รายงาน
การตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงศึกษาธิการ
งวดที่ 2 ปี งบประมาณ 2560
เขตตรวจราชการที่ 2

สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลมุ่ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล เอกสารลาดับที่ 12/2560

คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยใช้
กลไกการตรวจราชการเป็นเครื่องมือในการตรวจ ติดตาม กากับดูแล สนับสนุน และสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ความสาเร็จ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และพัฒนาการดาเนินงานของหน่วย
ปฏิ บั ติ ให้ ส ามารถน านโยบายที่ ส าคั ญ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ กษาธิ การไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ มี
ความก้าวหน้า บรรลุผลสัมฤทธิ์สมประโยชน์ทางราชการสูงสุด การตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผล จึง
เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ส าหรั บ การตรวจราชการกรณี ป กติ งวดที่ 2 (ระหว่ างเดื อ น เมษายน – กั น ยายน 2560) เป็ น การ
ดาเนิ น งานตามแผนการตรวจราชการประจาปี 2560 โดยด าเนิ นการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 2
ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ซึ่งผลการตรวจราชการดังกล่าว สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 ได้ดาเนินการรวบรวมและนามาจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจราชการที่แสดงให้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน
ปัญหา และข้อเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ ความร่วมมือและสนับสนุน ข้อมูลการตรวจราชการให้มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการกาหนด
นโยบายรวมถึ ง การพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิก ารให้ สามารถขั บ เคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมายได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

(ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การตรวจราชการกรณี ปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท มีหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ
ตรวจราชการประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด และสานักงาน กศน.จังหวัด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 2
พร้อมคณะจากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ทาการตรวจราชการระหว่างวันที่ 1-3 และ 7 สิงหาคม 2560
โดยเน้ น การตรวจติ ด ตามงานตามนโยบายตามค าสั่ง ที่ สป. 164/2560 เรื่ อ ง นโยบายการตรวจราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้วิธีการ 1)ใช้
แบบสอบถามสาหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ตอบคาถาม หรือกรอกข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ตามกรอบ
นโยบาย 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลั กฐานเชิ ง ประจัก ษ์ เพื่อ ยืน ยั นผลการดาเนิ นงานแล้ วน าข้อ มูล มา
ประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป

สรุปผลการตรวจราชการ
จากการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสาเร็จได้โดยสังเขป ดังนี้
1. กำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2. อำชีวศึกษำเป็นเลิศ
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำย : ส ำนัก งำนอำชีวศึ กษำจั งหวัดส่ วนใหญ่ มีกำรส่ งเสริมสถำนศึ กษำ
อำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงโดยกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน Education Employment Vocation Boot Camp, ส่งห้องเรียน
เฉพาะทางเข้าประกวดระดับชาติ, กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์, กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยและกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในงานอาชีพตรงตามสาขาที่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพได้
ปั ญ หำ/อุ ป สรรค : งบประมำณในกำรจั ด กิ จกรรมมำก เนื่ อ งจำกต้ อ งท ำกิ จ กรรมอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง
บุคลากรมีน้อยและขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดให้กับนักเรียน นักศึกษำ เห็นผลที่จะเกิดกับ
นักเรียน นักศึกษำช้ำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : การกาหนดนโยบายควรคานึงถึง งบประมำณสนับสนุนให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรพัฒนำทั้งของคณำจำรย์และนักศึกษำ และขออัตรำกำลังในกำรสอนระดับปริญญำตรี
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : 1) หน่วยงานและสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการที่ดีในการเพิ่ม
จานวนผู้เรียนสายอาชีพโดยการทาความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อส่งต่อเด็กเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 2)
การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา กระทรวงศึกษาธิการควรกาหนดเป็นนโยบายเชิงบังคับสาหรับสถานศึกษาที่มี
ความพร้อม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ต่างอาเภอ 3) การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา สถานศึกษาสังกัด
สอศ.ควรเดินทางมาดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 4 ) นักเรียนที่เรียนด้วยระบบทวิศึกษา ต้องมีวินัยจึงจะสามารถเรียนจบหลักสูตรได้

ข
3. โครงกำรประชำรัฐ
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมโครงกำรประชำรัฐได้รับกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยทำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดำเนินกำรจัดกำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศในโรงเรียนประชำรัฐ โดยใช้โปรแกรม SMSS : School Management Support
System ให้กับผู้ดูแลฐำนข้อมูลของโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
จั ด ท ำข้ อ มู ล ส ำร ส น เท ศ ที่ เว็ บ ไซ ต์ www.pracharatschool.go.th แ ล ะ ที่ ร ะ บ บ SMSS : School
Management Support System ทุกโรงเรียนจะได้รับกำรติดตั้งระบบ ICT ตำมโมเดลของโรงเรียนต้นแบบ
ทรูปลู กปั ญ ญำ ประกอบด้วย : TV/Computer ทุกห้ องเรียน, LAN และระบบอิน เทอร์เน็ ต ทุ กห้ องเรียน,
ระบบ SMATV, ห้อ งออกอำกำศ สถานศึกษาที่เข้ำร่วมโครงกำรมี School Partner ดูแลและประสานงาน
ช่วยเหลือ
ปั ญ หำ/อุ ป สรรค : การระดมทรั พ ยากรจากภาคเอกชน อาจไม่ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของ
สถานศึกษา การสนับสนุนงบประมาณยังไม่เพียงพอ ครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐยังไม่เข้าใจเป้าหมาย
ที่แท้จริงของโครงการทุกคนทาให้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน ความต่อเนื่องในแนวปฏิบัติของหน่วยเหนือ
เกี่ยวกั บการให้ค วามช่วยเหลือ โรงเรียนประชารัฐ เพื่อ ขับ เคลื่อ นให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย การนิ เทศ กากั บ
ติดตาม การดาเนินงานอาจขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดระบบการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐอย่างเป็น
รูปธรรม รวดเร็ว , ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นระยะ ๆ ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนประชำรัฐที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : 1) สพฐ.ควรสนั บสนุ น บุค ลากรด้านภาษาอั งกฤษให้ กับ โรงเรีย น
ประชารัฐ 2) สถานศึ ก ษาควรมี รูป แบบการบริห ารจัด การสถานศึก ษาเป็ น ของตนเองซึ่ง จะสามารถน าไปสู่
ความสาเร็จได้
4. กำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : โดย ศูนย์ PEER Center และศูนย์ ERIC ดาเนินการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และจัดกิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ, ศูนย์ PEER Center ศูนย์ ERIC และโรงเรียนได้รับการนิเทศจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา, มี ก ารพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษตามแนวทาง Communicative
Approach / Boot Camp การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ VDO Conference, จัดให้มีการประเมิน
ทั กษะความสามารถครู ผู้ สอน CEFR, การจัด การสอนเสริม นอกเวลา, มี ก ารจ้า งครู ช าวต่ างชาติ จากการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษา
อังกฤษ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทา
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สาหรับการดาเนินการยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษา พบว่า ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจำกมีข้อจำกัดหลำยด้ำน เช่น
นักเรียน นักศึกษำ งบประมำณ และครูชำวต่ำงชำติ
ปัญหำ/อุปสรรค : ขาดงบประมาณในการจ้างครู Native Speaker ค่าตอบแทนครูต่างชาติสูง หลาย
โรงเรียนขาดครูเอกภาษาอังกฤษ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ใช้สื่อเทคโนโลยีผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์
ได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร นักเรียน นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ค
ข้ อ เสนอแนะ (หน่ ว ยรั บ ตรวจ) : ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการจ้ า งครู ช าวต่ างชาติ จ้ ำ งครู
ชำวต่ ำงชำติอย่ ำงน้ อยให้ โรงเรียนละ 1 คนเพื่อให้นั กเรียนมี ประสบกำรณ์ ตรงด้ ำนภำษำอั งกฤษ ต้ องการ
ครูผู้สอนจบวิชาเอกภาษาอังกฤษให้ครบทุกโรงเรียน ควรจัดงบประมาณให้ศูนย์ PEER ในการพัฒนาบุคลากร
และนักเรียน อย่างต่อเนื่อง ควรจัดทาสื่อออนไลน์และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะทักษะการฟัง-พูด
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : สถานศึกษาควรมีการใช้ครูชาวต่างชาติโดยตรงในการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้ได้สาเนียงที่ถูกต้อง
5. โรงเรียนคุณธรรมตำมโมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : มีสถานศึกษาส่วนใหญ่ เข้าร่วมโครงการและมีสถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบำงจังหวัด เช่น ลพบุรี ทุกโรงเรียนได้พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวมูลนิธิยุว
สถิรคุณ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีกำรนาแนวทางการดาเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณสู่
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทุกคนของโรงเรียนในโครงการ หน่วยงานได้ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และอยู่ระหว่าง
ติดตามผลการดาเนินงานเนื่องจากคุณธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องบ่มเพาะและใช้เวลานานจึงจะเกิด
เช่น การใช้โครงงานคุณ ธรรม นวัตกรรมที่เกิดขึ้น โรงเรียนในโครงการได้ ค้นพบปัญ หาในโรงเรียนและจัด
โครงงานคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ชุมชน วัด โรงเรียน (บวร) และทุกภาคส่วน
ให้การประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว มีเครือข่ายการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ
โรงเรียนคุณธรรมในมูลนิธิยุวสถิรคุณ และศูนย์คุณธรรม
ปัญหำ/อุปสรรค : ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อย งบประมาณจัดสรรให้ล่าช้า ขาดบุคลากรด้าน
การนิเทศโรงเรียนในโครงการคุณธรรม
ข้อเสนอแนะ (หน่ วยรับตรวจ) : ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
และส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเห็น
ผลเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ (ผู้ต รวจรำชกำร) : 1) หน่วยงานต้นสั งกั ดควรมี การขยายผลโรงเรียนคุณ ธรรมตาม
รูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง 2) สถานศึกษาทุกแห่งควรเป็นโรงเรียนคุณธรรมเพราะ
สอนให้เป็นคนดี 3) โรงเรียนคุณธรรมจะประสบผลสาเร็จได้ดีควรเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยควรเริ่ม
ปลูกฝังด้านมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา เพื่อนาไปสู่การเป็นคนดีในสังคม 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควร
เป็นผู้นาในการนานโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ
6. STEM Education
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : มีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์
ในนโยบาย หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรจากการอบรม
ออนไลน์ของ สสวท. การอบรมโดย สพฐ. การอบรมโดย สพม. การอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึ กษา
STEM Education ประจาจังหวัด และการอบรมของสถานศึกษา มีการส่งเสริมครูเข้าร่วมการคัดเลือกผลงาน
ครู ดี เด่ น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)ของ สสวท.
นอกจากนี้โรงเรียนในโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ และโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมและ
ให้ ค ำปรึ ก ษำ STEM Education ประจ ำจั ง หวั ด ยั ง ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษา(STEM Education) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ในชั้นเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพ

ง
ปัญ หำ/อุปสรรค : ขาดการประสานงานผ่านเขตพื้นที่เนื่องจาก สสวท. จัดประชุมชี้แจงเฉพาะกับ
โรงเรียนโดยตรงแต่งบประมาณให้โรงเรียนเบิกจ่ายกับเขตพื้นที่ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเลื่อนในการเบิกจ่าย
งบประมาณ และกาหนดการอบรมที่เร่งด่วน ทาให้ยุ่งยากในการประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขำดห้องปฏิบัติกำร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับกำรสืบค้นของนักเรียน
ไม่เพียงพอ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ สำหรับปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอกับนักเรียน และคุณภำพยังไม่ดีพอที่จะทำ
ให้เกิดผลงำนตำมที่กำหนด เป็นต้น ครูผู้สอนบำงส่วนยังไม่เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ยังไม่สัมพันธ์กับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ กำรจัดสรรงบประมำณ
สำหรับโรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : การสนับสนุน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาทุกชั้นเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณ กรณีเป็นค่าเดินทางสาหรับครูเพื่อเข้ารับ
การอบรมของสสวท. หรือ สพฐ.
ข้อเสนอแนะ (ผู้ ตรวจรำชกำร) : ควรให้การสนั บสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน
สะเต็มศึกษาและควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
7. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : มีกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน โดยมีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกคนจำกกำรเข้ำร่วมประชุมผู้บริหำรโรงเรียน
โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรกำกับ ติดตำมด้วยกำรนำผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกของผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ มำร่วมกันหำแนวทำง กำรแก้ไข หำจุดเด่น จุดด้อยนักเรียนในโรงเรียนเพื่อ
กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกลุ่มโรงเรียนตำมผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
เพื่อจัดกลุ่มในกำรพัฒนำ และมีกำรดำเนินงำนวิจัยเพื่อถอดบทเรียนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลกำรทดสอบเฉลี่ย
ในเชิงพัฒนำกำรที่สูงขึ้น มีกำรนิเทศแบบถึงลูกถึงคน มีกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มโรงเรียน ดำเนินกำรจัด
กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ปัญหำ/อุปสรรค : ควำมตระหนักของผู้เรียนในกำรสอบมีน้อย ข้อสอบในแต่ละปีมีค่ำควำมยำกง่ำย
ต่ำ งกัน ครูข ำดทั ก ษะในกำรสอนบำงตัว ชี้วั ด นั ก เรี ยนขาดทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ ใช้ ง บประมาณในการ
ดาเนินงานมาก
ข้อเสนอแนะ (หน่ วยรับ ตรวจ) : จัดการอบรมให้กับ ครู เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข้อสอบตามความถนัด การใช้กระบวนการสอนแบบ Tutor
ข้อ เสนอแนะ (ผู้ ต รวจรำชกำร) : ควรมี การเร่ง ติ ดตามและให้ ค วามช่วยเหลือ สถานศึก ษาให้ จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร อบรมครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การวัดและประเมินผล
8. โครงกำรกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : ส่วนใหญ่โรงเรียนมีกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรให้
เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ตลอดจนมีแผนกำรจัดกิจกรรมที่ตอบรับควำมถนั ด/ควำมสนใจ
ของผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม, นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ มีควำมสุข และได้รับกำรพัฒนำ
รอบด้ำน กล่ำวคือ ครอบคลุม Head Heart Hand และ Health อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและควำมพร้อม
ของโรงเรียน สำหรับผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ก็มีบ้ำง กล่ำวคือกิจกรรมลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้โรงเรียนปฏิบัติและให้ควำมสำคัญ น้อยลง อันเนื่องมำจำกนโยบำยที่กระทรวงศึกษำธิกำร ให้เพิ่ม
ชั่วโมงเรียนภำษำอั งกฤษในระดับ ชั้น ป.1-3 จากสัป ดาห์ ละ 1 ชั่วโมง เป็ นสัป ดำห์ ละ 5 ชั่วโมง กำรปรับ

