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ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เดือนสิงหาคม 2561

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

(Partnership School)



• โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสวรรค์) อ�าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศกึษาธิการ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา (Partnership School) 

เป็นแห่งแรกที่โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสวรรค์) อ�าเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายฐาปน 

สิริวัฒนภักดี กรรมการบริษัท บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยเบฟ) และ 

คณะท�างาน, นายสนทิ แย้มเกษร ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตลอดจนผู้บริหารกระทรวง รองศึกษาธิการภาค 1 ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู 

ผูป้กครอง นกัเรยีน ตลอดจนผู้น�าชมุชน ให้การต้อนรบัและประชมุหารอืร่วมกนัเพื่อ

สร้างความเข้าใจสู่โรงเรียน

รมช.ศกึษาธกิาร กล่าวว่า โรงเรยีนวดัจฬุามณี (ชณุหะจนัทนประชาสวรรค์) 

เป็น 1 ใน 50 โรงเรียนที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 

School) โดยเป็น 1 ใน 18 แห่งที่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

มาร์เก็ตติง้ จ�ากดั อกีทัง้เป็นโรงเรยีนแห่งแรกทีถ่อืเป็นจดุเริม่ต้นของการปฏริปูการศกึษา

ทั้งระบบตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยได้เร่ิมต้นมาตั้งแต่เปิดเทอมเดือนพฤษภาคม 

2561 เพื่อต้องการสร้างโรงเรยีนต้นแบบตามโครงการใน 30 จงัหวดั ทีม่กีารร่วมพฒันา

กบัทกุภาคส่วนอย่างจรงิจงั เชื่อมโยงไปสูร่ะดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษาตามโครงการ

อาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ ซึ่งหลักการส�าคัญของโครงการ Partnership School 

เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้

ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน โดยมีความอิสระ 3 ส่วน คือ 

1) อสิระในการออกแบบหลกัสตูรเอง ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของเวลาเรยีน 

โดยจดัหลกัสตูรให้น�านกัเรยีนไปศกึษาดงูานบรษิทัใกล้เคยีงโรงเรยีน เพื่อให้เด็กได้เรยีน

จากของจริงทุกวันศุกร์ ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียนเท่านั้น 

2) อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอนเอง  โดยเน้นการคิด

วิเคราะห์ ครูต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องหมั่นต้ังค�าถามเพื่อกระตุ้น 

ให้นักเรียนได้ฝึกคิด 

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

(Partnership School)

3) อิสระในการบริหารจัดการเอง โดย 

รูปแบบของโรงเรียนร่วมพฒันามีความพเิศษคอื ขึน้ตรง

กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยตรง มกีารปลดลอ็คระเบยีบต่าง ๆ  ให้มคีวามคล่องตัว

มากขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากผู้แทน 

4 ฝ่ายเข้ามาช่วยบริหารจัดการ คือ ภาคประชาสังคม 

ท้องถิ่น ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง 

ส่วนผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะมีบทบาทในการช่วย 

ส่งเสริมสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวว่า กลุ่มไทย

เบฟรู้สกึยนิดแีละเป็นเกียรตอิย่างยิง่ท่ีจะมาร่วมท�าหน้าที่

ในการบรหิารจดัการโรงเรยีนตามโครงการนี ้โดยจะเตมิเต็ม

ในส่วนท่ีเราถนัด พร้อมท้ังจะหารือกับภาคีเครือข่าย 

โดยจะให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการศึกษาส�าหรับ

นักเรียน 3 เรื่องที่ส�าคัญ คือ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะ

อาชีพ และการเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้ จะได ้

ต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนวัดจุฬามณี ซ่ึงจะยังคงหลักการท�างานของ 

“บ ว ร” ไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากค�านึงถึงการเป็น 

“บ้าน-วัด-โรงเรียน” แล้ว อาจต้องขยายความให้

ครอบคลุมไปถึง “บ” คือบริษัท “ว” คือ วิสาหกิจชุมชน 

และ “ร” คือราชการ
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• โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ว่า 

