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เดือนพฤศจิกายน 2560



• เยี่ยมชมโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 

การเดินทางมาครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพราะเป็นโรงเรียน

ตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาแบบนิติบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา

โรงเรยีน มอ.วทิยานสุรณ์ ภายใต้การก�ากบัดแูลของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ท�าให้สามารถ

บริหารจัดการอย่างอิสระ ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการดูแลครูและเด็กเต็มตามศักยภาพ มี 

จุดเน้นที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับโรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความก้าวล�้า

น�าสมัย แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องของคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 

ทีว่า่ การบริหารงานโรงเรยีนทีเ่ป็นนติบิุคคลให้ได้ผล อ�านาจการบรหิารต้องอยู่ในระดบัโรงเรยีน 

เชื่อมโยงสู่การรับครูและนักเรียนที่มีกฎเกณฑ์ที่ยากด้วย จึงจะเกิดการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

ส�าหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในประเทศไทยเป็นนิติบุคคลน้ัน จะเร่ิม 

ด�าเนนิการในโรงเรยีนที่ไม่มคีวามพร้อมก่อน เพราะจะเห็นผลชัดเจนกว่าการด�าเนนิการในโรงเรยีน

ทีม่คีวามพร้อมอยูแ่ล้ว โดยคาดว่าจะทดลองบรหิารงานโรงเรยีนแบบนติบิคุคลในรปูแบบขอรับการ

สนบัสนนุจากมลูนธิแิละกองทนุ พร้อมกบัให้ผูบ้รหิารภาครฐัร่วมเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานด้วย ในส่วน

ของการโยกย้ายผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนทีเ่ป็นนติิบคุคล มรีะเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา (ส�านกังาน ก.ค.ศ.) ก�าหนดไว้แล้ว 

แต่ก็ต้องพิจารณากฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกครั้ง ว่ามี

ความยดืหยุน่และเอือ้อ�านวยเพยีงใด จะสามารถ

ปลดล็อกหรือท�าให้อ่อนตัวได้หรือไม่ อย่างไร 

เพื่อให้การบริหารของโรงเรียนทีเ่ป็นนติิบคุคล

ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งหน่ึงท่ีส�าคัญ คือแต่ละจังหวัด

ควรมี Benchmark (ตัวเปรียบเทียบ) ด้าน

คุณภาพสถานศึกษากับภาคเอกชนหรือ

โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ โดยภาครัฐต้อง

ไม่อายที่จะเรียนรู ้จากโรงเรียนเอกชนหรือ

สถานศึกษาอื่น ๆ  ในทางกลับกันต้องพยายาม

ขวนขวายศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียน

เอกชนว่าท�าอย่างไรบ้าง

ในส่วนของ STEM Education ซึง่

เป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีจะน�าพาประเทศไทย 

ก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้ เป็นเรื่องที่

โรงเรียนท�าดีอยู ่แล้ว แต่ขอให้เน้นในสาขา 

Robotics, Programing และ Coding ตลอดจน

สอนให้เด็กเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษา

ของวทิยาศาสตร์มากข้ึนด้วย พร้อม ๆ  กบัช่วย

ยกระดับการศึกษาในภาคใต้ อาทิ การสร้าง 

Lab กลางส�าหรับการเรียนการสอน STEM 

เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมใช้ โดยอาจจะ 

ร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบของประชารัฐ 

เป็นต้น

ลงพื้นท่ี ติดตามผลการขับเคลื่อน

นโยบายส�าคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม 
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560 ณ จังหวัดสงขลา
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• ตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทะเลสาบสงขลา”

 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมารับฟังข้อมูลและดูสถานที่ก่อสร้าง 

“โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทะเลสาบสงขลา” ว่าติดขัด

ปัญหาอะไร เพราะโครงการเริม่วางแผนส�ารวจและศกึษาความเป็นไปได้มาเป็นเวลา

นานแล้ว และขณะนีท้ราบว่าได้ด�าเนนิการก่อสร้างไปแล้ว 87% และในปี 2561-2562 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแผนที่จะด�าเนินงานตาม

โครงสร้างที่เหลือให้แล้วเสร็จ ทั้งงานก่อสร้างส่วนต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์

โดยรอบ การตกแต่งภายในอาคารนิทรรศการ ระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และ

ระบบเครนย้ายสัตว์น�้า ตลอดจนการจัดซ้ือพันธุ์ปลา เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

ทดลองเกี่ยวกับชีววิทยาสัตว์น�้า พันธุ์ไม้น�้า การขยายพันธุ์ไม้น�้า การวิจัยและพัฒนา

สตัว์น�า้ แหล่งเผยแพร่ความรูร้ะบบนเิวศทะเลสาบสงขลา ตลอดจนเป็นแหล่งทศันศกึษา

ของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภายหลังเยี่ยมชมโครงการว่า เมื่อได้มาดูสถานท่ีจริงแล้วก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะ 

เดินหน้าก่อสร้างต่อ แต่จะท�าได้หรือไม่อย่างไรนั้น จะต้องศึกษาข้อมูลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