จ
ช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ โดยให้บูรณำกำรกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ในชั่วโมงปกติ
ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระฯ ทำให้ควำมชัดเจนน้อยลง
ปัญหำ/อุปสรรค : ในระยะแรกของกำรดำเนินงำน บำงโรงเรียนที่เน้นควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร
มีแนวคิดว่ำจัดไม่ได้เนื่องจำกปรับลดหลักสูตรไม่ได้ และกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นไปที่ Health ครูยังขาดความรู้
ความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตาม
ความเหมาะสม พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ลดกำรติดตำมให้น้อยลง เพรำะ
กิจกรรมเป็นปกติแล้ว
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : ต้นสังกัดควรมีการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความ
ชัด เจน เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายฯ เช่น การปรับ ปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
รูปแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่มีรายละเอียดชัดเจน อีกทั้งแนวทางการตัดสินผลการ
เรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ
9. กำรพัฒนำครู
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : มีการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC) บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก าหน ด โดยมี ศึ ก ษานิ เ ทศก์
ผู้รับผิดชอบกากับ นิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง ครูมีการพัฒ นาตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาครูให้พัฒ นาตนเองตามความต้องการ ครูในแต่ละสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดฝึกอบรม หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
ปัญ หำ/อุปสรรค : การดาเนินกระบวนการ PLC ไม่ต่อเนื่องและยั่ง ยืน ส่งผลให้ไม่ เกิดการพั ฒนา
ศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง ครูโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ดูแลในเรื่องการอบรมสัมมนา และไม่มีศึกษานิเทศก์ ดูแลสาหรับโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะ งบประมาณไม่
เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดอบรมสื่อทางไกล จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาครูทั้ง
ระบบให้ต่อเนื่องเป็นประจา และควรจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาครูในช่วงปิดภาคเรียน
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : 1) หน่วยงานต้นสังกัดควรวางแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้กับบุคลากร 2) หน่ วยงานต้น สังกัด กศน. ควรมีการเตรียมคนเพื่ อสืบทอดตาแหน่ง ผอ.กศน.อาเภอ เพื่ อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
10. กำรพัฒนำโรงเรียน ICU
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำย : มี ก ารจั ด กลุ่ ม โรงเรี ย นที่ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพ
สถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำ (ICU) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฉุกเฉิน(EMERGENCY) กลุ่ม
เร่งด่วน(URGENT) และกลุ่มไม่ฉุกเฉิน (NON EMERGENCY) หลังจากจัดกลุ่มสภาพวิกฤตแล้วได้มีการสารวจ
ความต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)โดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งสิ่งที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ตามประเด็น 1) ด้านคุณภาพ 2) ด้านกายภาพ 3)
ด้านบุคลากร 4) ด้านบริหารจัดการ 5) ด้านโอกาสทางการศึกษา 6) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทา
แผนเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณตามโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
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และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) (สพฐ.) ตามสภาพวิกฤต ขณะนี้การพัฒนาโรงเรียน ICU อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนดาเนินการ
ปัญ หำ/อุปสรรค : โรงเรียนICU ส่วนมำกเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ขำดอำคำรเรียน
อำคำรประกอบ เช่น ห้องสมุด ห้องปฎิบัติกำรต่ำงๆ ขำดสื่อประกอบกำรสอน ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครูที่จะดำเนินไปให้บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย การบริหารงานเชิงนโยบายยังขาดความชัดเจน อย่าง
เป็นรูปธรรม ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดแผนการดาเนินการให้ชัดเจน เพื่อ
ไม่ให้โรงเรีย นขาดความมั่น ใจในการด าเนิน งาน งบประมำณในเรื่องปรับปรุงระบบเครือข่ำยอิ นเตอร์ เน็ ต
ควำมเร็วสูงจำก สพฐ.
ข้ อ เสนอแนะ (ผู้ ต รวจรำชกำร) : 1) ผู้ น าเป็ น บุ ค คลส าคั ญ ในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2) สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเข้มแข็ง ไม่จาเป็นต้องเข้าร่วม
โครงการต่างๆมากมาย เพื่ อจะได้สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ ภาคและ
จังหวัดได้อย่างชัดเจน 3) ชื่อโรงเรียน ICU ส่วนใหญ่อาจมองภาพไปทางลบ หน่วยงานและสถานศึกษาควรมี
การสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
11. โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : มีการดาเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กไทยด้วยศาสตร์พระราชา จัดอบรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย :
การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้กับครู และศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประชุม
ปฏิบัติกำรถอดบทเรียนสู่หลักคิดที่ยั่งยืนเชื่อมโยง 3 ห่วง 2 เงือนไข ประกวดคัดเลือก Best Practice ใน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ และมี ผ ลงำนผ่ำนกำรคัด เลื อ กเข้ ำประกวดในระดั บ ภำค ของมู ล นิ ธิยุ วสถิร คุ ณ
ประเมินและยกย่องสถำนศึกษำพอเพียงให้เป็น “สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง” จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล จำกกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำย ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและปลูกฝังกำรดำรงชีวิตตำมวิถีเศรษฐกิจ
พอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ ได้ รับไปพั ฒ นำชี วิต ด ำเนิ นชี วิ ตได้ อย่ ำงมี ควำมสุ ข
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถานศึกษา มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เชื่อมโยงหลักคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ปัญหำ/อุปสรรค : การบริหารจัดการของสถานศึกษามุ่งตอบสนองภารกิจหลัก หรือนโยบายใหม่ที่
เป็นคาสั่ง และเร่งด่วน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เข้า มาเกี่ยวข้อง ทาให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้รับความสนใจ และขาดการปลูกฝังหลักคิดอย่างต่อเนื่อง การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิตยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนมีก ารบูรณาการแบบสอดแทรกในทุ ก กลุ่ม สาระอย่างน้ อย 1 หน่วยการเรีย นรู้ ตลอดจนบู รณาการสู่
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีการปฏิบัติจริงน้อยมาก ในการเชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ควรเข้ามาขับเคลื่อน
อย่างจริงจังโดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานทางการศึกษา ดาเนินงานตามโครงการประจาปี
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : หน่วยงานและสถานศึกษาควรเน้นให้มีการนา “ศาสตร์พระราชา”
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
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12. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้กำหนดทำงเลือกในกำรบริหำร
จั ด กำรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภำวกำรณ์ วิ ก ฤตทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลกระทบท ำให้ ข ำดแคลน
งบประมำณ ขำดอัตรำกำลังและทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน องค์กรต่ำงๆจึงจำเป็นต้องแสวงหำทำงเลือกใน
กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดนโยบำยบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำหนดประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนขนำดเล็กเป็นมำตรกำรหลัก และแผนกำรเรียนรวมเป็นมำตรกำรรอง สพป. ได้มีกำรดำเนินกำรเพื่อ
เร่งแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กตำมนโยบำยอย่ำ งต่อเนื่อง ได้ร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมำ และสำมำรถบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรควบรวมได้ โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยยินยอมให้นำนักเรียนทั้งโรงเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง
ปัญหำ/อุปสรรค : โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขาดแคลน ทั้งบุคลากร และงบประมาณ ทาให้ไม่
สามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ ชุมชนไม่ให้ควำมร่วมมือตำมนโยบำยยุบ รวม เลิกสถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงำนส่วนกลำงควรกำหนดนโยบำยในกำรช่วยเหลือโรงเรียน
ขนำดเล็กให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เช่น Magnet School การกาหนดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้มี
ความสอดรับกับนโยบายอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : 1) สถานศึกษาควรกาหนดเป้าหมายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ชัดเจนคือการทาให้สถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพ 2) กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรกาหนด
นโยบายด้านการศึก ษามากเกิน ไป ควรกาหนดนโยบายกว้างๆ โดยกาหนดเป้ าหมายที่ต้ องการให้เกิ ดกั บ
สถานศึกษาและผู้เรียนเป็นสาคัญ
13. กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : 1)ประกาศนโยบาย แจ้งนโยบายในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อสร้างจิตสานึกการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการกาจัดขยะอย่างครบวงจรให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)กาหนดยุทธศาสตร์ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอด
ขยะ” โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หน่ วยงานต้นสัง กัด กับโรงเรียนมัธยมศึก ษาในสังกัด 3)
ส่ง เสริมสนับสนุนการดาเนิน งานตามนโยบายการลดขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้กับครูและนักเรียนแกนนาของโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน และมีการติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นระยะ 4) มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดย
มีกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรขยะโดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม เช่น กำรนำเศษ
วัสดุมำให้นักเรียนฝึกควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์ กำรเรียน 5)มีกำรพัฒ นำ
สิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้สะอำด ขจัดแหล่งน้ำเสี ย ขยะมูลฝอย มีกำรจัดถังขยะแยกประเภทของขยะ
ฝึกกำรทิ้งขยะให้เป็นที่ 6)จัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียน
อำคำรเรียน และสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้สะอำด เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ร่ว มกั น ของทุ ก คนในสั ง คม 7)จั ด กิ จ กรรมคั ด เลื อ กโรงเรี ย นน ำร่ อ งที่ ด ำเนิ น กำรบริห ำรจั ด กำรขยะที่ เป็ น
แบบอย่ำง มอบรำงวัล เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรต่อยอดพัฒนำ 8)นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำน และ9)
เผยแพร่รณรงค์ประชำสัมพันธ์
ปัญหำ/อุปสรรค : การดาเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดความต่อเนื่องหรือไม่
จริงจังเท่าที่ควร
บุคลากรในสถานศึกษายังไม่เห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาขยะและของเสียอันตราย
สถานศึกษาขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแต่ละประเภททาให้ใช้วิธีการกาจัดขยะแบบเดิมอยู่
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เป็นกิจกรรมที่ทำสำเร็จเฉพำะในบริเวณโรงเรียน ยังไม่มีต้นแบบที่ดีในชุมชนด้ำนกำรจัดกำรขยะ ขำดกำรนิเทศ
อย่ำงเป็นระบบจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดหรือมีมาตรการในการจัดการขยะ
มูลฝอยมาใช้อย่างจริงจัง หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมให้กับสถานศึกษาในการ
จัดการขยะแบบครบวงจร ควรสนับสนุนถังขยะแยกประเภท สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโรงเรียน
ที่มีความต้องการจะดาเนินการอย่างจริงจัง ควรมีการปลูกจิตสานึกและสร้างทัศนคติให้กับผู้ปกครอง ชุมชน
ให้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : ควรมีการสนับสนุนการดาเนินการให้ความรู้แก่สถานศึกษา ครู และ
นักเรียน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการปัญ หาขยะ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่าง
ยั่งยืนกาหนดให้เป็นภารกิจของทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการจั ดการปัญ หาขยะมูลฝอย ปัญ หา
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างจริงจัง ไม่ทาเป็นเพียงตามกระแส และให้ถือเป็นภาระสาคัญของทุกคนทุกหน่วยงาน
14. กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน
ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย : หน่วยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาร่วมกันดาเนินงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการ คือ 1)มีมาตรการ และแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับพื้นที่ในช่วงปกติตลอดทั้งปี 2)แจ้งสถานศึกษาให้กาชับ มาตรการ เฝ้าระวัง ดูแลนักเรียน 3)
จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น เครื่องหมายจราจร สี และเส้นบนท้องถนน การขับขี่หรือซ้อน
ยานพาหนะเพื่ อความปลอดภั ยและน าไปใช้ ในชี วิต ประจ าวัน เพื่ อ ให้ มี ค วามปลอดภั ย ในการด ารงชี วิ ต 4)
ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียน และชุมชนรับทราบ 5)ส่ งเสริมบทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญ หาใน
พื้นที่ 6)ขนส่งจังหวัดมาให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย แก่ ครู นักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจมาให้ความรู้เกี่ยวเรื่องกฎหมายการจราจร 7)อบรมนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบความ
ปลอดภัยทางถนน 8)รณรงค์ให้นั กเรียนสวมหมวกนิรภัย 9)กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยดี” มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค
การดูแลยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา 10)จัดกิจกรรมลูกเสือจราจร จราจรอาสาหรือ
จราจรน้อยตามบริบทของโรงเรียน โดยผ่านการอบรมจากตารวจจราจรโดยตรง 11)จัดสภาพแวดล้อมภายใน
และหน้ าโรงเรียนให้มีค วามปลอดภัย มีป้ายจราจรที่จ าเป็น มีทางข้ามที่ ปลอดภัย 12)ขอความร่วมมื อจาก
ผู้ปกครองและชุมชน เรื่องการจากัดความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียน 13)สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงคนขับรถรับส่ง
นักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถให้ปลอดภัย 14)ปลูกฝังด้านความมีน้าใจ และระเบียบวินัยในการ
ใช้รถใช้ถนน
ปัญหำ/อุปสรรค : นักเรียนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
และยังขาดจิตสานึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย สถานศึกษาบางแห่งไม่มีเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน ทา
ให้นักเรียนไม่ทราบถึงข้อดีและไม่มีความรู้ของเครื่องหมายจราจร การดูแล ติดตามและกวดขันสามารถทาได้
แค่ภายในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อลด
อุบัติเหตุ ควรจัดให้มีการเรียนการสอน เรื่อง วินัยจราจร หรือ ความปลอดภัยบนถนน ไว้ในหลักสูตรหรือจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นตามนโยบาย ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายจราจร
ภายในและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิร ภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสาร
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ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีมาตรการกากับติดตาม กาหนดนโยบาย
อย่างชัดเจนให้มีผู้รับผิดชอบสรุปรายงานทุกเดือน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายจราจรภายใน
และบริเวณรอบโรงเรียน.
15. กำรประสำนขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่ (กศจ.)
ผลกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำย : 1)จัดการประชุม คณะกรรมการศึ กษาธิการจัง หวัด (กศจ.) เพื่ อ
พิจารณาเรื่องดังนี้ การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพิเศษ พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอช่วยราชการ การย้ายกรณีพิเศษ การตัดโอน
ตาแหน่งและเงินเดือนฯ การแต่งตั้งครูผู้ช่วย การขออนุญ าตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home
School) การจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาจัง หวัด 4 ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2)ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ 3)จัดทาระบบส่งเสริม และประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน 4)ประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
จั ง หวั ด 5)ประชุ ม สั ม มนากลุ่ ม (Focus Group)การพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ประชาธิ ป ไตยใน
สถานศึ ก ษา 6)นิ เทศติ ด ตามและประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด (สช) เพื่ อ ติ ด ตามงานนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่างๆ 7)การจัดทาคู่มือให้โรงเรียนเอกชน ในการดาเนินการเฉพาะเรื่องได้ถูกต้อง
และแก้ปัญหาได้ในเรื่องการเงิน และสวัสดิการ พร้อมทั้งรวบรวมคาร้องเฉพาะเรื่อง 8)การจัดอบรมครูและ
บุคลากร ระดับก่อนประถมศึกษา การสอนสะเต็ม และการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามระดับชั้น 9)
การร่วมเป็นคณะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นของจังหวัด เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนและแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ
10) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน โครงการพระราชดาริ ส่งเสริมความประพฤติที่ดี
ให้กับนักเรียน อาทิ การปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
11) การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 12) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ ศธจ และ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ปัญหำ/อุปสรรค : จำนวนบุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำกำลังทำให้มีภำระงำนค่อนข้ ำงหนัก ทำให้
งำนล่ำช้ำ ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ขำดแคลนสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่ใช้สถำนที่ของหน่วยงำนอื่น
เช่น อำคำรของสพป. สพม. และสถำนศึกษำ เป็นสถำนที่ทำงำนชั่วครำว การประสานงานเนื่องจากสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ทาให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาท
ใกล้ เคีย งกัน เกิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อ นในขั้ นตอนและระเบี ยบวิธีป ฏิบั ติ เช่น ขาดความชัด เจนเกี่ ยวกั บ
อานาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจในการปฏิบัติ, บทบาทภารกิจงานทับซ้อนกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเช่าบ้านบุคลากรที่เกลี่ยจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่สามารถ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ ข้อกฎหมายบางเรื่องยังไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดสรรและอนุมัติงบประมาณลงสู่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดยเร็ว ควรดาเนินการสรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากาลัง จัดทำคู่มือ กำหนดหน้ำที่ ของแต่ละกลุ่ม
งำนให้มีควำมชัดเจน กาหนดขอบข่ายภารกิจงานที่ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรจัดประชุมบุคลากรระดับ

ญ
กลุ่มงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาค เพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจงานแต่ละกลุ่มงาน และตามนโยบายในด้านต่างๆเพื่อความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจรำชกำร) : 1) หน่วยงานระดับจังหวัดควรมีการบูรณาการกระบวนการทางาน
เชิงพื้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสามารถดาเนินการได้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2) จากการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาทาให้เกิดปัญ หาต่อหน่วยงาน
ระดับภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางควรมีการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารให้กับหน่วยงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการวางแผนอัตรากาลัง
เพื่ อ รองรับ การเกษี ย ณอายุ และการเกลี่ ยอั ต ราก าลั ง เพื่ อ ไมให้ เกิ ด ปั ญ หาขาดบุ ค ลากรเข้ าสู่ ต าแหน่ ง 4)
หน่วยงานส่วนกลางไม่ควรมีการตั้งคณะกรรมการมาดาเนิน การในระดับพื้ นที่มากเกินไป ควรเปิดโอกาสให้
จังหวัดสามารถบริหารจัดการภารกิจได้แบบเบ็ดเสร็จจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อการปฏิบัติงาน 5) ควรมีการ
จัดตั้งสพม.ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจนในคณะกรรมการศึกษาจังหวัด(กศจ.) 6) หน่วยงาน
ส่วนกลางควรเอาใจใส่และดูแลหน่วยงานที่จัดตั้ง ใหม่เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญ หาที่เกิดขึ้น 7) ความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานทุกสังกัดในระดับจังหวัดควรก้าวผ่านความขัดแย้งเพื่อร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาไปสู่คุณภาพต่อไป
จากข้อมูลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น มีความจาเป็นต้องเร่ง พิจารณาโดย
เร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาต่อไป
......................................................
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรตรวจรำชกำร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (มาตรา 31)
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
กาหนดนโยบาย รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของ
กระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่ อ
นิเทศให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา โดยกระบวนการในการตรวจราชการให้ดาเนินการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 และนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประจาปี การ
ตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 กาหนดให้มีสานักผู้ตรวจราชการประจาเขต
ตรวจราชการ (ปัจจุบันสานัก งานศึกษาธิการภาค) สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง และมีอานาจหน้าที่
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจราชการ และ
แผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของ
ผู้ตรวจราชการ (2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ งานติดตามประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของกระทรวง (3) วิจัยและพัฒนาระบบ ประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของกระทรวง(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมอบหมายและ (5) ปฏิบัติง านร่วมกับ หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปรายงานผลการตรวจราชการเป็นรายงวด ปีละ
2 งวด ในภาพรวมของเขตตรวจราชการ และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ เพื่อนาข้อมูลจากการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปรับปรุง พัฒนา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ยั่งยืนและมั่นคง โดย
เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อให้การตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นมาตรการที่สาคัญในการตรวจ ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสนับสนุนการ
ตรวจราชการ บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความโป่งใส เป็นธรรม
ประหยัด สมประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการดาเนินการใน
ฐานะผู้สอดส่อง ดูแล แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามปีงบประมาณ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 อาศัยอานาจตามข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค
จานวนสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฎิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจัง หวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่ 2/2560 2

พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาค
ส่วนที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ น ที่นั้ น ๆ และกาหนดให้ มีอ านาจหน้ าที่ ข้อ (4) สนับ สนุ นการตรวจราชการ และติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ จึงจัดทา
โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของหน่วยงานสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งเป็นองค์กรที่นานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรตรวจรำชกำร
1. เพื่ อ ตรวจและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามนโยบายการตรวจราชการกรณี ป กติ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติยังหน่วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
2. เพื่อทราบผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณี ปกติของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
3. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค และข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบาย ของหน่ วยงาน/สถานศึก ษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 กรอบแนวคิดของกำรตรวจและติดตำม
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันได้ใช้แนวปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบัญ ญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
(มาตรา 20) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.
2549 แบ่งการตรวจราชการเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การตรวจราชการ กรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ
และการตรวจราชการ กรณีพิเศษ การตรวจราชการแต่ละประเภทจะมีแนวการตรวจราชการเป็นลักษณะเฉพาะ
มีการวิธีการตรวจและการรายงานผล แยกออกจากกัน ดังนี้
ประเภทการตรวจ
ลักษณะการตรวจ
ระยะเวลาการตรวจ
1. การตรวจราชการกรณีปกติ - ตรวจตามนโยบายการตรวจ ปีละ 2 งวด ดังนี้
ราชการ ของ รมว.ศธ.
- งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.
- งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย.
2. การตรวจราชการแบบ- ต ร วจ ต าม โค ร ง ก าร ที่ มี ปีละ 2 รอบ ดังนี้
บูรณาการ
ความส าคั ญ สู ง ซึ่ ง ได้รั บ การ - รอบที่1: Project and
คัดเลือกจากองค์กรหลัก และ
Progress Review
เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ มี ห ล า ย - รอบ2: Monitoring and
หน่ วยงานเข้ า มาด าเนิ น การ
Evaluation
ร่วมกัน
3. การตรวจราชการกรณี - ตรวจสอบเรื่อ งที่ ได้ รับ การ - ตามระยะเวลาที่ เกิ ด ขึ้ น
พิเศษ
ร้ อ งเรี ย น เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานการณ์ หรือ เหตุ ก ารณ์
ส าคั ญ หรื อ สาธารณภั ย อั น
จาเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้ อ งเข้ าไปช่ว ยเหลื อ
และแก้ไขให้ทันการ

การรายงานผล
- รายงาน เชิงการตรวจ ติดตาม
และประเมินผล
- รายงาน มีการวิเคราะห์ค วาม
เสี่ยง ในมิติประสิทธิผล และใช้
หลักธรรมาภิบาล มาอธิบาย