กระทรวงศกึษาธกิารและคณะผูส้นบัสนนุจากภาคเอกชน เดนิทางมาเยีย่มโรงเรยีน

ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย รวมท้ังช้ีแจง

ท�าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในอนาคต เพราะรัฐบาล

และกระทรวงศกึษาธิการมุง่หวงัจะให้โครงการนีเ้ป็นหวัขบวน และจดุเริม่ต้นของการ

ปฏริูปการศกึษาทุกระดับ โดยเริม่จากการศกึษาขั้นพืน้ฐานดว้ยหลักคดิพื้นฐานที่ว่า 

“ทุกคนต้องการให้ลูกหลานได้รับวิชาความรู้จากโรงเรียนที่ดีใกล้บ้าน” เช่นเดียวกับ

โรงเรียนดีเด่นดังในเมืองใหญ่ อย่างที่ทราบกันดีว่า กระทรวงศึกษาธิการท�างาน

เพียงล�าพังไม่ได้ และกระทรวงเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลงบประมาณ คุณภาพ 

และมาตรฐาน ซึง่ทกุภาคส่วนต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ทัง้ผูป้กครอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนที่มีจิตใจที่จะพัฒนาการศึกษา ตลอดจน

สถาบนัอดุมศกึษาในท้องถิน่ทีจ่ะเข้ามาช่วยเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัโรงเรยีน โดยถอืเป็นการ

พลิกโฉมโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้มีมาตรฐานที่ดีข้ึนเทียบเท่าโรงเรียนอันดับต้นๆ 

ของประเทศ ลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา อีกท้ังคาดหวังท่ีจะขยายต้นแบบ

โครงการ Partnership School ไปยังโรงเรียนสังกัด สพฐ. กว่า 30,000 แห่ง

ส�าหรับโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

มีจุดเด่นอยู่ที่ความร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน 

ตลอดจนมีวัดปลักไม้ลายเป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมคุณธรรมประเพณี ท�าให้

นักเรียนเติบโตเป็นก�าลังคนที่มีความรู ้ทางวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนทักษะชีวิต ซึ่งก�าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาใน 3 ด้าน ทั้งด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะฝีมือตามความชอบ 

และถนัด, ด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และด้านผู้สอนพัฒนาครูเป็น Coaching ท่ีให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ 

ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

• โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ส่วนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุี 

มจีดุเด่นของโรงเรยีน คอื โครงสร้าง นโยบาย และบทบาททีช่ดัเจน มเีทคโนโลยสีนบัสนนุ

การสอน ภมูทิศัน์สะอาด และกว้างขวางเอือ้ต่อการจดักจิกรรมของชุมชน สิง่ส�าคญัคอื 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ชุมชน และผู้ปกครองเพื่อร่วมพัฒนา

โรงเรียน มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการพัฒนาวิชาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้ และจัดทุนส�าหรับนักเรียนด้อยโอกาส
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• โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) อ�าเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

ที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณอรพินธ์ สุชาติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 

ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และคณะท�างาน, นายเรวตั ประสงค์ รองผูว่้าราชการจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา, นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหารกระทรวง ศึกษาธิการภาค 1 ศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผู้อ�านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 2 ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้น�าชุมชน  

ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 50 โรงเรียนแรกในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 

School) ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล โดยมีหลักการของโครงการที่ส�าคัญคือ 

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนท่ีอยู่ภายใต้การ

ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเชื่อว่า “พลังจากภายนอก” จะมีส่วนส�าคัญที่ช่วย 

ผลักดันการบริหารงานในแนวทางใหม่ ๆ  ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และผลสัมฤทธิ์ที่ดี สร้างเด็กไทยตอบโจทย์อนาคตคนไทยยุค 4.0 ปรับโรงเรียนให้เป็น

มากกว่าสถานที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

พร้อมเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษา 

โดยโรงเรยีนร่วมพฒันามหีลกัความอสิระ 3 ประการ คอื อสิระ

ในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอน และ

อสิระในการบรหิารจดัการ ซึง่จะช่วยให้เกดิการพฒันาให้ก้าวหน้าไปได้อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถยกระดับจากโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่โรงเรียน

ขนาดกลางตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ในที่สุด

นางวาสนา มะณเีรอืง ผูอ้�านวยการโรงเรยีน

วัดนาคูฯ กล่าวว่า ภายหลังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนก็ได้จัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาและการบริหารงาน โดยมี

ความเห็นร่วมกันที่จะน�า Business Model Canvas ซึ่ง

เป็นเครื่องมือออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัย 9 ด้าน 

มาปรับใช้กับการบริหารงานการศึกษา เพื่อพลิกโฉม

โรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างรายได้แก่ชุมชน 

โดยรอบ 

นอกจากนี้ ตัวแทนประชาชนและผู้ปกครอง 

ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความรู ้สึกยินดี ที่ทุกฝ่าย 

ให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาในระดับท้องถ่ิน 

และดีใจเป็นอย่างมากท่ีโรงเรียนวัดนาคูฯ เป็นโรงเรียน

แห่งเดียวในอ�าเภอผักไห่ ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนร่วมพัฒนา และก�าลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าทางการศึกษาที่ส�าคัญ