พร้อมกับศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ก่อน โดยจะมอบ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา 

รมว.ศธ. และผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยดูแลในเบื้องต้น เพื่อให้รู้ทิศทางว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป 

กฎหมายท�าได้เพียงใด เพราะการด�าเนินงานต้องผ่านการคิดแบบเบ็ดเสร็จและต้องได้ค�าตอบ 

ในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบวงจรด้วย

นายเสรมิศกัดิ ์นลิวลัิย ผูอ้�านวยการวิทยาลยัประมงตณิสลูานนท์ กล่าวรายงานว่า 

วทิยาลยัประมงตณิสูลานนท์ เริม่ก่อตัง้

โดยด�ารขิอง พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท์ 

นายกรฐัมนตร ี(ในขณะนัน้) ใช้ชื่อว่า 

“วทิยาลยัประมงสงขลา” สงักดักรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันที่ 2 มถินุายน 2523 นบัเป็น

สถาบันประมงแห่งแรกของประเทศไทย 

และในป ี |ถัดมาได ้ เปลี่ยนชื่อเป ็น 

“วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์” จน

กระทัง่ล่าสดุได้รบัประกาศจดัตัง้ เป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง) ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง  

“การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556”  

โดยปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา 395 คน 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ 

เจ้าหน้าท่ี 71 คน โดยจัดการศึกษาประเภท 

วิชาประมงใน 3 รูปแบบ ได้แก่

1) การศึกษาในระบบ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา

วิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า แปรรูปสัตว์น�้า การ

ควบคุมเรือประมง โครงการอาชีวศึกษาเพื่อ

พัฒนาชนบท (อศ.กช.) ตลอดจนหลักสูตร

ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ

2) การศึกษานอกระบบ อาทิ 

โครงการฝึกอบรมวชิาชีพเกษตรกรรมระยะสัน้ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง โครงการ Fix it Center เป็นต้น

3) การศกึษาระบบทวภิาคร่ีวมกบั

สถานประกอบการ อาทิ หลักสตูร ปวส. สาขา

วิชาแปรรูปสัตว์น�้า ในโครงการวิทยาลัยใน

โรงงาน ร่วมกับบริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ 

จ�ากัด และบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด 

และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจกัรกมัพชูา ด้านการศกึษา ในสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นต้น
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“พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมเดนิทางกบัคณะ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  

พบปะหารอืและรับฟังความคดิเหน็ของผู้น�าชมุชนใน 3 จังหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ปัตตาน ียะลา และนราธิวาส) ใน 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผูน้�าศาสนา ผูน้�าท้องถิน่ ผูน้�าไทยพุทธ 

ผู้น�ากลุ่มก�านันผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาสังคม ในระหว่างการลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะ

รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ�าเภอหนองจิก

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย�้าถึงนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล�้าและสร้าง

โอกาสทางการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ียงัคงมีความขดัแย้งและ

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ด้วยสันติวิธีมากกว่าที่จะ

ใช้ความรุนแรง โดยจะใช้ศาสนาเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งไม่ได้ เพราะเม่ือเกิดเหตุความไม่สงบ 

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อโอกาสและคุณภาพการศึกษาแล้ว ก็จะน�าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น ด้าน

การลงทุน เศรษฐกิจ ความมั่นคง การท่องเที่ยว การประกอบอาชีพของประชาชน ฯลฯ

ในส่วนของการศกึษาในพ้ืนที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ จ�าเป็นต้องมกีารปรับให้รองรบั

กบัการเปลีย่นแปลงของโลกให้ได้ ซึง่ในพืน้ท่ีมกีารจดัการศกึษาท่ีหลากหลาย ท้ังการศกึษาในระบบ 

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยนายกรฐัมนตรีได้กล่าวถงึการท่ีรัฐบาลเข้าไปสนบัสนุน

ลงพื้นท่ีพบปะหารือและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้น�าชุมชนภาคใต้

และดูแลสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ�ามัสยิด โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรร

เงนิสมทบรายหวั เงนิพฒันาหลกัสตูร และได้ย�า้

ถงึความส�าคญัของหลกัสตูรการศกึษาทีจ่�าเป็น

ต้องมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้งสองด้านคือ ด้าน

ศาสนาและอาชีพ คือจบแล้วสามารถเลือก 

เรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนจนถึงปริญญาหรือ

ออกไปประกอบอาชีพได้ การจัดท�าหลักสูตร

หรือส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในสถาบันศึกษา

ต่างประเทศ จะต้องเป็นหลกัสตูรที่ไม่ส่งผลต่อ

การเทยีบวฒิุการศกึษาในบ้านเรา เพราะส่งผล

ให้เกิดข้อจ�ากัดในการเลอืกประกอบอาชพี และ

ทีส่�าคญัคอืโครงการทีด่ ีๆ  ใน

การผลิตและพัฒนาครู สู  ่

ท้องถิ่น เช่น คุรุทายาท หรือ

เพชรในตม จะท�าให้ผู้เรยีนจบ

แล้วกลบัมาพฒันาท้องถิน่ได้ 

อันจะช่วยแก้ไขปัญหาการ

โยกย ้ ายแล ะขาดแคลน

บุคลากรในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ ขอให้จัดล�าดับความ