- รายงานเฉพาะตามที่ไปตรวจ
ราชการ
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1.4 ขอบเขตของกำรตรวจและติดตำม
ขอบเขตด้ำนพื้นที่และหน่วยรับตรวจ
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรี ให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยให้ทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจราชการให้สอดคล้องกับการกาหนด
เขตตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรีจึงมีคาสั่ง สานักนายกรั ฐมนตรี ที่ 10/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2551 เรื่อง การกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี โดยเขตตรวจราชการที่ 2
ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
2. ขอบเขตของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง เป็น
องค์กรหลักของการตรวจราชการ จานวน 19 แห่ง ดังนี้
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่
1.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 5 เขต ได้แก่
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
3. สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 4 แห่ง ได้แก่
3.1 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
3.2 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
3.3 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
3.4 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
4. สานักงาน กศน.จังหวัด 4 แห่ง ได้แก่
4.1 สานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
4.2 สานักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
4.3 สานักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
4.4 สานักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม.)
6. สถานศึกษา (ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 1 แห่ง
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ นโยบาย/ประเด็นการการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค าสั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ สป 164/2560 ลงวั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ประกอบด้วยนโยบาย ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
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3. โครงการประชารัฐ
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
5. โรงเรียนคุณธรรม
6. STEM Education
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
8. โครงการการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9. การพัฒนาครู
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
1.5 คำนิยำมศัพท์
กำรตรวจรำชกำร หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนา สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง สดับ
ตรับฟั ง เหตุการณ์ เสนอแนะ ติด ต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยมหรือด าเนิน การอื่น ใดเพื่อ ให้ การปฏิ บัติ ง านของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง
เขตตรวจรำชกำรที่ 2 หมายถึง การกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยให้ทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจราชการให้สอดคล้องกับการกาหนด
เขตตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรีจึงมีคาสั่ง สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2551 เรื่อง การกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี โดยเขตตรวจราชการที่ 2
ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
องค์กรหลักของกำรตรวจและติดตำม หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้ น ที่จั ง หวัดของเขตตรวจราชการที่ 2 ได้ แก่ ส านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัด และสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด)
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 สามารถนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
2. ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตตรวจราชการที่ 2 เป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับนาไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ
3. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร

บทที่ 2
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอสาระสาคัญ ของ กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ, นโยบายรัฐบาล
ปัจจุบัน, นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ข้อมูลนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจาปี
งบประมาณ 2560 และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา, มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในปั จ จุ บั น ได้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 (มาตรา 20) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
พ.ศ. 2549 ซึ่งขอนาเสนอตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.
2549 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ดังนี้
1. เพื่อ ชี้แจงนโยบาย ประสานงาน และเร่งรัด ให้ หน่ วยงานนาแผนการศึ กษาแห่ งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้
ครบถ้วน
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ มาตรฐาน
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศ ให้คาปรึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
4. เพื่อประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5. เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นช่วยเหลือ แนะนาชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มี
สมรรถภาพและขวัญกาลังใจในการทางาน
อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายภารกิจการตรวจราชการให้ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการปฏิบัติงานตรวจราชการ ดังนี้
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 62
กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่
มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
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2. พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิวเคราะห์ วิจัย ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนา เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
3. ระเบี ย บส านั กน ายก รั ฐ มน ตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจราชก าร พ .ศ. 2548 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 กาหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
3.1 สั่งเป็น ลายลัก ษณ์ อั กษร ให้ ผู้รับตรวจปฏิ บั ติ ในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ ง ให้ ถูกต้อ งตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
3.2 สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ในระหว่างการ
ตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็น ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการหรือประโยชน์ ของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
3.3 สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่ง เอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือเมื่อ
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อานาจหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549
ข้อ 16 กาหนดให้สานักตรวจราชการและติดตามประเมิน ผล สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่ วย
สนับสนุนการตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 17 ให้สานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจ
ราชการ (ปัจจุบัน คือ สานักงานศึกษาธิการภาค) เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการในระดับเขตตรวจราชการ
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดังนี้
สานั กตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล ส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก ารมี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2 ศึก ษา วิเคราะห์ ข้อ มู ลสารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การตรวจราชการ จัด ท าแผนการตรวจ
ราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3 วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของกระทรวง
4 ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือ สนับสนุ นการปฏิบัติ งานของหน่ วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ไ ด้รับ
มอบหมาย

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่2/2560 7

หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ให้ห น่วยงานทางการศึ กษาและสถานศึกษา ที่ รับการตรวจราชการ ติดตามประเมิ นผลและนิเ ทศ
การศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1. อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ที่ทาหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในการเข้าไปในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2. จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
3. ชี้แจงและตอบคาถามต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ที่ทา
หน้าที่ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4. จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจราชการ ตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
5. ดาเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.2 นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลของ
ฝ่ายบริหารต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีสาระสาคัญใน
การแถลงคือ การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักแนวทางพระราชดาริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมไปถึงการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กลับมาเป็นหลักหนึ่งในการบริหารแผ่นดิน โดยฉบับที่ 11 นี้มี
เนื้อหาสาระว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
นโยบายในการบริหารประเทศ มีทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พลเอกประยุทธ์ ยังคงมีการสอดแทรกค่านิยมของชาติ 12 ข้อเข้าไปด้วยนั่นคือ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
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5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จั กดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็ น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทั้ง 12 ข้อนี้คือส่วนเสริมเข้าไปในหัวใจคนในชาติ หากปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทุกหมู่เหล่าแล้วก็จะเป็น
การทาให้การพัฒนาประเทศของเราตามแนวทางบริหาร และแนวทางปฏิรูปมุ่งไปสู่ความสาเร็จได้อย่างเข้มแข็ง
มั่นคง
2.3 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ กระทรวงศึกษา
ธิการ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้สักการะพระพุทธรูปประจากระทรวง "พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์"
จากนั้นรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน ได้มอบนโยบายการทางาน ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การแถลงนโยบายในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้แจ้งให้ทุก
ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าต่อไป โดยมีนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
***น้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็น
นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด***
จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อ
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็น
รูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะน้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป
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สาหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสาคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสยั ที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม (Character Education)"
สาหรับการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชนั้น พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู
และการศึกษา
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นอกจากการน้อมนาแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาปรับ
ใช้กับนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ
6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ความมั่นคง ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กากับดูแลและลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอ หากในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบ
ก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชาย
ขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษาของโรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ความสาคัญกับภาษาที่ใช้ในพื้นที่ หรือสิ่งที่
เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีความสาคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
ทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่างกิจกรรม
โครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชาพบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA แต่
การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่าด้วย จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศต่าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อม
กับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เราต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาด
อะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพื่อทาการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้
ตรงจุด
5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีหลากหลายโครงการที่สาคัญ
อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น
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6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เช่น การดาเนินการด้านต่างๆของคณะ
กรรมารศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น
ประกาศว่า ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และ
Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ
หลังบ้าน ตามน้าใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าไม่มีการนาชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่านไปแอบอ้างเพื่อขอรับผลประโยชน์
ใด ๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่สาคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการ
เดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา"
เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project
ในระยะเวลาการทางานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการทางานที่เป็น
"รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการที่สาคัญคือ จะให้ สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
สานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้โรงเรียน
ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่านั้นขาดแคลน ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปี
โรงเรียน ICU เหล่านี้จะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งนโยบายนี้จะทาให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยู่ใน
จังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่ กศจ. จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด
ย้าไม่ทิ้งนโยบายเดิม แต่จะปรับปรุงให้ดีและทันสมัยมากขึ้น
ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะสานต่อนโยบายเดิมที่ดาเนินการไว้ดีอยู่แล้ว อาทิ นโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่จะปรับปรุงให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งจะจัดทาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย
นอกจากนี้ จะทาให้กระทรวงศึกษาธิการมีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ Modernise MOE
ภายใต้คาขวัญที่ว่า "Work hard, be nice" อีกทั้งจะไม่ใช้ One size fits all หรือการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้ว
นามาใช้กับทุกคน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของแต่ละ
แห่ง ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย
นอกจากนี้ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยอาจไม่แจ้งล่วงหน้า และหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาไม่จาเป็นต้องจัดทาป้ายต้อนรับ หรือให้นักเรียนและครูทิ้งห้องเรียนเพื่อมาเข้าแถวต้อนรับ โดยย้าว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางดาเนินงานที่จะทาให้เด็กอยากไปโรงเรียน อยากเรียนหนังสือ และครูอยากจะ
สอน รวมถึงการมีห้องสมุดที่ดี และมีตาราเรียนที่มาตรฐานอีกด้วย
2.4 ข้อมูลนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ
นโยบาย 1 การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้ห่วงภาวะฝนตกหนักในพืน้ ที่
ภาคใต้จึงได้กาชับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และในการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ (4 ม.ค
2560)ได้สั่งการให้ข้าราชการระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและ
ประชาชนอย่างเร่งด่วน
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2560 – 2562 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ซึ่ง
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กาหนดให้นาเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอรัฐสภา
เพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติงานด้านการพัฒนาและมิติงานด้านความมั่นคง
ในการจัดทานโยบายดังกล่าวสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้าง
ขวางจากภาคราชการ ภาควิชาการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ รวมทั้งผู้นาศาสนา ภาคประชาสังคม และ
เอกสารทางวิชาการ โดยกรอบทิศทางยังคงความต่อเนื่องในประเด็นที่ได้รับการยอมรับจากนโยบาย การบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555–2557 ซึ่งน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา" และ"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเอกภาพ การบูรณาการของทุก
หน่วยงานเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และการ
ดาเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560–2562 กาหนดวิสัยทัศน์ มุ่งให้
“สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง
พัฒนาบนพืน้ ฐานสังคมพหุวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน”และมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ เพื่อ (1) ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ (2) พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในพื้นที่(3)ให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒน- ธรรม
และร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) พัฒนาศักยภาพของคน สังคมและเศรษฐกิจ (5) สร้าง
ความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (6)
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาตารางประสานสอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒ โดยกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และ
หน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมุ่งหวังให้ทุกส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมพลังขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ
ในระยะต่อไปมีแนวโน้มที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีขึ้นคือ 1) ภาครัฐมีทิศทางและพัฒนา
การในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ปญ
ั หาและ ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง 2) การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ของภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม สตรีและเยาวชนเพิ่มขึ้น 3) นานาชาติและองค์การต่างประเทศ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมีความต่อเนื่อง และ 5) การรวมตัวของประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสสาคัญของพื้นที่ เนื่องจาก
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์รวมทั้งมีจุดแข็งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม ทรัพยากร
และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกัน
แผนขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุม
เตรียมแผนดาเนินงาน 3 โครงการสาคัญในเดือนธันวาคมนี้ คือ โครงการด้านการรักษาความปลอดภัย งานชุมนุม
ลูกเสือ และการแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งเตรียมดาเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาฯ ระยะที่ 3 โดยจะเพิ่มเติมอีก 2
จังหวัดที่ยะลาและปัตตานี
และย้าถึงการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอให้คานึงถึงเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ทั้ง 127 โครงการ ภายใต้งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 2,777 ล้านบาท ในจุดเน้น 7 ด้าน โดยจะมีการประเมินผลการทางานทุก ๆ 3 เดือน
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม : พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2559 โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
เตรียมดาเนินงาน 3 โครงการสาคัญ ภายในเดือนธันวาคมนี้
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามจุดเน้น 7 ประเด็น คือ 1) การรักษาความปลอดภัย 2) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3) การสร้างโอกาสทางการศึกษา 4) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในพื้นที่และการมีงานทา 5) การศึกษาเพื่อความมั่นคง 6) การสร้างการรับรู้ 7) การบริหารจัดการศึกษา
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ประชุม
เพื่อเตรียมดาเนินงานใน 3 โครงการสาคัญ ภายในเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
• โครงการด้านการรักษาความปลอดภัย (ตามจุดเน้นที่ 1 การรักษาความปลอดภัย) โดยร่วมกับผู้แทน
ฝ่ายความมั่นคงในการจัดประชุมผู้บริหารระดับจังหวัดและอาเภอเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยครู
เนื่องจากความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญที่สุด
• กิจกรรมลูกเสือ (ตามจุดเน้นที่ 5 การศึกษาเพื่อความมั่นคง) โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานชุมนุม
ลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้, ลูกเสืออาเซียน, เยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้, ชุมนุมลูกเสือ
อาชีวะจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น โดยขอให้คณะทางานพิจารณาว่างานชุมนุมลูกเสือแต่ละครั้งนั้น
สามารถดาเนินการพร้อมกันได้หรือไม่โดยเน้นกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
• กิจกรรมกีฬา (ตามจุดเน้นที่ 5 การศึกษาเพื่อความมั่นคง) จะมีกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การแข่งขันกีฬา
นักเรียนชายแดนใต้, การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ชายแดนใต้, กีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ เป็นต้น
เตรียมดาเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาฯ ระยะที่ 3
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ซึ่งในเบื้องต้นได้ทาการสารวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนรุ่นแรกของโครงการที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.5 ในโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.
นราธิวาส และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.64
ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เหลือร้อยละ
19.36 ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้มอบหมาย
ให้คณะทางานหารือกับ สกอ./สอศ. หาแนวทางเชื่อมต่อให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อต่อไป
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้เตรียมขยายผล
โครงการสานฝันการกีฬาฯ ไปยังสถานศึกษาในจังหวัดยะลาและปัตตานี จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมใน
พื้นที่ และอานวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนในจังหวัดอื่น พร้อม
ทั้งขอให้เตรียมแผนประชาสัมพันธ์ในการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2560 อย่างทั่วถึง และการคัดเลือกต้องอิง
มาตรฐานที่เคยดาเนินการมา ตลอดจนเตรียมการวางแผนในการจ้างครูผู้ฝึกสอนและครูประจาหอพักแต่เนิ่น ๆ
ด้วย เพราะจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณด้วย
สาหรับแนวทางการดาเนินงานด้านอื่น ๆ นั้น จะมีกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ในช่วงปิดเทอมให้กับนักเรียนใน
โครงการสานฝันการกีฬาฯ ร่วมกับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จังหวัดกระบี่ มหาสารคาม และสุโขทัย พร้อม

