
สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 

     วันองัคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ติดตามมติโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีประเด็น 

ที่เกี่ยวกับการศึกษาสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) 

เสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของ กสศ. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ ที่บัญญัติให้กองทุนจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบ โดยรายงานฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานของ กสศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการส าคัญ ดังนี้  
๑. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ผลการด าเนินงาน จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม ๗๑๑,๕๓๖ คน ในสถานศึกษา ๒๗,๘๐๕ แห่ง 

๒. โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ ๒๐ จังหวัด จ านวน ๔๙,๔๗๔ คน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ  
๓. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
    ผลการด าเนินงานช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รบั

การศึกษาและประกอบอาชีพตามความถนัด  รุ่นที่ ๑ มีนักศึกษาได้รับทุน  ๒,๑๑๓ คน ใน ๓๖ 
สถาบันการศึกษาสายอาชีพ 

๔. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ผลการด า เนินงาน  เด็กปฐมวัยที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 
ใน ๒๐ จังหวัด น าร่องได้รับเงินอุดหนุน ๒๑,๑๓๖ คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ ๓๐๐ ศูนย์ 

๕. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน [ครูรัก(ษ์)ถิ่น] 

    ผลการด าเนินงาน ผลิตครูรุ่นใหม่บรรจุในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง 
รุ่นที่ ๑ มีเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ๓๒๘ คน ครอบคลุมพื้นที่ ๔๕ จังหวัด 
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๒ 
 

๖. โครงการทุนเต็มศักยภาพสายอาชีพ 
    ผลการด าเนินงาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี   

มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ๔๐ คนต่อรุ่น 

๗. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    ผลการด าเนินงาน สนับสนุนให้ ๒๙๑ โรงเรียน ใน ๓๕ จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ                                                                                                     

เกิดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีครูได้รับการพัฒนา ๕,๘๐๐ คน และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ ๗๘,๖๕๔ คน 

๘. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนเพ่ือความเสมอภาค
ในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค ๔.๐ ของเยาวชนไทย 

    ผลการด าเนินงาน ขยายผลงานวิจัยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในระดับโรงเรียน โดยการพัฒนาวิทยากรแกนน า ๒๙๔ คน จาก ๘๔ โรงเรียน  
ใน ๔๒ เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

๙. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และด้อยโอกาส  

    ผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะช่วยยกระดับทักษะ
แรงงานยากจนและด้อยโอกาสตามศักยภาพของชุมชน โดยในระยะแรกมีหน่วยพัฒนาอาชีพเข้าร่วม 
๗๑ แห่ง ใน ๔๒ จังหวัด  

๒. แนวทางการด าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหาร
กลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
และ การสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  
 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดและ 
ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งในและ 
นอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได้ ด าเนินการเตรี ยมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การแพร่ ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนี้ 
 ๑.๑ ปฏิทินการเปิดภาคเรียน ตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานที่ก าหนด  
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
จ านวน ๒๐๐ วันต่อปีการศึกษา จ าแนกเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้ 
 - ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ก าหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมจ านวนวันเรียน ๙๓ วัน และก าหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมจ านวนวันปิดภาคเรียน ๑๗ วัน 



๓ 
 
 - ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ก าหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ -๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวมจ านวนวันเรียน ๘๘ วัน และก าหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ ๑๐ 
เมษายน -๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมจ านวนวันปิดภาคเรียน ๓๗ วัน 
 - เวลาที่ขาดหายไป ๑๙ วัน ให้โรงเรียนสอนชดเชยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียน 
ครบตามหลักสูตร 
 ๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานการประชุมหารือผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนและโครงการ ๑๖ อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้ง
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีคุณภาพถูกหลักอนามัยอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 
 ๓. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้จัดประชุมหารือเมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้อสรุป 
แนวทางด าเนินการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โรคโควิด 19) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ดังนี้  
 ๓.๑ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ดื่มนม จ านวน ๒๖๐ 
วัน ต่อปีการศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีแนวทาง 
บริหารจัดการ ดังนี้  
 - กรณีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ให้นักเรียนบริโภคนมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 - กรณีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เปิดภาคเรียนหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
หรือกรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ให้นักเรียนบริโภคนม 
ชนิด ยู เอช ที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
 ๓.๒ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน จ านวน ๒๐๐ วันต่อปีการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
ที่เห็นชอบให้นักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก และชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวันทุกคน จ านวน ๒๐๐ วัน และเพ่ิมเงินอุดหนุนจากอัตรา ๑๐ บาท ต่อคนต่อวัน 
เป็น ๑๓ บาท ต่อคนต่อวัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ให้เพ่ิมเงินอุดหนุน 
เป็นอัตรา ๒๐ บาท ต่อคนต่อวัน จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้  
 - กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน  
ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้  จึงจ าเป็นต้องจ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือน าไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน
รับประทานที่บ้าน ทั้งนี้ ให้รวมถึงอาหารมื้ออื่น ๆ ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเคยจัดให้ ตั้งแต่
วันเปิดภาคเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  
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 - กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ให้โรงเรียนด าเนินการจัดอาหาร
กลางวันให้แก่นัก เรี ยนที่ โรง เรียนได้ เช่นเดียว กับวันจัดการเรียนการสอนตามปกติ  ทั้ งนี้  
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จะประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 ทั้ งนี้  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
ได้พิจารณาว่า สืบเนื่องจากการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับความประสงค์ให้นักเรียนได้รับสิทธิ 
ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในช่วงการปิดภาคเรียน
ดั งกล่ าวอย่ างต่อ เนื่ องและครบถ้ วน  จึ งมี มติมอบหมายให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย  
อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน โดยให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันด้วย กระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เสนอ 
แนวทางการบริหารจัดการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม  (นม) 
โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีคุณภาพถูกหลักอนามัยอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 
โดยให้สอดคล้องกับปฏิทินการเปิดภาคเรียน 

    
 
 
ติดตามข่าวโดย 

นายสิทธิชัย อ่อนส ี
 (นติิกรปฏิบัตกิาร) 
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                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักกรรมาธกิาร ๓ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา โทร. ๙๒๑๗ – ๘ 
ที ่  วันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง สรุปมติคณะรัฐมนตรดี้านการศึกษา   

เรียน  ผูอ้ านวยการส านกักรรมาธิการ ๓ 

   ตามที่ส านักกรรมาธิการ ๓ ได้มีนโยบายให้ทุกกลุ่มงานคณะกรรมาธิการติดตามมติการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสรุปประเด็นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมาธิการ นั้น 

   บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ติดตามมติการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้จัดท าสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในคณะกรรมาธิการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

(นายสิทธิชัย  อ่อนสี) 
นิติกรปฏิบตัิการ 

 

       (นางอ าพรรณน ี ปินตาวงศ)์ 
       ผู้บงัคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธกิารการศึกษา 

 

     (นายตน้พงศ ์ ตั้งเติมทอง) 
     ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๓ 

 