ยิง่ของชมุชน โดยพร้อมให้การสนบัสนนุและ

ร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดีที่สุด เพื่อ

พัฒนาการศึกษาให้น�าความเจริญย่ังยืน 

มาสู่พื้นที่
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• โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School) ทีโ่รงเรยีนอนบุาลดงมหาวนั 

อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อ 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั ซึง่เป็นภาคเอกชน

ผู้ให้การสนับสนุน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้อ�านวยการ 

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมจ�านวนมาก

รมช.ศกึษาธกิาร กล่าวว่า โรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันาเป็นต้นแบบในการ

ยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาของประเทศ และถอืเป็นสถานที่ในการเตรียมวชิาชพีให้กับนกัเรยีน 

โดยมุง่หวงัให้โรงเรยีนจะเป็นจดุเชื่อมโยงกบัชมุชน เป็นแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวติ และเป็นแหล่งพฒันา

วิชาชีพของคนในชุมชนด้วย 

สิ่งส�าคัญคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปกครอง ประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ภาคเอกชน ในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษาของลกูหลาน

ของเรา เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมิใช่เจ้าของการศึกษาของทั้งประเทศ แต่ในทางกลับกัน

การศึกษาเป็นของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องส�าคัญจ�าเป็น เพื่อร่วมก�าหนดทิศทาง

และภาพของคนไทยที่จะเติบโตไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติแทนเราในอนาคต 

โดยจะมีภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงตัง้แต่หลกัสตูรการเรยีนการสอน ซึง่ต้องสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีแ่ละ

เชื่อมโยงสูช่มุชนโดยรอบโรงเรยีนคูพ่ฒันาด้วย เพื่อสร้างให้ทกุโรงเรยีนในประเทศไทย มคีณุภาพ

การศึกษาที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในท้องถิ่นห่างไกลเพียงใดก็ตาม

นายประหยัด ทัพธานี ผอ.โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาล 

ดงมหาวันได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ภายใต้การ

สนบัสนนุของบรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) โดยได้ด�าเนนิโครงการหลกัใน 2 ส่วน คอื ส่วนแรก

โครงการเรียนผ่านเทคโนโลยีสื่อสารผ่านเจ้าของภาษา เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และสื่อสารกับครู

เจ้าของภาษาโดยตรง และส่วนที่ 2 “โครงการ

อุทยานการเรียนรู ้แห ่งยุวเกษตรกรรม” 

นอกจากนี ้ยงัวางแผนพัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนในอนาคตระยะ 5 ปี เน้นยกระดับ

โครงการเดิมและริเริ่มงานใหม่ ๆ อาทิ รูปแบบ

การเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนาสมองหรือ BBL 

(Brain-based Learning), โครงการ ICT, 

โครงการรายการทีวีดงมหาวัน Channel 

เป็นต้น
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ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

5



นายศุภโชค ปิยะสันต์ิ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไร่ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีน้อมน�าพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี “ช่วยเขา ให้เขาช่วยตัวเอง” เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน พร้อมเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

(Montessori) ที่เน้นความส�าคัญของผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ Project-based Learning และ Task-based Learning ด้วยการ

ตั้งค�าถามพร้อมสอดแทรกกิจกรรมสร้างอาชีพในช่วงของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการแนะแนวการเรียนต่อ 

ในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ขณะนี้ ได้ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด พัฒนากลุ่มงานช่างพื้นฐานให้กับนักเรียน เช่น งานไฟฟ้า งานเชื่อม งานปูน และการ

รีไซเคลิสิง่ของเหลอืใช้ในพืน้ที ่ โดยนกัเรยีนได้น�าความรูไ้ปใช้ให้เกดิประโยชน์ในหลายส่วน อกีทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะสร้างการรบัรูก้บัชมุชน เพือ่ให้เกิด

ความร่วมมือและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนต่อยอดอาชีพที่เป็นจุดแข็งและโดดเด่นของโรงเรียน พร้อมน�าองค์ความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน และโรงเรียนเป็นแหล่ง 

เรียนรู้เชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
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• โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) อ�าเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียน

วัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) ต�าบลสนามจันทร์ อ�าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เม่ือวนัจนัทร์ที ่27 สงิหาคม 2561 โดยมฐีาปน สริวิฒันภกัดี กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และคณะท�างาน, นายสนิท แย้มเกษร 