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่2/2560 13

ทั้งมีแนวทางจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว
เพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนครูผู้ฝึกสอนและ
บุคลากรทางการศึกษาของโครงการสานฝันการกีฬาฯ ในอนาคต
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอให้คานึงถึงเป้าหมายและจุดเน้นตามแผนงานที่วางไว้ทั้ง 127
โครงการ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,777 ล้านบาท ในจุดเน้น 7 ด้าน โดยจะมีการประเมินผลการทางาน
ทุก ๆ 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
นโยบาย 2 อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการประชุมองค์กรหลัก
กระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไว้ว่า
โครงการที่จะเห็นเป็นรูปธรรมเร็วๆ นี้ ได้แก่ โครงการเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตร ทวิ
ภาคีแนวใหม่ โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงโครงการ Echo Vocation เป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาทิ เรียนจากแอพลิเคชั่น เข้าคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ
เข้าค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ซึ่งจะมีการประเมินผลทุกกิจกรรมและออกหนังสือรับรองทักษะด้านภาษา
อังกฤษให้ด้วย
เพื่อต้องการให้ช่วยเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาในแต่ละจังหวัด เพราะประเทศกาลังต้องการกาลังคน
ด้านอาชีวะจานวนมาก ดังนั้น ขอฝาก ผอ.สพป.ในฐานะศึกษาธิการจังหวัด ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเลือกเรียน
อาชีวะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสมดุลของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษาของอาชีวะและโรงเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายของรัฐ ที่จะไม่ทาให้เกิดการแย่งผู้เรียนกัน รวมทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ
อาชีวศึกษาเป็นเลิศให้มีความรู้ความเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องในส่วนใด อย่างไร
มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตลอดจน
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและผู้รับใบอนุญาตอาชีวศึกษาภาคเอกชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะที่สาคัญ คือ 3R และ 8C
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจแนวทางการดาเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จะได้หารือและวางแผนการยกระดับคุณภาพวิชาชีพร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนากาลังคนด้าน
อาชีวศึกษานั้นเป็นเรื่องสาคัญมาก ดังจะเห็นได้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสาคัญกับการผลิตกาลังคนที่มี
คุณภาพและตรงกับความต้องการของประเทศ โดยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะที่สาคัญ
คือ 3R และ 8C ได้แก่
3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithmatic-มีทักษะในการคานวณ
8C คือ
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Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ไขปัญหาได้
Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม
Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุค
ปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือ
ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม
Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของทักษะ
ขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี ทั้งนี้ คุณสมบัติ 3R และ 8C อาจจะดูเป็นนามธรรม แต่
ก็สามารถนามาใช้เป็นหลักในการดาเนินการได้
โดยขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดทาหลักสูตรหรือสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษาที่เน้นให้นักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะดังกล่าวด้วย
แนวทางนโยบายที่สาคัญของการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการอาชีวศึกษาในโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาโดยตรง ในขณะนี้มีภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) 4 เรื่อง คือ
- Re-branding เพื่อจูงใจให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นความสาคัญของการ
เรียนอาชีวศึกษาและสนใจเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
- Excellent Model School กาหนดความหมายและขอบเขตของสถานศึกษาต้นแบบที่ดีด้าน
อาชีวศึกษา Database (Demand and Supply) จัดทาฐานข้อมูลความต้องการกาลังคนของภาคอุตสาหกรรม
และปริมาณการผลิตกาลังคนของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
ผลิตกาลังคนล่วงหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนนี้
- Standard and Certification Center จัดทาและหาทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกันในการสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ และนาไปใช้อย่างทั่วถึงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นบรรทัดฐานในการจ่ายค่าตอบแทน ที่สอดคล้องกับความสามารถของแรงงาน
2) ทวิภาคี (Dual System) สอศ.ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีกับสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จด้านอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมาก ทาให้
ทราบว่าการจัดการอาชีวศึกษาของไทยได้เดินมาถูกทางแล้วจากนี้ไปจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียน การ
สอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
3) ทวิศึกษา (Dual Education) หรือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทางาน และเพื่อขยายกลุ่มเป้า หมายไปสู่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาโดยขอให้สอศ.เข้าไประชา-สัมพันธ์การศึกษา
ต่อด้านอาชีวศึกษาในโรงเรียน
และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพ
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4) ทวิวุฒิ (Dual Degree) คือ การจับคู่สถาบันอาชีวศึกษาไทยกับสถาบันอาชีวศึกษาต่างประเทศ โดย
จัดทาวุฒิการศึกษาร่วมกัน ดังเช่นก่อนหน้านี้ที่ สอศ. ได้จัดทาทวิวุฒิกับสาธารณรัฐเกาหลี ในสาขาที่สาธารณรัฐ
เกาหลีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อาทิ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ
นักศึกษาสาเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า ทวิวุฒิ
นอกจากประเด็นนโยบายด้านอาชีวศึกษาแล้ว อดีตรมว.ศึกษาธิการได้กล่าวถึงนโยบายที่สาคัญอื่น ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเร่งขับเคลื่อน เช่น โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ที่จบ
การศึกษาอาชีวศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากครูภาษาอังกฤษยังไม่เก่ง ก็ต้องร่วมกันพัฒนาครูเหล่านั้น
, การพัฒนาด้าน ICT เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การดูแล
เด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ด้วยการผลักดันให้คนไทยได้รับการศึกษามากที่สุด ซึ่ง สอศ. สามารถ
ดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการดูแลเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา โดยมีส่วน
ร่วมในการสารวจจานวนเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา
เปิดตัวอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศ
คณะสานพลั งประชารั ฐ เพื่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพวิ ช าชี พ เปิ ด ตั ว 'Excellent Model School'หรื อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศ ดึงภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภาค
ประชาสังคม ร่วมออกแบบหลักสูตรทวิภาคี สร้างฝีมือชนคุณภาพและรับเข้าทางานเมื่อเรียนจบพร้อมเผยความ
คืบ หน้ าการดาเนิน งานผลั กดัน อาชี วศึ กษาไทยให้ ก้ าวไกลสอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ชาติ ในงานเสวนา'อาชีว ะ
ทางเลือกเพื่ออนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย'
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวว่า "ภาคการผลิตของประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคตมีความต้องการกาลังคน
ที่จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาเป็นจานวนมาก ซึ่งเชื่อว่าประเทศจะพัฒนาไปได้จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องมาจากกาลังคนที่มีคุณภาพและกาลังคนที่มีคุณภาพก็มาจากอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพจาก
แนวโน้มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579 ) และนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ นความมุ่ง มั่ น ของรัฐบาลที่ ต้ องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิ จ
ไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิ จที่ ขั บเคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรมที่ จะท าให้เกิด ผลผลิต และบริก ารที่ มี
คุณภาพ ซึ่งการที่ ประเทศจะก้าวไปสู่เป้าหมายนี้ได้จะต้องมีกาลัง คนที่มีคุณ ภาพ และเป็นที่ ยอมรั บกัน ทั้งโลก
ว่า ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาเป็นกาลังคนที่มีความสาคัญต่อภาคการผลิต ภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาชีวศึกษาจึงเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตของนักเรียน นักศึกษา
และเป็นอนาคตของประเทศชาติ
ความคาดหวังต่ออนาคตของอาชีวศึกษาไทยคือภาคเอกชนจะเป็นตัวนาในการร่วมผลิตพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบรวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
เข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นาด้านอาชีวศึกษาและในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่า ยการ
ทางานของ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา(กรอ.อศ.) และอ.กรอ.อศ. โดย
การทางานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ซึ่งจะเกิดมีวิทยาลัยที่
โดดเด่นเฉพาะทาง วิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการกาลังคนของพื้นที่ ซึ่งจะทาให้อาชีวศึกษาสามารถตอบโจทย์
ในการผลิต และพั ฒ นาก าลั งคนได้ ตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ การพั ฒ นาประเทศ สนั บ สนุ น
ความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และการเรียนสายอาชีวศึกษาจะทาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะอาชีพ มี
งานทา รายได้ดี เรียนต่อได้และมีความก้าวหน้าในอาชีพ"
ด้านนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพได้กล่าวว่า "ทางคณะทางานได้เลือกวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นพื้นที่
นาร่อง โดยอาศัยความร่วมมือของเอสซีจี บริษัท ฤทธา จากัด บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) และบริษัท ทาง
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ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนาภาคเอกชน เข้าไปทางานร่วมกับวิทยาลัย ในการ
ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งถือเป็นการวางรากฐานอนาคตที่
ยั่งยืนให้กับการศึกษาไทยโดยในเวลานี้กาลังอยู่ในขั้นตอนการสรุปกรอบการดาเนินงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วน
รวมทั้ ง การก าหนด KPI ของ Excellent Model School และวางแนวทางการขยายความร่ว มมื อ ไปสู่ บ ริ ษั ท
เครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติม
"Excellent Model School ยังถือเป็นการพัฒนาครูผู้สอนไปพร้อมกัน ผ่านประสบการณ์ที่ภาคีนามา
แบ่งปัน เพื่อเริ่มต้นก้าวไปพร้อมกันนอกจากนี้ยงั สามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ Re-Branding ภาพลักษณ์ของ
อาชีวศึกษาไทยและทาให้เยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองกลับมาสนใจการเรียนสายอาชีพมากขึ้นโดยภาคีภาคเอกชน
ยินดีจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของฝีมือชนตั้งแต่การฝึกงานไปจนถึงการเข้าทางานจริงผู้เรียน
ตลอดจนผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าการเรียนสายอาชีพจะมีอนาคตเพราะมีตลาดแรงงานรองรับซึ่งแน่นอนว่าวิทยาลัย
อาชีวศึกษาต้นแบบเพื่อความเป็นเลิศนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และงานบริการ รวมทั้งจะขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ ซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาแบบครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลและสามารถผลิตผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ" นายรุ่งโรจน์กล่าว
สอศ.รุดหน้าเร่งผลิต พัฒนากาลังคนอาชีวะป้อน EEC
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้
ประกาศให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองเป็นเขต
พื้นที่พัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒ นากาลังคนรองรับ
นโยบายดัง กล่าวและเป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้านอาชีวะ การจัดการศึกษาของสอศ.เป็นการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติ แบบทวิภาคีและ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพจริงในสถานประกอบการ สอศ.เล็งเห็นถึงศักยภาพของสถาน
ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาจึงมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
จานวน 30 แห่งทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตกาลังคนได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการอีกทั้งเป็นการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยึดหลักศาสตร์พระราชาเดินตามแนวพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งไปสู่
ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่นตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ระบบเครือ ข่ายความร่ว มมื อในการจั ดการอาชีว ศึก ษา แลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู้ และเทคโนโลยีร ะหว่ างสถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาได้ดาเนิ นการ
เปิดศูนย์การศึกษา และอบรมอาชีพด้านต่างๆภายในวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ผลิตอาหารมาตรฐาน (อย.)
เป็นศูนย์อาหารและเบเกอรี่ ที่จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ยกระดับคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานในการ
ผลิตอาหารและเบเกอรี่ ศูนย์สุพรรณิการ์คาร์แคร์ คลินิก เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์จริง ฝีกทักษะการปฏิบัติงาน
จริงฝึกทักษะนิสัยการเป็นผู้ประกอบการและการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมในสาขาวิชาเครื่องกล สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ศูนย์อบรมและทดสอบใบอนุญาตการตรวจสอบแบบไม่ทาลายเป็นศูนย์ทดสอบบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบโดยไม่ทาลายสาขา NDT เป็ นการยกระดับคุณ ภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลหะการรวมทั้งเป็ น
สถานที่ ออกใบรับรองคุณ ภาพบุคลากรในการประกอบวิช าชี พศู นย์บ่ มเพาะวิสาหกิจเพื่ อการศึก ษา เป็น ศูน ย์
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ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้มีประสบการณ์เชิงพาณิชย์ พัฒนาทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการศูนย์ทุกศูนย์จะ
สนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่าสอศ.ยังร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
เพื่อร่วมพัฒนากาลังคน
สร้างความเข้มแข็งในรูปแบบทวิภาคีทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้
นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับปวส. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอาชีพและ
ทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ซึ่งสอศ.ร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ได้จัดให้มีการ
สัมมนาเตรียมครูฝึกในสถานประกอบการจัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการฝึกอาชีพให้กับช่าง
ฝึกหัด(ผู้เรียน)จัดทาแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีรวมทั้งสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานให้การสนับสนุนค่าตอบแทน เครื่องแบบในการฝึกอาชีพและสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับการเจริญเติบโตในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ต่อไป
นโยบาย 3 โครงการประชารัฐ
ประชารัฐนับเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ใช้ ความร่วมมือร่วมใจ
ของรัฐและประชาสังคม เพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งประชารัฐจะเป็นการรวมพลัง
ประชาชนของชาติที่มาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐโดยรัฐบาลจะเป็นผู้
อานวยความสะดวก สนับสนุน เปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในลักษณะ
เอกชนนาและภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวกและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างยั่งยืน
และจากนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกาหนดให้มีคณะทางานร่วมรัฐ เอกชน ประชาชน
จานวน 12 ชุด โดยคณะทางานแต่ชุดจะมีประธานร่วมทั้งฝ่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานใน 2 คณะ
ประกอบด้วยคณะที่ 4 คณะทางานด้านการยกระดับด้านวิชาชีพ และคณะที่ 11 คณะทางานด้านการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นา จากมติคณะรัฐมนตรีดังข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบภารกิจในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะที่ 11 คณะทางานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาจึงได้เร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานในบทบาท
ภารกิจของภาครัฐตามนโยบายดังกล่าว โดยได้กาหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใช้กลไก
จากประชารัฐร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้กระบวนการต่างๆเพื่อนนาไปสู่การ
แก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษา การลดความเหลื่อมล้า การเพิ่มคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน อันนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐคือ 1)เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นาในการศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2)เพื่อจัดทาและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 3)เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICTเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ
4)เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน(Active Learning , Critical Thinking) จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน และการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการบริการชุมชนและสังคม 5)เพื่อ
ยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน
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ต้นแบบในทุกตาบล รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน (ก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) ระยะเวลา ตั้งแต่
มกราคม-กันยายน 2559
โรงเรียนประชารัฐเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ“สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการ
พัฒนาผู้นา”ที่เกิดจากความร่วมมือภาครัฐ(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 25 องค์กร จับมือกันขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นา (ครู ผู้บริหารฯ)
ได้รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผล โรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษาจัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่ของรัฐบาลเพื่อ
ตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การลดความเหลื่อมล้า การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์) โดยเป้าหมายของโรงเรียนประชารัฐกาหนดตาบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424 โรงเรียน
(ระยะแรก 3,342 โรงเรียน) กิจกรรมหลัก ๆ จะประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเรียนรูว้ ิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External Volunteer (นักศึกษา) และมี
School Sponsor(CEO)จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้ว โรงเรียนประชารัฐเป็นการตอบ
โจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ความเสมอภาค และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนหั วหน้าทีม ภาครัฐ
โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหาร
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของ 5 หน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 องค์กรเอกชนผู้
ร่วมก่อตั้งและสนับสนุนหลัก (School Sponsor) โครงการผู้นาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED
(คอนเน็กซ์ -อีดี)เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00-18.00 ณ อาคาร AIA Capital Center ขั้น 31
(ห้องสานพลังประชารัฐ)ถนนรัชดาภิเษกเพื่อทาความเข้าใจในแนวทางการประชาสัมพันธ์ของโครงการสานพลัง
ประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (Human Capital Development) : E5
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่าโครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในโมเดลการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของประเทศไทยซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นการสานพลังการทางาน
ทุก ภาคส่ วน คื อ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมเพื่ อ ขับ เคลื่อ นและพั ฒ น าคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่ง 12 องค์กรเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน), บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน), บริษัท
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน), บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด, บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จากัด, ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จากัด
(มหาชน)และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
เป็นที่น่ายินดีที่โครงการ CONNEXT ED มีความคืบหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามลาดับ นับตั้งแต่การ
คัดเลือกผู้นารุ่นใหม่ (School Partners) ในรุ่นแรกจานวน 550 คนที่มีคุณสมบัติ อุดมการณ์ จิตสาธารณะ และ
ความตั้งใจจริงที่ช่วยผลักดันโครงการ
ซึ่งได้จัดเวิร์คช็อปครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้นารุ่นแรกให้มีความ
พร้อมก่อนการปฏิบัติจริงในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐระยะแรก 3,342 แห่งทั่วประเทศโดยได้รับความ
ร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่จะช่วย
เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เช่นกลไกสมองและการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบเด็ก
นักเรียนเป็นศูนย์กลางจิตวิทยาเด็ก ฯลฯ
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จนกระทั่งครั้งหลังสุดได้มีการเวิร์คช็อปครั้ง ที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้แก่ School Partners ของ
12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED และมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนาแผนพัฒนาที่ได้รับ
การอนุมัติไปใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดความสาเร็จในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศรวมถึงวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประชารัฐตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู้นารุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์เตรียมพร้อมก้าวเป็น "ผู้นา" อย่างแท้จริง
ดังนั้นเพื่อให้การทางานของโครงการสานพลังประชารัฐได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางรวมทั้งสร้างการ
รับ รู้และความเข้ าใจให้ เกิ ดขึ้ น กับ ครู นั ก เรีย น พ่ อ แม่ ผู้ ปกครองข้าราชการ รวมทั้ง ประชาชนทั่ วไปจึง ได้ เชิ ญ
ผู้อานวยการหรือหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์/สื่อสารองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อานวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพัน ธ์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หั วหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัม พั น ธ์ สานั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา และหั ว หน้ ากลุ่ ม ประชาสั มพั น ธ์ ส านั กงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการมาประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ /สื่อสารองค์กร ของ 12 องค์กรในครั้ง
นี้
ผลการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอัน
จะท าให้สามารถใช้ข้อมู ลและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารเป็น ไปอย่างมีประสิท ธิภ าพ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล 10 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
• ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency)
• การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure)
• กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism)
• การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality School Principals)
• หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Curriculum)
• การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน (Health & Heart)
• การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Tax Incentive for Local & International
Professor)
• การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language
Capability)
• ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค (Technology Hub R&D)
• การพัฒนาและส่งเสริมผู้นารุ่นใหม่ (Young Leadership Development)
หลังจากนี้จะมีการประชุมหารือร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้การโครงการ CONNEXT ED มีความก้าวหน้าและเกิดความ
ยั่งยืนต่อเนื่องอันจะส่งผลถึงเป้าหมายในการสร้างผู้นารุ่นใหม่ (School Partners) ให้เข้าไปช่วยพัฒนาและ
ยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศสู่มาตรฐานสากลทั้ง 10 ด้านต่อไป
นโยบาย 4 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ “English Boot Camp การพัฒนาครูแกนนาด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “ เพื่อแก้ปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสาคัญและจาเป็นในโลกยุคปัจจุบัน โดยใช้ รูปแบบจัดค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างอบรม วิทยากรเจ้าของภาษา ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และ
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สร้างวิทยากรแกนนาเพื่อขยายผล) กับกลุ่มเป้าหมายครูที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B1
จานวน 350 คน ผลที่คาดหวังครูแกนนาได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนของ
โรงเรียนครูแกนนาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับ
หลักสูตรขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษเป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารแข่ ง ขั น ของประเทศด้ า นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ เช่ น
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น ฯลฯ โดยขณ ะนี้ ก าลั ง ด าเนิ น การจั ด ท าแอพ พ ลิ เ คชั่ น Echo V หรื อ Echo
English Vocational สาหรับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจบในปีนี้ได้มีโอกาสใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรและสาขานั้น ๆ เช่น Hospitality ก็จะบรรจุคาศัพท์และการเรียนรู้ในด้านนี้ อันจะช่วย
เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนก่อนจบออกไปทางานจริง
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร
และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเยี่ยมชมและมอบนโยบายในการอบรมพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4: Regional English Training Centre ณ
ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี Mr Ian Clifford หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
British Council ประเทศไทย, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายพยัพ อนันนิล
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี,ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 ตลอดจนผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและครูอาจารย์เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังแนวทางนโยบาย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ศูนย์อบรมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็น 1 ใน 4 ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค นอกเหนือจากโรงเรียนชลกัลยา
นุกูล จ.ชลบุรี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ซึ่งการ
ฝึกอบรมทั้ง 4 ศูนย์ในปีนี้เป็นการดาเนินการระยะที่สอง ต่อเนื่องจากระยะแรก ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา, สุราษฎร์พิทยาคม, ขอนแก่นวิทยายน และวัฒโนทัยพายัพ จึงทาให้ขณะนี้มีศูนย์ฝึกอบรมรวม
ทั้งสิ้น 8 ศูนย์ทั่วประเทศ
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจและให้สามารถนาวิธีการสอนรูปแบบเน้นการ
สื่อสารไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนาทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชั้นเรียน ตลอดจนต่อยอดพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของกลุ่ม Master Trainers โดย