จ�าเป็นเร่งด่วนในการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคาร

หรอืมสัยิดต่างๆ รวมทัง้การสนับสนนุให้มเีครอื

ข่ายประชาสังคมและเครือข่ายการมีส่วนร่วม

ของลูกหลานเยาวชน ซ่ึงนอกจากเรื่องการ

ศึกษาท่ีได้รับฟังแล้ว ยังมีเร่ืองของความมัน่คง 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจการค้าการลงทุน ฯลฯ 

โดยในระหว่างการรับฟัง นายกรัฐมนตรีได ้

มอบหมายให้รฐัมนตรแีละจงัหวดัรบัเรื่องต่าง ๆ  

ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาชายแดนใต้

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 3/2560

เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา

โดยมีมติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ

• เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ปีงบประมาณ 2561-2569 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 เสนอ ดังนี้

1) โครงการสานฝันการกฬีาสูร่ะบบการศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ การด�าเนนิการ

ใน 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2569

2) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 ส�าหรับการ

ให้ทุนการศึกษา 2,519 คน วงเงิน 570.8905 ล้านบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใช้งบ

ประมาณปกติของส่วนราชการ และงบประมาณสนับสนุนหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

    2.1 กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ รายการ : เงนิอดุหนนุเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกฬีาสูร่ะบบการศกึษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระดับอุดมศึกษา)

    2.2 กิจกรรม : อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สายอาชีพ) โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอรับการจัดสรรงบ

ประมาณจากส�านักงบประมาณ (สงป.) เป็นรายปีตามความจ�าเป็นต่อไป

โดยสาระส�าคัญของเรื่อง ศธ.รายงานว่า

- ศธ.ได้ด�าเนนิโครงการสานฝันการกฬีาสูร่ะบบการศกึษาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่

เป็นโครงการที่ด�าเนินการตามค�าบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการน�าการกีฬาสู่ระบบการศึกษา 

โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 “จุดประกายความฝัน” โดยจัดมหกรรม

กีฬาภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 และจัดต่อเนื่องทุกปี 

เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�าคัญและมีความสนใจในการเล่นกีฬา 

สร้างความตระหนักให้ความส�าคัญของการกีฬาที่จะน�าไป

พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



ระยะที่ 2 “มุ่งม่ันสู่อนาคต” โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ระหว่างปีการศึกษา 

2558-2561 รวมทั้งหมด 12 โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา

2) โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส

3) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

4) โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี

5) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา

6) โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล

7) โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา

8) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี

9) โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา

10) โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส

11) โรงเรียนสวนพระยา จังหวัดนราธิวาส และ

12) โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี

ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความส�าเร็จ” โดยจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-

2565 ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนใน

โครงการท่ีส�าเรจ็การศกึษาช้ันมธัยมศกึษาปีที ่ 6 ได้ศกึษาต่อจนส�าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. หรือ สกอ.

- คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในคราว

ประชมุเมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2560 โดยม ีพล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร/ีประธาน 

คปต. เป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความส�าเร็จ”

ท้ังน้ี โครงการสานฝันการกีฬา 

สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

วตัถปุระสงค์ / เป้าหมาย คอื การจดัสรรทนุการ

ศกึษาให้นกัเรยีนในโครงการทีส่�าเรจ็การศกึษา 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ�านวน 12 โรงเรียน ที่

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

และส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,519 คน ได้ศึกษาต่อ จน

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 

5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) 

ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 

งบประมาณอัตราทุนละ 55,000 บาท/คน/ปี

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



• อนุมัติกรอบอัตราก�าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ปีงบประมาณ 2561-2564

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตราก�าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2561- 

2564 สายวิชาการ จ�านวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จ�านวน 103 อัตรา รวม 374 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 138.882 ล้านบาท ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้ ศธ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส�านักงบประมาณต่อไป

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



สร.สาร
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“...โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้การก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ท�าให้สามารถบริหารจัดการอย่างอิสระ ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการดูแลครูและเด็ก

เต็มตามศักยภาพ มีจุดเน้นที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่ดี 

ประกอบกับโรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความก้าวล�้าน�าสมัย 

แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องของคุณธรรมและความเป็นมนุษย์...” รมว.ศธ.กล่าว

“...โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 จุดประกายความฝัน : สร้างความตระหนักในการน�ากีฬาเพื่อพัฒนาตนเอง

ระยะที่ 2 มุ่งมั่นสู่อนาคต : สอนช้ัน ม. 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา 

ระยะที่ 3 ปรากฏสู่ความส�าเร็จ : จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบช้ัน ม.6

เรียนต่อปริญญาตรี ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. / สกอ. ...” 

รมช.ศธ. (พล.อ.สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์) กล่าว