ผู ้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน  กรรมการและเลขานุการ

ในคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรพัยากรมนษุย์ ตลอดจนผูบ้รหิารกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บรหิารระดบัจงัหวดั 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้น�าชุมชน ให้การ 

ต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจสู่โรงเรียน

นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า 

การด�าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจะส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และ

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนอย่างเตม็ที ่ทัง้นี ้ต้องขอขอบคณุบรษิทัไทยเบฟเวอเรจฯ ทีเ่ป็นแรงสนบัสนนุและ

มีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาของเด็กฉะเชิงเทราให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมาโดยตลอด

นางราตร ีโชคพานชิศริ ิผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดักระทุ่มฯ กล่าวถึงผลการ

ด�าเนินงานว่า โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน รวม 101 คน มีครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รวม 6 คน จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้

มีทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และเป็นคนดี เน้นฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง 

ตามความถนัดและความชอบ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ นอกจากน้ี ยังมีผลงาน 

ความภาคภูมิใจที่ส�าคัญ คือ นักเรียนได้ฝึกท�า “ขนมทองม้วน” ออกจ�าหน่าย เพื่อเป็น

รายได้เสริมทั้งในโรงเรียนและงานต่าง ๆ รวมท้ังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด 

OTOP Junior ระดบัประเทศ และต่อมาได้เป็น

ตัวแทนประเทศไทยน�าผลติภณัฑ์ไปจดัแสดง

ถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ศ.คลนิกิ นพ.อดุม คชนิทร 

รมช.ศึกษาธกิาร กล่าวว่า ขณะนีท้กุคน

ก�าลงัช่วยกนัดูแลการศกึษาพืน้ฐาน

ของอนาคตของชาติ จึงขอให้ปรับใจยอมรับถึงความ

เปลี่ยนแปลงของเด็กยุคใหม่ ทั้งการรับรู้ กระบวนการ

เรียนรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยเฉพาะครู 

ซึ่งเป็นผู้อยู่ ใกล้ชิดและอบรมบ่มสอนนักเรียน ขอให้

พยายามเปลี่ยนกระบวนการท�างานและแนวคิดในการ

พัฒนา โดยน�าแนวคิดทางธุรกิจท่ีมุ่งเป้าหมายชัดเจน 

มาปรับใช้ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อสร้างลูกหลานของเรา 

ให ้สามารถใช ้ชีวิตและประกอบอาชีพท ่ามกลาง 

ความเปลี่ยนแปลงให้ได้

นายฐาปน สิ ริวัฒนภักดี กรรมการ 

ผูอ้�านวยการใหญ่ บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 

กล่าวว ่า ภาคเอกชนมีความตั้งใจท่ีจะร ่วมพัฒนา 

โรงเรยีนต่าง ๆ  ร่วมกบัภาครฐั ผูอ้�านวยการโรงเรยีน วดั 

และชุมชน พร้อม ๆ กับเชื่อมโยงกับโครงการสานพลัง

ประชารัฐต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและ

ท้องถิ่น ซึ่งจากการท�างานในหลายพื้นที่ พบว่าพ่อแม ่

ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ส่งเสริมการเรียนของลูกหลาน

ตนเอง เพื่อให้ได้รับการศึกษาระดับชัน้ท่ีสงูทีส่ดุทัง้ในสาย

สามัญและอาชีวะ ให้สามารถท�ามาหากินเลี้ยงดูตนเอง 

และแบ่งเบาภาระของครอบครัว 

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและ

เลขานุการในคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติฯ 

กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมการจัด 

การศึกษาในแบบมิติพหุปัญญา คือส่งเสริมกลุ่มเด็ก 

เรียนเก่งให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็ 

ไม่ควรท้ิงเด็กท่ีเล่นเก่งด้วย ไม่ว่าจะเก่งทางด้านกีฬา 

ด้านศิลปะ หรือด้านดนตรี โดยเน้นการให้ความรู้เชิง

วิชาการ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป 

โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ถือเป็นโครงการที่ด ี

มีความชัดเจนทั้งในเชิงรูปแบบ ข้ันตอนการ

ด�าเนินการ ตลอดจนความร่วมมือ หาก

สามารถด�าเนนิการเป็นผลส�าเรจ็ จะช่วยให้

มีเครือข่ายจัดการศึกษากระจายอยู ่

ทั่วประเทศอีกเป็นจ�านวนมาก

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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