ได้รับการฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council เป็นการอบรมแบบเข้มเป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์ โดยเริ่ม
ดาเนินการอบรมครูตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2560 โดยมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 75
คน แยกเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 50 คน และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 25 คน ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย,
อุทัยธานี, ตาก, ชัยนาท และอุตรดิตถ์
การอบรมแบบ Boot Camp ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับ British Council จัดขึ้น ถือเป็น
โครงการที่ British Council ดาเนินการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกที่ British
Council เคยจัดมา ซึ่งได้ส่งวิทยากรที่มีความพร้อมมาช่วยอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครู
ชาวไทย เนื่องจากโลกปัจจุบันใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย ทาให้มีภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรามากมาย อีกทั้ง
ภาษายังเป็นส่วนสาคัญในการเชื่อมโยงความรู้ วิธีคิด และการเรียนการสอน จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ยกระดับภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและจริงจัง มิฉะนั้นเราก็จะอยู่ในโลกนี้ยาก
นอกจากการอบรม Boot Camp ให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีแนวทางในการสนับสนุนให้
ประชาชนและผู้ปกครองได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วย เช่น ให้ครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ไปช่วยสอน
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ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน กศน. พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับ
ลูกหลานได้ด้วย
จึงคาดหวังที่จะให้ Boot Camp เป็นศูนย์กลางในการขยายผลครอบคลุมไปยังครูในสถานศึกษา
เอกชน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย และภายในปีหน้าจะขยายศูนย์อบรมในภูมิภาคจากปัจจุบัน 8 ศูนย์ เป็น 18 ศูนย์ พร้อมทั้ง
ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2561 จะอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ได้กว่า 20,000
คนนับแต่เริ่มโครงการในปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามการอบรม Boot Camp ต้องดูบริบทของครูและนักเรียนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่าง
กันด้วย เพราะครูไม่ได้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด และครูส่วนมากเป็นครูจาก
โครงการครูคืนถิ่น เพิ่งจบใหม่ ๆ มีไฟ รักท้องถิ่น จึงควรส่งครูเก่งไปอยู่โรงเรียนที่ไม่เก่ง ส่วนเด็กในแต่ละพื้นที่ก็มี
ความจาเป็นและมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกัน
โครงการนี้ต่างจากการอบรมที่ผ่านมา สมัยก่อนเราเรียกครูมาอบรมแล้วก็กลับไปสอน แต่ Boot Camp
ทาให้ครูชาวไทยได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาตลอด 3 สัปดาห์ และมีกระบวนการประเมินผล
หลังการอบรม ด้วยการติดตามการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่ง
ผลประเมินในรุ่นแรกพบว่า ครูมีความรู้ มีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
นพ.ธีระเกียรติฯ ฝากให้ข้อคิดด้วยว่า สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการในวันนี้ กว่าจะออกดอกออกผล
ต้องใช้เวลาอีกหลายปี จึงต้องเริ่มทาตั้งแต่ตอนนี้ ทุกท่านกาลังสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศ อนาคตของชาติส่วน
หนึ่งจึงอยู่ในมือท่าน
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนางพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้า
โครงการภาษาอังกฤษบริติชเคานซิล (British Council) ประเทศไทยและคณะภายหลังได้ร่วมลงนามในสัญญาการ
พัฒนาครู Boot Camp ปีงบประมาณ 2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศ
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับครูภาษาอังกฤษของ
ไทยโดยได้เริ่มต้นอบรมโครงการดังกล่าวระยะแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2559 พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre)
ใน 4 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการอบรม
จากนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ระยะที่สองเมื่อเดือนตุลาคม 2559 เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชลบุรี
อุบลราชธานี และพิษณุโลกและระยะที่สามในเวลานี้อีก 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรีทา
ให้ปัจจุบันมีศูนย์ระดับภูมิภาคแล้ว 12 แห่งทั่วประเทศและจะขยายให้ครบตามเป้าหมาย 18 แห่งภายในปี 2561
วันนี้ บริติชเคานซิลประเทศไทยจึง ได้มีการลงนามในสัญ ญาการพัฒนาครู Boot Camp ปีง บประมาณ
2561 รวม 18 ศูนย์ทั่วประเทศซึ่งเป็นการยืนยันในการดาเนินโครงการต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ได้อบรมพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษไปแล้วมากกว่า 6,000 คนและจะอบรมปีหน้าอีกกว่า 13,000 คน ทาให้เมื่อเปิดศูนย์ Boot Camp
ครบ 18 ศูนย์ในปีหน้าจะมีครูภาษาอังกฤษของไทยเข้ารับการอบรมแบบเข้มได้มากกว่า 2 หมื่นคนจากจานวนครู
ภาษาอังกฤษทั่วประเทศของไทยที่มีอยู่กว่า 4 หมื่นคนพร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงระบบการติดตามผลในห้องเรียน
ให้มากขึ้นโดยให้ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
นอกจากนี้ห ลัก สูตรการอบรมถื อเป็ น ส่วนหนึ่ ง ของหลัก เกณฑ์ การประเมิ นวิท ยฐานะและการพั ฒ นา
ข้าราชการครูแนวใหม่ "จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ"ซึ่งครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
สามารถสะสมใช้เป็นจานวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย
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สาหรับรูปแบบที่สาคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้น
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 2) มีการสร้างครูแกนนาเพื่อนาไปขยายผลทั่วประเทศ 3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา 4)
ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนโดยใช้
แบบทดสอบ APTIS และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯสยามบรมราชกุ มารี ได้ท รงมี พระราชด าริเกี่ย วกับ คาแนะนาและแนว
ทางการพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศไทย 3 ประการที่สาคัญคือ 1) ต้องมีความจาเป็นต้องใช้ซึ่งทาให้เด็กและครู
เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็นอย่างไร 2) ไม่มีทางลัด (Shortcuts) ในการใช้ภาษาอังกฤษให้เก่งหากไม่รู้ศัพท์
คาใดให้เปิดหาความหมายในพจนานุกรมทันทีต้องไม่กลัวที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติและจาเป็นจะต้องมีการฝึกฝน
ตนเองอยู่ตลอดเวลา 3) ครูยังไม่เก่งอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุครูทุกคนจึงต้องเป็นนักเรียนต้องถ่อมตัว และ
เรียนรู้ไปด้วยกันกับนักเรียนจึงฝากให้ทุกคนน้อมนาแนวพระราชดารัสดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อร่วมกันพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
นโยบาย 5 โรงเรียนคุณธรรม
การส่งเสริมคุณ ธรรม เพื่ อต้องการสร้างเด็กให้ โตขึ้นมา เกลียดความไม่ซื่อ สัตย์ เกลียดการโกง หรือ
เติบโตขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัวความผิดจาก
การโกง และให้เด็กเกลียดการโกงตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อจะได้ไม่กระทาการสิ่งใดที่เป็นการทุจริต
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธ
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมทั้งในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันทาให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้นจนสาเร็จ ได้มีการขอความร่วมมือ
จากศึกษาธิการภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง รวมทั้งจะมีการขอความร่วมมือไปยังสานักนายกรัฐมนตรี ในการยก
วาระการศึกษาให้เป็นวาระสาคัญที่สุดของการตรวจราชการและขอให้มีการติดตามผลเรื่องโรงเรียนคุณธรรมให้
เกิดภาพที่ชัดเจนโดยเร็ว
ในส่วนของการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม มีหลายปัจจัยที่จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นโรงเรียนคุณธรรม เช่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผิดชอบ เรื่องศาสตร์ของพระราชา ความก้าวทันยุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งจากการไปตรวจราชการมาหลายจังหวัดพบว่า เยาวชนมีความตั้งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่ทาให้สถาน
ศึกษาของตนมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีความเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้บังคับสถานศึกษาต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการแต่เป็นการขอความร่วมมือ
โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู อาจารย์ อยากให้ท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ยั่งยืน เป็นไอดอลในการดาเนินชีวิตและเป็น
ไอดอลทางการศึกษาของเด็กๆ ในทุกระดับ เนื่องจากเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะค่อยๆ ห่างจากบ้านและโรงเรียน ดังนั้นช่วง
ที่อยู่ในโรงเรียน เด็กๆ ควรจะได้รับความปรารถนาดี ความอบอุ่นใจ จากครูบาอาจารย์ โดยจะส่งเสริมให้ใช้ช่วง
โฮมรูมหลังเคารพธงชาติ มาจัดระบบระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด
ขณะนี้มีโรงเรียนคุณธรรมที่มีผลการดาเนินงานชัดเจนอยู่ประมาณ 10,000 แห่ง ซึ่งในการเปิดภาคการศึกษาใหม่
เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ คาดว่าน่าครอบคลุมได้ถึง 30,000 แห่ง โดยจะเน้นด้านคุณภาพอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะมี
ความล่าช้าบ้างแต่ต้องให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ทั้งนี้ จะได้ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจและ
ติดตามประเมินผลร่วมกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กับอีกขอความร่วมมือจากกระทรวง
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มหาดไทยและสานักนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มประเด็นเป็นวาระสาคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)และผู้ตรวจราชการสานักนายก
รัฐมนตรีอีกทางหนึ่งเพื่อประสานราชการในการปฏิบัติภาระหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ ตนในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้แทนจากทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา มาประชุมหารือร่วมกันเพื่อบูรณา
การการทางานและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพราะขณะนี้ยังเหมือนลักษณะต่างคนต่างทา ทั้งในเรื่องของคานิยาม ความหมาย กิจกรรมที่จะต้องดาเนินงานให้
สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งระบบ
และจากการหารือร่วมกันครั้งนี้
ผู้แทนองค์กรหลักเห็นด้วยว่าจะนาแนวทางการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยวุ สถิรคุณ มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ขณะเดียวกันจะขอให้สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ออกแบบตัวชี้วัดความเป็นโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสามารถใช้ในการประเมินกับ
สถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภทและเมื่อได้แนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในรูปแบบที่ชัดเจน
ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะได้เชิญรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป
แนวทางดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ
การจัดทาแผนและแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาค เหนือ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีศึกษานิเทศก์จากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือและคณะทางานเข้าร่วมประชุม จานวน 156 คน
• ตั้งเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม 1 หมื่นแห่งในปีนี้ และเพิ่มเป็น 3 หมื่นแห่งในปีหน้า
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
เป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะ
ถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต
โดยกาหนดเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
• เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ใน
ปีการศึกษา 2559 ที่กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต และ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จานวน 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการ
ดาเนินงานให้มีความครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่ง ในปีการศึกษา 2560
ต่อไป
• เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความ
ตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี และร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทางาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน
• มอบให้สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน
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ในการดาเนินตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบให้สานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยได้จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนและแนว
ทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี
เป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 225 เขต ๆ ละ 3 คน รวม 675 คน ดังนี้
• ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดประชุมระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน
213 คน วิทยากรและคณะทางาน จานวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 248 คน
• ภาคใต้ จัดประชุมระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 108 คน วิทยากร
และคณะทางาน จานวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
นภาลัย จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 228 คน วิทยากร
และคณะทางาน จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 258 คน
• ภาคเหนือ จัดประชุมระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 126 คน วิทยากรและคณะทางาน
จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 156 คน
• สรุปผลจากการทาเวิร์คช็อป 4 ครั้งทั่วประเทศ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่ จัดประชุมอบรมเชิง ปฏิบัติการที่ผ่านมา 4 ครั้ง คณะทางานได้
สรุปผลการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการที่สาคัญ ดังนี้
• ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 675 คน มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 97.71 คน โดยจาแนกเป็นแต่ละภูมิภาค ดังนี้
- ภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 213 คน
มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 95.31 คน
- ภาคใต้ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 108 คน มาประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 228 คน มา
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 97.37 คน
- ภาคเหนือ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 126 คน มาประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 คน
• ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด ได้แก่
- ความเป็นมาของการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
- กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสาเร็จ
- สาระคุณธรรมและจริยธรรม
- เรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรม อัตลักษณ์ และการออกแบบโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม
- กระบวนการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม
- ความหวังและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสาเร็จ
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ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจในกรอบแผนงานโรงเรียนคุณธรรม เช่น สามารถวางแผน
ดาเนินการการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด วางแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งการนิเทศติดตามผล จัดทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ที่
สาคัญคือผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการจัดทาโครงงานคุณธรรม ตามรูปแบบของ "มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ (มยส.)"
• แนวทางดาเนินงาน : 5 กรอบแนวทางดาเนินงาน
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่
1) ความพอเพียง
2) ความกตัญญู
3) ความซื่อสัตย์สุจริต
4) ความรับผิดชอบ
5) อุดมการณ์คุณธรรม
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้ารับการอบรม ที่ได้เดินทางไปพบปะและ
สนทนาร่วมกันทั้ง 4 ภูมิภาคจึงขอฝากความอนุเคราะห์ให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปยังโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในปีนี้ 10,000 โรงเรียน และให้มีความครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สิ่งที่
พวกเราช่วยกันทางานด้วยความเสียสละจะส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะเกิดขึ้นในแวดวงการศึกษา และสังคม
ประเทศชาติสืบไป
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและมอบรางวัล MOE AWARDS
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการมอบแนว
ทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามเขตตลิ่งชัน และโรงเรียน
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
MOE AWARDS ระดับดีเด่น ที่หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา
ม.ล.ปนัดดาดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการดาเนินงาน
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2559 ในโรงเรียนเป้าหมาย 10,000 แห่ง และในปีนี้ได้
ขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ จึงต้องการมาพบปะเพื่อขอความร่วมมือร่วมใจ
จากครูและผู้บริหารเพื่อปลูกฝังให้ลูก ๆ หลาน ๆมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียน
กาหนดส่วนลูกหลานนักเรียนต้องให้ความร่วมมือและเชื่อฟังครูด้วยเพราะครูคือผู้ประสิทธิ์ประสาท เป็นผู้เสียสละ
ทุ่มเทมีความเมตตากรุณาอย่างหาใดเปรียบเพียงเพื่อหวังส่งศิษย์ทุกคนให้ถึงฝั่งดังที่ต้องการ ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้มี
พระคุณที่ควรเคารพยกย่องตลอดมาและตลอดไป
อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการทางานโครงการส่งเสริมการอ่าน การจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ
(Smart Class) โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ตลอดจนระบบดูแลนักเรียนซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนขาน
รับโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอีกโรงเรียนหนึ่งที่จะได้บอกต่ อและยกเป็นตัวอย่างแก่
โรงเรียนอื่น ๆให้ได้ปฺบั
ฏิ ติตาม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการการศึกษา" ตอนหนึ่งว่ามาวันนี้เพื่อเชิญชวน
ให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยเฉพาะครูและลูกหลานนักเรียน จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมุ่งผล
ตามหลั กการตามโครงการทั้ ง 5 ด้าน ได้แ ก่ ความพอเพี ยง ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญ ญู กตเวทิตา ความ
รับผิดชอบ อุดมการณ์ คุณธรรมจริยธรรม โดยเชื่อว่าทุกสิ่งเริ่มได้ที่ใจเราหากเราตั้งใจร่วมสั่งสมคุณธรรมให้แก่
ตนเองและสถานศึกษาตามหลักการดังกล่าวเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
•
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ดุลยเดชด้ วยแล้วนั้ น ก็จะเป็น ส่วนหนึ่ งของการจัด การศึก ษาสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ในฐานะเป็ น
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีความโดดเด่น สง่างามและน่าภาคภูมิใจยิ่งนักจึงควรเป็นตัวอย่าง
ทั้ ง ในเรื่ อ งความคิ ด และการกระท าแก่ โรงเรี ย นอื่ น ๆพร้อ มขั บ เคลื่ อ นโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมให้ ป ระสบ
ความสาเร็จต่อไป
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลเ ป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็น
ขวั ญ และก าลั ง ใจแก่ ข้ า ราชการที่ มี ผ ลงานดี เด่ น ใน 5 สาขา จ านวน 2,578 คน โดยดร.ชั ย พฤกษ์ เสรี รั ก ษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมที่หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา
ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ กล่าวรายงานการจัดงานว่า ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญาความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดมี
ความตระหนักถึงคุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อชุมชนและต่อสังคม ดังนั้น จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการยกย่องเชิดชูบุคลากร หน่วยงานสถานศึกษา และโครงการดีเด่น ทั้งในส่วนกลางและระดับเขตพื้นที่
โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มี ผ ลงานที่ เสนอเข้ า รั บ รางวั ล รวม 4,440 ผลงานเป็ น ผลงานที่ ผ่ า นการประเมิ น
หลั ก เกณฑ์ ร ะดั บ ดี เด่ น จ านวน 2,578 ผลงาน ใน 5 สาขา ได้ แ ก่ ส าขาป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สาขาอนุรักษ์ มรดกไทยและ
สาขาเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ในโอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ที่ได้ดาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโดยมีผลการดาเนินงานระดับดีเด่นเข้ารับรางวัล
เชิดชูเกียรติในครั้งนี้
การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรหน่วยงาน และสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ทั้งในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์, ด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง,ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม,ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และด้านการอนุรักษ์มรดกไทยจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการศึกษาที่จะทา
หน้าที่ปลูกฝังเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีพื้นฐานทางความคิดมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทามีอาชีพและเป็นพลเมืองดีตามพระราชดารัสและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
การปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด STAR STEMS
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ พล.อ.ดร.พหล
สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) และคณะ เกี่ยวกับการปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด “STAR STEMS" สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไป
สร้างชาติเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่ 19
มิถุ น ายน 2560 ที่ ห้ องประชุม สานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษาโดยมี น ายไพโรจน์ อนุ รัต น์ ที่ ป รึก ษา
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รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, ว่ า ที่ ร .ต.ไชยวุ ฒิ วุ ฑ ฒิ รั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ให้การต้อ นรับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้สปท. ซึ่งได้นาเสนอกระบวนการคิดที่จะนาไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีมีวินัย
ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
STAR ได้แก่ Student-คนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุ้นความคิด กระตุ้นจินตนาการ แนะนา
ก ากั บ , Academic-บู ร ณาการสาระวิ ช า ความดี มี วิ นั ย ภู มิ ใจในชาติ รับ ผิ ด ชอบ, Revolution-ทุ ก อย่ า งต้ อ ง
ปรับเปลี่ยน พลิกผันทันที
STEMS เป็นการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning :SbLพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรมความเป็น
ไทยตลอดเวลา ได้ แ ก่ Scientific Thinking หลั ก เหตุ แ ละผล, Thai-Technology หลั ก ภู มิ ปั ญ ญาไทย ศาสตร์
พระราชา, English-Engineering หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอัง กฤษ, Moral-Mathematics
หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม, Socio Geology หลักความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นอีกพลังสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
มากขึ้นตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยได้ตามเป้าหมายของการศึกษาชาติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรค 4 ที่ระบุไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก-ภูมิใจใน
ชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” เป็นอีกกลไกหนึ่งที่
มีความพร้อมสาหรับบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกสาระวิชาโครงการพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
รูปแบบ
ทั้งนี้โครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)ได้มีการแต่ง ตั้งคณะกรรมการใน 2 ส่วน คือคณะกรรมการ
ดาเนินงานอานวยการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อจัดทาข้อเสนอด้านนโยบายในการจัดการศึกษาให้นักเรียน
นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมกาหนดแนวทางการนิเทศติดตาม และให้คาปรึกษาแนะนาและคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมโดยมีผู้แทนองค์กรหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะทางาน เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดทาระบบนิเทศและประเมินผล ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังเข้า
ร่วมโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการแก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา
สานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)มี โรงเรี ยนในสัง กัด สพฐ. เข้าร่ วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมในปี 2560 จานวน 10,000 แห่ง และในปลายปีนี้คาดว่าจะขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด
สพฐ. อย่างน้อย 30,000 แห่ง, มีครูวิทยากร 135,529 คน, ศึกษานิเทศก์ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 675
คน, ที ม ขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมด่ ว นพิ เศษ (Express Moral Service: EMS) ระดั บ ภู มิ ภ าค 40คน, ที ม
เคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(Roving Teams: RT) ระดับเขตตรวจราชการ 225 คน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งผู้อานวยการที่บรรจุใหม่ ผู้อานวยการสถานศึกษารับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและรองผู้ อ านวยการสถานศึก ษาบรรจุ ใหม่ แ ละที่ ไ ด้รั บ คัด เลือ ก 398 คนเตรีย ม
ฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการพัฒ นาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ ยง 40 คนฝึกอบรมเชิง ปฏิบั ติการพั ฒ นาวิทยากรแกนน า
สถานศึกษาคุณธรรมให้แก่ครูผู้บริหารและบุคลกรอาชีวศึกษา 489 คนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้
นิเทศอาสาติดตามสถานศึกษาคุณธรรม 100 คน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.)ได้ดาเนิน โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดาริ, โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันอุดมศึกษา, โครงการ
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ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นานักศึกษา, โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต
นักศึกษาทั้งนี้มีแผนที่จะถอดบทเรียนความสาเร็จการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมพร้อมสารวจความสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)ดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัยใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัย 4 ด้าน (ความ
รับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามระเบียบ และการมีจิตอาสา เสียสละ) พร้อมคู่มือเพื่อทดลองใช้ใน
โรงเรียนตัวอย่างเป็นเวลา3 เดือนนอกจากนี้ยังมีโครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นโยบาย 6 STEM Education
จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์(Science)
เทคโนโลยี(Technology)
วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อนาไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยกาหนดให้เป็น
โครงการสาคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่
และรองรับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม
ดังนั้นจึงได้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้อานวยการสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการ
ทำหน้ำที่ : กากับนโยบาย ทิศทาง มาตรการ และแนวทางการดาเนินการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนให้ความเห็นและคาแนะนาต่อ
คณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ มีผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (น.ส.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์) เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้แทนสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเลขานุการ
ทำหน้ำที่ : ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดคานิยามสะเต็มศึกษา พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม สื่อการสอน และการสนับสนุนในการจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา รวมทั้ง
ประเมินการพัฒนาหลักสูตร และประสานขอความร่วมมือด้านข้อมูลและความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ มีผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง) เป็นรองประธานกรรมการ และมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายพะโยม ชิณวงศ์) เป็นเลขานุการ
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ทำหน้ำที่ : นาหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้งติดตาม ประเมินความก้าวหน้าและความสาเร็จในการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย
ผลประชุมคณะกรรมการนโยบาย "สะเต็มศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้แทนสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และผู้บริหาร
องค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม
ผลการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ได้กาหนดนิยามของ "สะเต็มศึกษา" ว่า เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้มีการกาหนดขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ในรูปแบบของสะเต็ม
ศึกษา ได้แก่
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Science+Math & Technology)
ขั้นที่ 4 วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Engineering)
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering)
ขั้นที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม
นอกจากนี้ได้ทาการพัฒนา "กิจกรรมสะเต็มศึกษา" ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ม.6 ด้วยการกาหนด
กิจกรรมในแต่ละภาคเรียน ซึ่ง สสวท. ได้ออกแบบคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาจานวน 2 คู่มือ คือ "คู่มือกิจกรรม
สาหรับครู" และ "คู่มือกิจกรรมสาหรับนักเรียน" โดยจัดทาเนื้อหาให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และกาหนดให้
นักเรียนทากิจกรรมสะเต็มศึกษาภาคเรียนละ 1 กิจกรรม โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีองค์ประกอบทั้ง
6 ขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา ซึ่งในขณะนี้ได้ทาการปรับปรุงคู่มือกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาสาหรับครูเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดทาเป็นฉบับร่างเพื่อเตรียมการผลิตและเผยแพร่ให้กับครูที่จะทา
การสอนสะเต็มศึกษาต่อไป
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมที่สามารถนาไปบรรจุไว้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ โดย
ขอให้ระบุในคู่มือว่าแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาในการจัดการช่วงละเท่าไร และขอให้ชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน
เพื่อให้ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนกระทั่งสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้เองใน
อนาคต พร้อมทั้งขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดาเนินการไม่ให้กิจกรรมสะเต็มศึกษากลายเป็นรูปแบบการทาโครงงานแบบ
ในอดีต
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ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการจัดอบรมสะเต็มศึกษาให้กับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สะเต็มศึกษาเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งครูจะต้องทาการศึกษาสะเต็มศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดย
ผู้จัดทาได้นากิจกรรมสะเต็มศึกษาและคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสาหรับครูเผยแพร่บนเว็บไซต์
www.stemedthailand.org พร้อมทั้งมีแผนที่จะจัดทาวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1-ม.6 ของภาค
เรียนที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 รวมทั้งจัดทาคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสาหรับครูและนักเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559 โดยเริ่มดาเนินการจากการคัดเลือกโรงเรียนที่
เข้าร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้ดาเนินการ
คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนจานวน
2,495 แห่งเข้าร่วมการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย
• โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน รวม 2,250
โรงเรียน
• โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาในระบบ
ออนไลน์ จานวน 154 แห่ง อาทิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ
• โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จานวน 13 แห่ง และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
จานวน 78 แห่ง รวม 91 โรงเรียน
สาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 คือ
โรงเรียนต้องมีความพร้อมและสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการโดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรม
เรื่องสะเต็มศึกษาจาก สพฐ., ต้องมีครูที่จบการศึกษาจาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์, มีจานวนนักเรียน 200-1,500 คน และโรงเรียนประชารัฐที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นครบทุก
ข้อจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาก่อนโรงเรียนที่คุณสมบัติยังไม่พร้อม
ส่วนของการดูแลโรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในครั้งนี้ขอให้สสวท.ทาการจับคู่โรงเรียน
กับมหาวิทยาลัย ที่จะทาหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงด้านสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ สสวท. และศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคทั่วประเทศจะร่วมกันจัด STEM Festival โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในทุกระดับชั้น
รักการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
การประกวดหุ่นยนต์ เป็นต้น
สรุป สะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) กระบวนการทางวิศวกรรม(E) และคณิตศาสตร์(M) เข้าด้วยกัน อัน
จะเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ขาดการบูรณาการ ไม่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ขณะที่จาเป็นเตรียมเด็ก
ให้สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม ผลผลิตใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะแห่งศตวรรษที่
21 ผ่านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม และกิจกรรมสร้างความ
ตระหนัก โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน รวม 2,250 แห่ง เป็นเป้าหมาย
ดาเนินงาน มีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นศูนย์อบรมและให้คาปรึกษาด้านหลักสูตรฝึกอบรม มี
โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาเป็นแบบอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเดิน
เคียงข้างโรงเรียนเป้าหมาย สะเต็มศึกษาเป็นโครงการที่จะการตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ครม.เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
(SEAMEO RegionalCentre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
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นพ.ธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด เผยผลการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบการ
จัด ตั้ ง ศู น ย์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคว่ าด้ วยสะเต็ ม ศึ ก ษาของซี มี โอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education :
SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการเน้นการดาเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาเป็นระยะ ๆ ด้วย
สาระสาคัญของเรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2) เพื่อริเริ่ม วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา
3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับหน่วยงานและองค์การ
ระหว่างประเทศ อื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา สาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
บทบาทหน้าที่
1) พัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาและความรู้ความสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศสมาชิก
3) ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
นโยบาย 7 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
มีเสียงสะท้อนจากภาครัฐและภาคเอกชนถึงจุดหักเหในเรื่องของคุณภาพการศึกษาว่าอยู่ที่ผู้อานวย การ
โรงเรียน จึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้ดีขึ้นหลายส่วน อาทิ การนาผล
การทดสอบ O-Net มาใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ให้เห็นวิชาที่
เป็นจุดอ่อนในแต่ละโรงเรียน, เด็กชั้นใดอ่อนวิชาอะไร, ผลการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคน เป็นต้น
นโยบายการจัดสอบ O-NET และระบบการประเมินการเรียนการสอน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์
พฤกษ์ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
O-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนามสอบโรงเรียนราชวินิต เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา,
ผู้บริหารสถานศึกษา, คณาจารย์ และสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ได้รับทราบความก้าวหน้า
การพัฒนาระบบการประเมิน ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างมาก โดยการสอบ O-NET ปีการศึกษา
2559 นี้เป็นครั้งแรกที่มีข้อสอบอัตนัยจานวน 2 ข้อ ในวิชาภาษาไทยของชั้น ป.6 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน
ทั้งหมด เพื่อวัดความสามารถทางการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เนื่องจากการสอบแบบอัตนัยเป็นวิธีการที่
สามารถวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ หากเราจะสอนให้เด็กคิดเป็นแต่ยังออกข้อสอบแบบปรนัย ก็จะ
ทดสอบไม่ได้ว่าเด็กคิดเป็นหรือไม่ อีกทั้งผลการสอบแบบอัตนัยจะทาให้รู้ว่าเด็กไทยมีความสามารถในการเขียน
การจับใจความ และการคิดวิเคราะห์หรือไม่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาผลการสอบนี้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ โดยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการประเมินของประเทศ และ
สทศ. และ สพฐ. ก็ได้ร่วมกันเตรียมการอย่างละเอียด อาทิ การพัฒนาและฝึกครูกว่า 2,000 คน ในการ
ตรวจข้อสอบอัตนัย
สาหรับการขยายผลให้มีข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่นของการสอบO-NETเห็นว่าทุกฝ่ายต้องมีความพร้อม
ก่อน กล่าวคือ ต้องมีมาตรฐาน มีกระบวนการประกันคุณภาพ และการตรวจข้อสอบต้องมีคุณภาพระดับสากล เรา
ต้องมั่นใจว่าเรามีกระบวนการที่ดี เพราะการเตรียมการต่าง ๆ ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก เพราะการขยับแต่ละ
ครั้งต้องเข้าใจว่าเรามีทรัพยากรเพียงใดหากเราทาใหญ่ไปจะทาได้เพียงรูปแบบแต่ไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีต้องมีการพัฒนาและมีเป้าหมายชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจจะล้มเหลวกันทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีแนวทางเพิ่มสัดส่วนข้อสอบอัตนัยเป็นร้อยละ 30 ในวิชาภาษาไทยของชั้น ป.6 เป็น
การกระตุ้นให้โรงเรียนออกข้อสอบอัตนัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กคุ้นชินกับการสอบ O-NET เพราะข้อสอบ
อัตนัยมาติวกันเพียงไม่กวี่ ันก่อนสอบไม่ได้ และครูก็ต้องปรับวิธีการสอนใหม่ ต้องสอนเด็กว่าจะเขียนอย่างไร คิด
อย่างไร และสรุปความอย่างไร เพราะวิธีการประเมินก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว
นอกจากนี้ การสอบ O-NET ปี 2559 เป็นปีแรกที่ สทศ. จัดให้มีการทดสอบแบบ e-Testing หรือ
การทดสอบแบบออนไลน์ โดยมีนักเรียนจานวน 648 คน เข้าสอบ e-Testing ด้วยความสมัครใจ ต่อจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมและต่อยอดให้ สทศ. ร่วมกับ สพฐ. จัดทา e-Test Bank หรือคลังข้อสอบแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เด็กสามารถเข้าไปลองทาข้อสอบ และทดสอบระดับความสามารถของตนเองได้ เพราะเด็กควรมี
โอกาสเข้าถึงความกว้างของการประเมิน อีกทั้ง e-Test Bank จะทาให้เด็กไม่ต้องไปเรียนกวดวิชา และในอนาคต
อาจจะดาเนินการจัดทา e-Test Bank ในลักษณะแอพพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วย
ในส่วนของการเปิดเผยลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) สทศ.ได้ทาการชี้แจง
และประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของการสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ
รวมทั้งขอบเขตเนื้อหาและเฉลยแบบทดสอบที่สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนตามกลุ่มสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์
และนักเรียนทราบว่าข้อสอบมีลักษณะอย่างไรบ้าง
ย้าว่า กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของทุกระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะการที่
เด็กได้คะแนนต่า ไม่ได้เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ระบบประเมินก็มีส่วนสาคัญ หากเราทา
ระบบประเมินให้ดี จะทาให้รู้ว่าปัญหาจริง ๆ คืออะไร ไม่ใช่สอนให้เด็กเตรียมสอบอย่างเดียว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้เพิ่งเริ่มเป็นปีแรก สิ่งที่เราทาในกระบวนการศึกษากว่าจะออกดอกออกผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี จึง
มั่นใจว่าในอนาคต คะแนนเฉลี่ยต้องเพิ่มขึ้น เพราะนี่คือการปฏิรูปของจริง จึงขอขอบคุณ สทศ. และ สพฐ.
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เตรียมการอย่างดี อาทิ กระบวนการออกข้อสอบ การขนย้ายข้อสอบ การ
เก็บข้อสอบ ทาให้การดาเนินการทุกอย่างเรียบร้อยดี
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุพ์ ฤกษ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน สทศ. ไม่ได้ออกข้อสอบในสิ่งที่อยู่นอกเหนือหลักสูตร แต่
ออกข้อสอบตามตัวชี้วัดของ สพฐ. และได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า อีกทั้ง สทศ. ยินดีขยายผลการออก
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ข้อสอบอัตนัยในข้อสอบ O-NET ทุกวิชา โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น งบประมาณ เวลาในการตรวจ
และผู้ตรวจข้อสอบ เป็นต้น
นอกจากนี้ สทศ. มีกระบวนการทุกอย่างที่มีความรัดกุมในการวิพากษ์ข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยเฉพาะ
ข้อสอบอัตนัยซึ่งต้องมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สทศ. ไม่ได้มองเพียงการนาข้อสอบอัตนัยมาวัดผล
เท่านั้น แต่มองถึงประโยชน์ในการนาผลการสอบมาพัฒนาในด้านต่างๆเช่น พัฒนาวิธีการเรียนการสอน พัฒนาการ
คิด ซึ่งครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยจะเป็นกาลังสาคัญในการต่อยอด และจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นวิธีคิด รวมทั้งส่งเสริมการออกข้อสอบอัตนัยในโรงเรียนต่อไป
"การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกาหนดจัดสอบในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2560 มีศูนย์สอบ 186 ศูนย์, สนามสอบ 4,182 สนาม, ห้องสอบ 29,582 ห้อง และมีผู้มีสิทธิ์สอบ
807,087 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 มีศูนย์สอบ 227 ศูนย์, สนาม
สอบ 4,329 สนาม, ห้องสอบ 25,108 ห้อง และมีผู้มีสิทธิ์สอบ 688,979 คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม
2560 โดย สทศ.ได้จัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาจานวน 325 คน
ทั้งนี้ จะกาหนดจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น., นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) ปีการศึกษา
2559 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, นายไพรัช แสงทอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, คณาจารย์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ได้เดินทางมาพร้อมกับ ผอ.
สทศ. และผู้บริหารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งสองท่าน รวมทั้ง
ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เพราะการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสาคัญของเด็ก เป็นการสอบ
ที่กาหนดชะตาชีวิตของเด็กหลายแสนคนทั่วประเทศ จึงต้องการมาให้กาลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสอบ
คือ สทศ. และ สพฐ.
• ขอชมเชย สทศ. ที่ได้รับนโยบายในการจัดสอบและระบบประเมินการเรียนการสอนมาดาเนินการ
ตั้งแต่ตนเป็น รมช.ศึกษาธิการ ที่มีความก้าวหน้าหลายเรื่องแล้ว เช่น ระบบการจัดสอบ การจัดทาคลัง
ข้อสอบ การริเริ่มออกข้อสอบแบบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเปิดเผยคาตอบข้อสอบ ฯลฯ
สทศ. เป็นหน่วยงานที่วางใจได้ในการจัดสอบทุกระดับ รวมทั้งการจัดสอบสาหรับเด็กพิเศษ ที่สาคัญคือจะ
ไม่เคยพบเห็นการลอกข้อสอบที่จัดสอบโดย สทศ. จึงขอให้กาลังใจ เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีข่าวเกิดขึ้น
เกี่ยวกับ สทศ. มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออกข้อสอบไม่ดี ซึ่งยืนยันว่า สทศ. ได้พัฒนาระบบการทดสอบและ
ประเมินของประเทศให้เป็นสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ
• ในขณะที่ สพฐ. ก็มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานร่วมกันกับ สทศ. ด้านการประเมิน โดยภายใน 1-2
เดือนนี้จะเปิดเว็บไซต์สาหรับการติวทุกวิชา พร้อมทั้งบรรจุคลังข้อสอบเป็นหมื่น ๆ ข้อ รวมทั้งตัวอย่าง
ข้อสอบ ตลอดจนมีการสอนของติวเตอร์เก่ง ๆ ดัง ๆ ของประเทศอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ แต่ก็ได้ขอให้ สพฐ. พิจารณาดาเนินการด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย ไม่เช่นนั้น
จะเป็นการติวเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว
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ขอขอบคุณ โรงเรียน ที่เป็นสนามสอบทุกแห่ง ที่มีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าด้านระบบการทดสอบ
และการประเมินให้กับประเทศ ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงรำกฐำนระบบกำรประเมินของ
ประเทศ
จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้นาคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางไปยัง
ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ศูนย์ของประเทศ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เราได้ริเริ่มให้มีการสอบอัตนัยเป็นครั้งแรกของประเทศ จานวน 2 ข้อ
ในการสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน
ทั้งหมด เพื่อวัดความสามารถทางการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของเด็ก เนื่องจากการสอบแบบอัตนัยเป็นวิธีการที่
สามารถวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กได้ และทาให้รู้ว่าเด็กไทยมีความสามารถในการเขียน การจับใจความ
และการคิดวิเคราะห์หรือไม่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาผลการสอบนี้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้นได้ โดยถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการประเมินของประเทศ และ สทศ. และ สพฐ. ก็ได้
ร่วมกันเตรียมการอย่างละเอียด อาทิ การพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยกว่า 3,000 คน
จึงต้องการมาให้กาลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรให้คาปรึกษา เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ที่ทางานและกินอยูห่ ลับนอนเป็นเวลานานหลายวัน พร้อมทั้งกล่าวว่า ขอให้ทุกท่าน
ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยเป็นครั้งแรก
ของประเทศ เห็นแล้วยังขนลุก เพราะได้เห็นครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทางานหนักกันมานาน ซึง่ ศูนย์ตรวจข้อสอบ
แห่งนี้ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยข้อ 33 เพียงข้อเดียว แต่มีห้องประมวลผลที่ทันสมัยกว่าบางประเทศในยุโรป จึง
ถือว่าเป็นระบบการประเมินข้อสอบอัตนัยที่เป็นสากล เพราะคาตอบของเด็กจะประเมินด้วยเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
เช่น เขียนตรงตามคาสั่งหรือไม่ ตรงตามเนื้อหาโจทย์หรือไม่ ใช้หลักภาษาไทยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อ
ระบบนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานแล้ว ต่อไปข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่น ๆ ก็จะมีเพิ่มเติม เช่น Writing
English ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
สาหรับการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 กาหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1819 กุมภาพันธ์ 2560 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560
จากการที่รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Education World Forum 2017 ที่สห
ราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีด้านการศึกษากว่า 70 ประเทศทั่วโลก
มาประชุมร่วมกันมากที่สุดได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)
ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ PISA (The Programme for International Student Assessment) ก็เห็นตรงกันว่าผลการ
สอบ PISA ในกลุ่มโรงเรียนของไทยมีการกระจายใกล้เคียงกับผลสอบ O-NET และจากข้อมูลความจริงกลับพบด้วย
ว่า ผลการประเมิน PISA ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ได้แพ้โรงเรียนทั่วไป แต่คะแนนต่าที่สุด กลับ
เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งอยู่ในอันดับท้าย ๆ ต่างจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมี
คะแนนชนะสิงคโปร์ขาดลอย และติดอันดับต้นของโลกด้วย ส่วนผลสอบ PISA ของเวียดนาม ซึ่งสูงขึ้นมาติดอันดับ
8 ของโลก ในขณะที่ไทยได้อันดับ 54 จาก 72 ประเทศ วิเคราะห์ได้ว่าเด็กที่ยากจนที่สุด 10% สุดท้ายของ
เวียดนาม ก็ยังได้คะแนนสอบสูงกว่าทุกประเทศของยุโรปที่ถือว่ารวยที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งผลวิเคราะห์
เห็นว่า "ความอยากรู้อยากเห็น" ในการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ดังนั้น ประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่จะทา
อย่างไรให้เด็กนักเรียนอยากมาโรงเรียน และอยากเรียนหนังสือ
•
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นโยบาย 8 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
จุดเน้น
1. ลดเวลาเรียนต่อ วัน ลดการบ้ านนัก เรีย น นั กเรี ยนเรีย นอย่างมี ค วามสุ ข ไม่ มีกิ จกรรมเพิ่ ม ภาระ
นักเรียนในเวลาที่เหลือ
2. ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก าร (รมว.ศธ.) กล่าวมอบนโยบายแก่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ตอนหนึ่ง ว่า การ
ขับเคลื่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อจากนี้จะต้องเป็นนโยบายที่เห็นภาพและจับต้องได้ รวมถึงต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ข้อ
ในบรรดานโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด มีนโยบายเพียงส่วนน้อยที่จะคิดถึงเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้ความสาคัญกับเด็กนักเรียนอย่างมาก โดยต้องการเห็นเด็กตื่นขึ้นมาอยากไปโรงเรียน สนุกกับการเรียน เด็ก
อยากเรี ย น และครู อ ยากสอน อี ก ทั้ ง มุ่ ง เน้ น ให้ เด็ ก ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น (Peer Tutoring)
ตัวอย่างเช่น นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่สามารถให้มุ่งเน้นการทากิจกรรมกลุ่มได้ หรือหากครูสอนไม่ทันใน
ชั่วโมงเรียน สามารถนาเนื้อหามาสอนเสริมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ แต่ขอให้ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอน ไม่ ใ ช่ นั่ ง อยู่ แ ต่ ใ นห้ อ งเรี ย น โดยต้ อ งกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย น (Active Learn) และครู
กระตือรือร้นที่จะสอน (Active Teach)
สาหรับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต่อจากนี้จะเน้นให้กิจกรรมต้องให้เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบัติ ไม่
มีการนั่งเรียนนั่งฟังในห้องเรียน เน้นกิจกรรมที่ทางานเป็นกลุ่ม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดย
ยังคงมีเมนูเช่นเดิมให้โรงเรียนสามารถเลิกทาได้ แต่การประเมินผลจะวัดว่ากิจกรรมที่เด็กทาเป็ นไปตาม 3 หลักนี้
หรือไม่ เพราะการศึกษาที่ดีควรต้องทาให้เด็กกระตือรือร้นกับการเรียน และครูกระตือรือร้นกับการสอน
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประกาศนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” เป็นแนวทางดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เพื่อต้องการจะตอบโจทย์ว่าจะทาอย่างไรเพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และครู มีความสุขใน
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจาราณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กใน
ปัจจุบันด้วย โดยแต่เดิมเด็กจะต้องเลิกเรียนเวลา 16.00 น. ก็จะเปลี่ยนเป็นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา 14.00 น.
เพื่ อ น าเวลา 2 ชั่ ว โมงนั้ น ไปจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ความรู้ใ ห้ แ ก่ เด็ ก เพื่ อ ให้ เด็ ก มี ค วามสุ ข กั บ การเรีย นรู้ ไม่ มี
ความเครียด และไม่มี การบ้ านเพิ่มซึ่ งมั่น ใจว่าจะทาให้เด็ กมีความสุขในการเรียนมากขึ้ น และผู้ป กครองก็ จะมี
ความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุข และเชื่อว่าคุณครูก็คงจะมีความสุข
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
เกี่ยวกับความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate
Class More Knowledge)" เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุม MOC โดยมีพันเอก ณัฐพงษ์ เพรา
แก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการแถลงข่าว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดาเนินการวางแนวทางการบริหาร
จัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)" มาตั้งแต่
สมัยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งมีการหารือและ
ดาเนินการตามแผนมาเป็นระยะ พบว่ามี 4 เรื่องหลักที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ ดังนี้
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1. หลักสูตร
ใช้วิธีปรับปรุงใน 2 ส่วน คือ
- เนื้อหาภายในแต่ละวิชาที่มีความซ้าซ้อนจะต้องตัดออกไป โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด
ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติฯ (สทศ.) ในฐานะผู้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หรือ NT (National Test) และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) แล้ว
การปรับโครงสร้างเวลาเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหม่
โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ระดับประถมศึกษำ เดิมกาหนดเวลาเรียนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี แต่ในความเป็นจริง
ใช้เวลาเรียนจริง 1,200-1,400 ชั่วโมงต่อปี จึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง
ต่อปี หรือ 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในชั่วโมงที่เหลือ 8-13 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เดิมกาหนดเวลาเรียนไว้ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี แต่ในความ
เป็นจริงใช้เวลาเรียน 1,400 ชั่วโมงต่อปี จึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี
หรือ 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในชั่วโมงที่เหลือ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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2. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ซึ่งจะแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
- จานวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โดยในขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วม
โครงการหลากหลายระดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558 พบว่า มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน
รวมทั้งสิ้น 2,948 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัด สพป. 2,602 โรงเรียนจาก 137 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
โรงเรียนสังกัด สพม. 346 โรงเรียนจาก 32 เขตพื้นที่การศึกษา) คือ โรงเรียนอนุบาลจังหวัด โรงเรียนอนุบาล
อาเภอ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตลอดจนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ
- ครู ขณะนี้ สพฐ.ได้เตรียมการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับครูใน 2 ส่วน คือ 1) การอบรม
(Workshop) โรงเรียนนาร่องจัดการเรียนรู้สู่ “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 2/2558 ใน 6 พื้นที่ เป็น
เวลา 2 วัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก อุดรธานี สงขลา อุบลราชธานี และเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู 2) จัด Smart Trainer จานวน 300 ทีม เพื่อเป็นทีมพิเศษลงไป
ดูแลให้ความช่วยเหลือครูในแต่ละโรงเรียนในสัดส่วน 1 ทีมต่อ 10 โรงเรียน ซึ่งทีมนี้เปรียบเสมือนศึกษานิเทศก์ที่
จะคอยให้ความดูแล ติดตาม ให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
- รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม
(Bloom et al, 1956) และคณะ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งได้จาแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หรือสมอง ที่จะต้องฝึกให้เด็กรู้จักคิดตามหลักการ
การพัฒนาสมองของเด็กแต่ละช่วงวัย 2) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) หรือหัวใจ ที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย ความเป็นชาติไทย รักสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่ ฝึกให้มีทัศนคติที่ถูกที่
ควร 3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือมือ ก็คือการฝึกให้มีทักษะจากการปฏิบัติ

Head

- Heart

- Hand
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สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการจะผลิตกาลังสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น ทา
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาจจะไปเรียนต่อสายอาชีวะ มีกระบวนการได้เรียนรู้ตัวเอง นอกจากนี้
ทฤษฎีดังกล่าวยังสอดคล้องกับพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับองค์
4 แห่งการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา
โดยมีรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน แบ่งเป็น 3 หมวด คือ
- สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาด้านการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมสนุกกับภาษาไทย หุ่นยนต์วิเศษ กล
คณิตศาสตร์ เที่ยวไกลไร้พรมแดน นิทานหรรษา เป็นต้น
- สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์
ต่อสังคม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังและสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อาทิ กิจกรรมมือปราบขยะ ตามรอยพ่อ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ ภูมิใจในบ้านเกิด เป็นต้น
- สร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมตอบสนองความสนใจ
ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ และอยู่
อย่างพอเพียง พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย อาทิ กิจกรรมร้องได้ ร้องดี
ชีวีมีสุข ร้อยลูกปัด คู่ Buddy พี่รหัส วันกีฬาครอบครัว เป็นต้น
3. การวัดและประเมินผล
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินทางวิชาการต่างๆ ซึ่งได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มี
ผลกระทบอย่างแน่นอน ส่วนการประเมินความสาเร็จของโครงการ จะมีการประเมินระหว่างเทอม 2 ครั้ง และ
ประเมินหลังปิดเทอม 1 ครั้ง
อดีตรมว.ศึกษาธิการ กล่าวย้าว่า ในเรื่องของการประเมินผลเป็นเรื่องใหญ่ที่ให้ความสาคัญมาก
เพราะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าส่วนใดสาเร็จและมีส่วนใดที่ยังล้มเหลว จึงได้มอบให้สพฐ.รวบรวมหัวข้อในการประเมิน
ทั้งหมดมานาเสนอ ทั้งในส่วนการประเมินด้านวิชาการ และการประเมินความสุขของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
เพื่อจะได้นามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งต้องตอบโจทย์ปัญหาด้านการศึกษาด้วย เช่น เด็กไทย
เรียนมากและมีการบ้านจานวนมาก ทาให้พ่อแม่และเด็กมีความเครียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยไม่ดีขึ้น
เด็กไทยขาดทักษะชีวิต ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น
ทั้งนี้ หากจาเป็นที่จะต้องนาบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ประเมิน ก็ต้องทา
เพื่อให้ได้คาตอบของการดาเนินงานที่ชัดเจน แต่จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของวิธีการประเมินก่อนว่า เป็นการ
สร้างภาระให้กับครูหรือไม่อย่างไร ซึง่ ในความเป็นจริงก็คงจะต้องมีภาระอยู่บ้าง แต่ไม่ควรจะมากเกินไป
ในส่วนการประเมินของครู ให้ความสาคัญและมีความเห็นใจมาก เพราะครูจะต้องได้รับการประเมิน
ต่างๆ ที่ล้วนเป็นภาระกับครูทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีครูบางคนที่เป็นครูที่เก่ง ครูดใี นพื้นที่ห่างไกล และเป็นที่รักของลูก
ศิษย์แต่อาจจะสอบไม่เป็นจึงจาเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องพัฒนาวิธกี ารประเมินครูในรูปแบบอื่นๆ
นอกเหนือจากการสอบที่ไม่ควรสร้างภาระให้กับครูมากจนเกินไป โดยเตรียมที่จะพัฒนาการประเมินครูทั้งระบบ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่ "ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน" เป็นส่วนสาคัญของการประเมินด้วย
4. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)
โดยจะดาเนินการทันทีหลังปิดเทอม เพื่อประมวลและรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ จากการดาเนิน
โครงการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะครูและสถานศึกษา เพื่อนาระบบ AAR (After
Action Review) มาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ในการวางแผนดาเนินโครงการในปีการศึกษา 2559 ตลอดจนมี
การศึกษารูปแบบการจัดการของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ เพื่อขยายไปยังโรงเรียนที่เหลือต่อไปด้วย
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ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับ สสส.
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับนายสุปรีดา อดุล
ยานนท์ ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เกี่ยวกับความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดยมีนายบุญรักษ์ ยอด
เพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมหารือ
โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่ สสส. ให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. จะสอดคล้องกับ 4
H (Head, Heart, Hand, Health) ของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะด้าน
ร่างกายและสุขภาพ (Health)
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากตาราเรียน
เพราะหากเปรียบเทียบกับการเรียนของเด็กในต่างประเทศแล้ว
จะพบว่าเด็กในต่างประเทศจะใช้เวลาเรียนใน
ห้องเรียนประมาณครึ่งวัน หลังจากนัน้ จะได้ทากิจกรรมนอกห้องเรียนร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อน ๆ แต่ครอบครัว
ไทยกลับมองว่าการไปโรงเรียนคือการนาลูกไปฝากที่โรงเรียน การมีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะทาให้เด็ก
เลิกเรียนเร็วขึ้นแล้วผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูก สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของ
คนไทยและชาวต่างชาติ
อีกสิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องคานึงถึงในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ การนา
ตัวชี้วัดมาสอดแทรกในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใน
ลักษณะเดียวกัน เมื่อนามาใช้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นจะมีตัวชี้วัดกิจกรรมแตกต่างกัน
การหารือครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือ สสส. ช่วยจัดทาคู่มือการทากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพดังกล่าวให้กับข้าราชการครู พร้อมทั้งขอให้ระบุว่ากิจกรรมเหล่านั้น จะเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของเด็ก
นักเรียนในด้านใด ซึ่งต้องคานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสาคัญ โดยมอบให้ สพฐ. วิเคราะห์กิจกรรมฯ
ร่วมกับ สสส. และจะนาไปข้อมูลไปหารือกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการดาเนินการร่วมกันต่อไป
นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตน ทา
ให้เด็กรู้จักคิดและปฏิบัติมากกว่าการท่องจา สสส. จึงมีแนวทางที่จะนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพมา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน อาทิ หลักสูตรส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกาย, หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า, หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นต้น
สาหรับกรอบการดาเนินงานร่วมกันภายหลังจากการหารือครั้งนี้ สสส.จะพัฒนาชุดกิจกรรมและเมนูต่าง ๆ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสามารถนาชุดกิจกรรมไปขยายผลให้โรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ จากนั้นโรงเรียนควรจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดย สสส. พร้อมจะสนับสนุนงาน
เชิงวิชาการและคู่มือต่าง ๆ โดยมีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะร่วมดาเนินการ รวมทั้งมีแนวทางที่
จะสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยการจัดทาสื่อรณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วย
นโยบาย 9 การพัฒนาครู
การปฏิรูปครู นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะสืบสาน
ราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องที่เกี่ยวกับครู เช่น

พระ
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- “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณต้องมี reward” (5ก.ค.2555) หรือ
- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็
ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) เป็น
ต้น
- โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดาเนินการในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครู
แนวทางการอบรมครู รวมทั้งโครงการ "ครูคืนถิ่น" ซึ่งเป็นแผนระยะ 10 ปีที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ. เป็นเจ้าภาพหลัก แต่เมื่อทุกภาคส่วนเห็นว่าจะมีการแยก สกอ. เป็นกระทรวงอุดมศึกษา (หรืออาจจะใช้ชื่อ
อื่น) จึงต้องเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตามโครงการครูคืนถิ่น โดยให้ สพฐ. และ สอศ. ดูแลรับผิดชอบ
ในส่วนของการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชนั้น ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงเฝ้ามองการศึกษาไทย พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่
ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับครู ดังนี้
ครู
o “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวนไม่พอและครูย้าย
บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขา
ที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้าย
ไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
o “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.2555)
o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม
เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้อง
เสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญของครูนอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆแล้ว ผู้บริหาร
ต้องคิดว่าจะทาอย่างไรไม่ให้ครูย้ายบ่อยเพราะจากงานวิจัยพบว่าการย้ายของครูเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาร้ายเด็กนักเรียน
ดังนั้น สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สานักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย
นอกจากนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนวิทยฐานะของครู เนื่องจากที่ผ่านมามีครูที่สอน
ดีและอยู่กับเด็ก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะไม่ได้ทาผลงานทางวิชาการ โดยโรงเรียนจะใช้เกณฑ์การทา
วิทยานิพนธ์หรือทาวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะให้ความสาคัญกับปริมาณการสอนของครู กล่าวคือ ครูที่สอนมากควร
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะจากการทาผลงานเหมือนวิทยานิพนธ์ที่ทาให้เกิด
กรณีจ้างคนอื่นทา อีกทั้งครูที่ขยันสอนควรได้รับรางวัลด้วยการประเมินเชิงคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของเด็ก และการประเมินเชิงปริมาณคือ การนับจานวนชั่วโมงสอนของครู ซึ่งครูอาจจะสอนเพิ่ม สอนเสริม หรือไป
ช่วยสอนในวิชาอื่นก็ได้ แต่ผู้ที่ได้รับวิทยฐานะไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล เพราะจะไม่ยกเลิก วิทยฐานะ เพียงแต่ปรับ
หลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น นั่นคือ "คนสอนดี สอนมีคุณภาพ ควรได้รับรางวัล แต่หากคนที่สอนดีได้รับ
วิทยาฐานะแล้ว กลับไม่ขยันสอนหนังสือเช่นเดิม ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร"
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรองรับไว้แล้ว จานวน 4,000 คนต่อปี
เพื่อให้ทุนเรียนครูและบรรจุในภูมิลาเนาของตนเอง โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทางานร่วมกันในเรื่องนี้และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่อง
ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า นอกจาก นี้สานักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้อนุมัติให้ผู้เรียนจบ
ปริญญาตรีใน 3 สาขาขาดแคลน คือสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเรียนครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพื่อมาเป็นครูได้
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจาการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และ
แถลงข่าว "การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจาการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน" เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการจานวนมากเข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวครั้งนี้ อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.), นายอานาจ วิชยานุวัติ และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อานวยการสานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม กว่า 400 คน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้
จัดทาโครงการดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการพัฒนาครูในประเทศไทย เพราะมุ่งหวัง
ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ
สามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
ประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ครูทุกคนจะมี
Logbook และมี e-Portfolio ในการสะสมชั่วโมง ว่าไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดไปแล้วบ้าง และใช้เงิน
คูปองการอบรมที่จะได้รับคนละ 10,000 บาทต่อปีไปแล้วเท่าไร เงินดังกล่าวไม่สามารถโอนไปเป็นเงินค่าใช้จ่าย
อื่นได้ และกระทรวงศึกษาธิการจะมีการประเมินผลหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของครูราย
อื่น ๆ ในการเลือกเข้ารับการอบรมต่อไปในอนาคตด้วย
โดยสรุป การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู จะเน้นไปที่ 2 ส่วน คือ
• ด้านปริมาณ โดยมุ่งหวังให้ครูสะสมชั่วโมงการสอน เพราะครูยิ่งสอนมาก ยิ่งเก่ง เหมือนนักบินที่มีการ
สะสมชั่วโมงบิน
• ด้านคุณภาพ ที่จะให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และสามารถนาไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ครูชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ จนถึงเชี่ยวชาญพิเศษ โดยจะให้ครูไปเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานตามวิทยฐานะจาก "สถาบันคุรุพัฒนา" สังกัดสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ที่กาลังจะจัดตั้งขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยสถาบันคุรุพัฒนาจะทาหน้าที่เสมือนฝ่ายวิชาการใน
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้กับข้าราชการครู ซึ่งจะมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอหลักสูตรการอบรมให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณา อีกทั้งครูสามารถเลือกหลักสูตรที่จะเข้าอบรม
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ได้เองด้วย ถือเป็นการยกเลิกระบบการสั่งการจากส่วนกลาง พร้อมทั้งทาลายระบบคอร์รัปชันของการจัด
ฝึกอบรม และตัดวงจรในการดึงครูออกจากห้องเรียนเพื่อไปเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการเข้ารับการ
อบรมจะนาไปรวมกับชั่วโมงการสอนของครูด้วย แต่หากครูคนใดแจ้งจานวนชั่วโมงการเข้าอบรมเป็นเท็จก็
จะมีความผิดทางกฎหมาย พร้อมทั้งถูกเรียกคืนวิทยฐานะ และจะไปเริ่มต้นการขอวิทยฐานะใหม่ตั้งแต่
แรก ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กาลังพิจารณา
กาหนดวิธีการนับชั่วโมงการอบรมพัฒนาว่าต้องอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง
และแต่ละหลักสูตรคิดเป็น
จานวนชั่วโมงเท่าใด จึงจะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้
สาหรับหลักสูตรการพัฒนาครูประจาการ จะทาในรูปแบบ PLC (Professional Learning
Community) หรือ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ
กัน เช่น การเอาปัญหาของนักเรียนมาหารือหรือหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน โดยไม่ใช่การ Lecture หรือการนา
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาบรรยาย
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลื่อนวิทยฐานะของครูแบบใหม่
จะสอดคล้องกับรายละเอียดในพระ
ราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ความว่า “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward”
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะยกเลิกการเลื่อนวิทยฐานะแบบอิงผลงานวิชาการหรือการประเมินจาก
กระดาษ โดยจะเปิดให้มีการขอวิทยฐานะแบบใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการ
น้อมราลึกถึงพระราชดารัสข้างต้นของในหลวงรัชกาลที่ 9
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า ภายหลังการประชุมครั้งนี้จะนาเรื่องการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาเข้าประชุมใน
บอร์ดบริหารของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อทาการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาต่อไป ส่วนหน่วยงานหรือองค์กรที่
สนใจเสนอหลักสูตรอบรมดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่มีสภาพนิติ
บุคคลตามกฎหมายซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์"สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
hrd.obec.go.th โทร 02-2885635 ,02 -2885635 FREE หรือ e-mail: spkobec@gmail.com
จากพระราชกระแสฯ...สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงาน “จากพระราชกระแสฯ...สู่การพั ฒนาครูทั้ ง
ระบบ” โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ 5
กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ
จากพระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงศึกษาธิการได้
ตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับครู ซึ่ง ถือเป็นบุคคลสาคัญ ในการพัฒ นาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่ มี
คุณภาพสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดกรอบแนวทางในการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูให้
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบใหม่นี้จะเสริมสร้างคุณภาพครู ให้สามารถเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ทั้งนี้ ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติให้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาครูแ นวใหม่ คือ 1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ 2) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาขึ้น ทาหน้าในการพิจารณาองค์รวมของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยเบื้องต้นได้มีการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาครูไปแล้ว
รวม 1,460 หลักสูตร เพื่อให้ข้าราชการครูเลือกเข้ารับการพัฒนาได้ตามความต้องการ และทาให้ส่วนราชการ
สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วยและได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2560
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของ
สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูที่มีจานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญ ชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 และ 10 อันดับสูงสุดที่มีนักศึกษาได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปี
การศึกษา 2559)
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ข้อมูลจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้ง บุคคลเข้ารับ ราชการเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู คือจบจากมหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร์มากที่ สุด จานวน
1,320 คนรองลงมา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า 1,247 คน และมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ 1,189 คน
ตามลาดับ
นอกจากนี้จากข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 (กรณี
คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559) จากจานวนผู้ผ่านการคัดเลือก 3,792 คนโดย 10 อันดับ
สูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบเข้า โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560 ได้มากที่สุด คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 170 คนรองลงมา คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 135 คนและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เท่ากัน 130 คน ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่ าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครูทั้ง
ระบบปิ ด (หลั ก สู ต รครู 5 ปี ) และระบบเปิ ด (สอบบรรจุ ค รู ผู้ ช่ ว ย)แต่ ใ นความจริ ง อาจจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ข้ อ
เปรียบเทียบอื่น ๆหรือสัดส่วนของปริมาณการรับนักศึกษาต่อจานวนบัณฑิตที่จบออกไปหรือไปทางานในสาขา
วิชาชีพอื่น ๆ หรือการมีงานทาของบัณฑิตด้วย
นโยบาย 10 การพัฒนาโรงเรียน ICU
ในระยะเวลาการทางานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการปฏิรูป
ห้องเรียนและพร้อมทางานที่เป็น "รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการที่สาคัญคือ จะให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรีย นที่
มีสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านั้นได้รบั การสนับสนุน
แล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้โรงเรียน ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่านั้น
ขาดแคลน อีกทั้งนโยบายนี้จะทาให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่ กศจ. จะได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างตรงจุด
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สาหรับการคัดเลือกโรงเรียน ICU นั้น ในจานวนโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่าโรงเรียน
10,000 แห่ง เป็นห้องเรียนที่ดีอยู่แล้ว เช่น เป็นโรงเรียนระดับ World Class, โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น โรงเรียน
อีก 10,000 แห่ง เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับกลาง ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีก
10,000 แห่ง เป็นโรงเรียน ICU และอยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า เด็กติดยาเสพติด
เด็กออกกลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้ การศึกษาชาติจะตกต่าลงไปเรื่อย ๆ
ในเบื้องต้นจะทาการคัดเลือกโรงเรียน ICU จานวน 3,000 แห่ง โดยจะพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจก่อน โดย สพฐ. ต้องร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ด้วยในกรณีที่โรงเรียนนั้นมี
สภาพที่เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมี
โรงพยาบาลที่มีเตียง ICU จานวน 3,000 เตียง โดย สพฐ. จะทาหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาล
เมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของ
โรงเรียน จากนั้นจัดทาแผนการรักษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
แก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมีแผนแล้วจะระดมแก้ปัญหาภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนา
จนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้วก็สามารถออกจากเตียง ICU ได้ โดยผู้อานวยการสถานศึกษาที่สามารถนาโรงเรียน
ออกจากเตียง ICU ได้ จะได้รับการเลื่อนขั้นตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการ
พิจารณาความก้าวหน้าในสายงานอีกอันหนึ่งด้วย
ที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้ เพราะเรานาหลักเกณฑ์เดียวมาใช้กับโรงเรียนทุก
แห่ง (One Size Fits All) รวมทั้งผู้บริหารไม่ได้ลงไปดูอย่างจริงจัง และในกรณีของโรงเรียน ICU จะได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งนโยบายนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมอย่างแท้จริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่
ยังคงมีความเหลื่อมล้าทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง ถึงเวลาแล้วที่จะหันมาให้ความสนใจกับคนที่ยากจน โดย
การลงพื้นที่สารวจปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อทาการสอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชนด้วย เพราะเราสามารถระบุปัญหาของโรงเรียน
เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าทาไมต้องทาการยุบรวม
- เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐมนตรีได้มีการประชุมทางไกลกับผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาทั่วประเทศ
แล้วโดยขอให้เขตพื้นที่การศึกษารับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนด้วย
- แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ICU นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียน สพฐ. ที่มีจานวน 3,000 แห่ง จะพัฒนา
สถานศึกษา ICU สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบเดียวกัน
ด้วย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี ลงพื้นที่
จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับครูและผู้บริหารของโรงเรียนที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive
Care Unit) จานวน 3 แห่ง เมื่อจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
ได้ย้าให้โรงเรียนทราบว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้นการดูแลแก้ไขปัญหาในโรงเรียน
ระดับล่างที่ต้องการได้รับการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากปัญหา ไม่ใช่เริ่มจากนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งการลง
ไป แบบตัดเสื้อตัวเดียวแล้วให้ทุกคนใส่เหมือนที่ผ่านมา แต่จะเป็นแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) โดย
ส่วนกลางจัดงบประมาณและทรัพยากรลงไปช่วยเหลือตามแต่ละสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายเช่นนี้ไม่ใช้
เฉพาะโครงการโรงเรียน ICU เท่านั้น แต่จะรวมถึงทุกนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณต่อไปด้วย
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สาหรับจานวนโรงเรียนทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ขณะนี้มีประมาณ 4,000 โรงเรียน ซึ่งได้หารือกับรองเลขาธิการ กพฐ. (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) คง
จะไม่คัดโรงเรียนใดออกแล้ว แต่จะพยายามแก้ปัญหาให้โรงเรียนหลุดออกจาก ICU ให้ได้ เพราะปัญหาบาง
โรงเรียนก็แก้ไขได้ไม่ยาก และเมื่อโรงเรียนใดหลุดออกจากห้อง ICU แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะแข็งแรงได้ทันที
แต่ต้องพักฟื้นก่อน เพื่อพัฒนาให้เติบโตเข้มแข็งได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) เมื่อวัน
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU เข้าร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินนโยบายโรงเรียน ICU
มาระยะหนึง่ แล้ว ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกจานวนโรงเรียนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU แล้วจานวนทั้งสิ้น 6,964 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 4,469 แห่ง, สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 364 แห่ง และโรงเรียน ICU
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมภาคใต้ 2,131 แห่ง
โดยสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่าง
เร่งด่วนได้ 7 ด้าน คือ
1. ด้านคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าอย่างต่อเนื่อง, นักเรียนอ่านไม่ออก/เขียนไม่คล่อง,
โรงเรียนไม่ผ่านการประเมิน, เด็กขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
2. ด้านกายภาพ เช่น อาคารเรียนชารุดทรุดโทรม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ, ไม่มีห้องสมุด, ห้องน้าชารุดและไม่เพียงพอ, ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น
3. ด้านบุคลากร เช่น ขาดผู้บริหารหรือเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย, ครูไม่ครบชั้น, ครูสอนไม่ตรงเอก, ขาด
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน เป็นต้น
4. ด้านการบริหารจัดการ เช่น นักเรียนขาดเรียนบ่อย, นักเรียนออกกลางคัน, ครูขาดทักษะในการ
จัดการเรียนรู้, ครูขาดการพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่อง, สวัสดิการครูไม่เพียงพอ เป็นต้น
5. ด้านโอกาสทางการศึกษา เช่น ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน, นักเรียนทีอ่ ยู่ติด
ชายแดนเดินทางลาบากและขาดความปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทางจากบ้านไกลจากโรงเรียน เป็นต้น
6. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านการจัดการขยะ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ, ประสบภัย
ธรรมชาติ (น้าท่วมขัง การพังทลายของดิน), ปัญหายาเสพติด, ครอบครัวแตกแยก, สภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน, ชุมชนขาดความศรัทธาต่อโรงเรียน เป็นต้น
7. ด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหารั้วชารุด, เด็กเรียนร่วม, ขาดแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
เมื่อทาการวินิจฉัยปัญหาออกมาทั้ง 7 ประการแล้ว การดาเนินงานขั้นต่อไปคือ "การรักษา" โดย
สพฐ. จะคัดกรองและพิจารณาความจาเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนที่กาลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และทาให้โรงเรียนแต่ละแห่งรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา ด้วยนโยบาย "โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)" อันเป็นการควบรวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้กัน เพื่อ
แก้ไขปัญหาทั้งเชิงกายภาพและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสาคัญ
ภายใต้การยอมรับของทุกคนในชุมชน ซึ่งเป็นยาชั้นดีหรือเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU รวมทั้งการ
เกลี่ยครู, นโยบายโรงเรียนประชารัฐ, การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชน ตลอดจนการให้คณะกรรมการ
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ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นหมอในท้องถิ่น เพื่อดูแลและแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ด้วย เพราะสิ่ง
เหล่านี้สามารถแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ นโยบายโรงเรียน ICU เป็นการแก้ปญ
ั หาจากคนในระดับพื้นที่ กล่าวคือ ไม่ใช่ส่วนกลางที่มี
อานาจสั่งการลงไป แต่เป็นการลงไปดูว่าโรงเรียนมีปัญหาด้านใด เพื่อจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรไปแก้ไข
อย่างตรงตามความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่
ผ่านการระดมความคิดเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร่วมกับชุมชนและสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่นั้น ๆ มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จาเป็น
จะต้องได้รับการแก้ปัญหา โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ICU มาก่อน เพราะแต่
ละพื้นที่และแต่ละโรงเรียนมีปัญหาแตกต่างกัน บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
นพ.ธีระเกียรติฯ กล่าวด้วยว่า นโยบายโรงเรียน ICU ยังตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ข้อ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อย่างไรก็ตาม มีข้อท้วงติง
เรื่องงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการตามนโยบาย
แต่ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้
ด้วยการจัดลาดับ
ความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนของปัญหา และตั้งเป้าหมายว่าจะทาให้โรงเรียน ICU หมดไป จากนั้นเป็น
หน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษาที่จะดูแลรักษาโรงเรียนของตนไว้ ไม่ให้กลับมาเข้า ICU อีกครั้ง
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนเต่างอยพัฒน
ศึกษา อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายอาเภอเต่างอย, ผู้แทนฝ่ายความ
มั่นคง, ผู้แทนทางศาสนา, ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (สพป./สพม.),
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ประชุมหารือร่วมกัน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวถึงภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ : เข้าข่าย ICU 2,252
โรงเรียน ขณะนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU จานวน 5,032 แห่ง ในจานวนนี้เป็นโรงเรียนที่เข้า
ข่าย ICU 2,252 แห่ง มีปัญหาเร่งด่วนแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤต 1,924 แห่ง และมีปัญหาแบบไม่ฉุกเฉิน 856 แห่ง ซึ่งจะ
เห็นว่ามีโรงเรียนที่มีปัญหาในขั้นวิกฤตและต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจริง ๆ เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ตรงตาม
เป้าที่ตั้งไว้ครั้งแรกที่คาดว่าอาจจะมีโรงเรียน ICU ประมาณ 3,000 แห่ง แต่ไม่ว่าจะตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ก็ไม่
เป็นไร เพราะทุกคนได้ผ่านกระบวนการคิดและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาร่วมกัน
ทั้งนี้การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาเป็นเรื่องสาคัญ เพราะการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายคือการพัฒนา
โรงเรียนระดับล่าง และต้องมีแนวทางการปฏิรูปที่มีพื้นฐานข้อมูลจากความเป็นจริง ไม่ใช่อิงตามความคิดเห็นของ
คนที่จะแก้ปัญหา การปฏิรูปการศึกษาต้องไม่คิดจากสังคมเมือง หรือสังคมคนมี เพราะผลการวิเคราะห์ PISA
พบว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาอย่างมาก
ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ในขณะนี้ ต้องคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆให้
เพียงพอรวมทั้งการพัฒนาครูที่มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการขับเคลื่อนโดยกระทรวงศึกษาธิการมี
แนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแบ่งปันความรู้กัน ไม่ใช่เป็นการอบรมแบบมีวิทยากรมาบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยหัวใจสาคัญของ PLC คือ
การเรียนรู้ (Learning) ซึ่งไม่กาหนดจานวนคนว่าต้องมีกี่คน
ศธ.ย้านโยบายลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเฟสสองใช้ 500 ล้านบาทเร่งพัฒนาโรงเรียน ICU
5,032 โรงเรียน ในปีนพี้ ร้อมเตรียมงบฯ ปีงบประมาณ 2561 พัฒนาอีกกว่า 1,000 ล้านบาท
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า "ร่วมทา ร่วมคิด ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU" เมื่อวันพุธที่ 5
กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่
9) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงเสด็ จ พระราชด าเนิ น เยี่ ย มโรงเรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดารมาโดยตลอดในขณะเดี ย วกั น
คณะกรรมการอิส ระเพื่ อการปฏิรูป การศึ กษาได้ สรุป ไว้ อย่างชัด เจนว่า "ความเหลื่อ มล้ า คื อ ปั ญ หาใหญ่ ข อง
ประเทศ"ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทางานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งดาเนินงานตามโครงการที่สาคัญ คือโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่
ต้อ งการความช่วยเหลือและพัฒ นาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน"หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit)โดย
มอบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือโรงเรียนที่วิกฤต
เพื่อลงไปแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรกก่อน
จากการลงพื้นที่หลายแห่งพบว่าโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU จานวนมากมีความวิกฤตใน
หลายด้านได้แก่ โรงอาหารไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน มีสภาพทรุดโทรมหรือใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียน/ระเบียง
เป็นที่รับประทานอาหาร, ห้องสุขา ไม่เพียงพอมีสภาพชารุด สุขภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งาน, อาคารเรียน มีสภาพเก่า ทา
จากสังกะสี/เพิงแฝกโครงหลังคาผุกันแดดกันฝนไม่ได้ ตลอดจนไม่เพียงพอกับนักเรียน, ลานกีฬาสภาพพื้นสนามไม่
พร้อมใช้งาน, ระบบไฟฟ้า โซลาร์เซลล์มีสภาพชารุด , สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นต้น หากจะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณตามปกติคงไม่สามารถช่วยโรงเรียนเหล่านี้ได้ทัน จึงต้องมีนโยบายให้จัดโครงการโรงเรียน ICU
เพื่อจัดสรรงบประมาณอื่นเพิ่มเติมเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยดาเนินการด้วย
ขณะนี้ เข้ าสู่ การด าเนิน โครงการระยะที่ ส องโดยมี โรงเรียนที่ เข้ าร่ว มโครงการแล้ว จ านวน 5,032
โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างฉุกเฉิน 2,259 โรงเรียน, โรงเรียนที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 1,925 โรงเรียนและโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนา ไม่
ฉุกเฉิน 848 โรงเรียนซึ่งจากการดาเนินการโครงการทั้งสองระยะ พบว่าโรงเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาได้
โรงเรียนบางแห่งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้ น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่เกิดการบูรณาการงานด้านการศึกษา
ร่วมกับชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวด้วยว่างบประมาณในการ
ดาเนินโครงการโรงเรียน ICU ในระยะแรก จานวน 80 ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยใน
ปีที่ผ่านมา ส่วนระยะที่สองใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท และในอนาคตเพื่อให้การดาเนินโครงการมีความ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ICU อีกกว่า 1,000 ล้านบาท
นโยบาย 11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล เมื่อวัน
จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหาร
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
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เพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด,
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
ระดับกระทรวง และระดับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับจังหวัด อาเภอ
เขต และ กศน.ตาบล 7,424 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม จัดโดย
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับสานักงาน กศน. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา กศน.
ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติและเป็นการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการบริหารประเทศ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประเทศเกิดการ
พัฒนาอย่างมั่นคงและยัง่ ยืนนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบลในทุก
ตาบลจานวน 7,424 แห่งเพื่อให้ชุมชนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องหลักการทรงงานของพระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้ กศน.ตาบล ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นศูนย์
การเรียนรู้ของประชาชน พร้อมทั้งจัดสรรครู กศน.ตาบล เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชนอยู่แล้ว โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มากขึ้น
สาหรับการดาเนินงานเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผ่านมา มีหลายหน่วย
งานที่ร่วมดาเนินการ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการดาเนินงานในพื้นที่ และมี
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.)
เป็นหน่วยประสานและจัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ศูนย์นี้จะมีบทบาทในการให้ความรู้กับประชาชน
ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เช่น การจัดปลูกพืชชนิดใด ต้องใช้เหตุผลคานึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และตรงกับการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกของรัฐบาล โดยใช้หลักของความพอประมาณเพื่อได้ผลผลิตที่
เหมาะสม นอกจากนี้ในการหาเลี้ยงชีพ ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการปลูกพืชอย่างผสมผสาน หรือการเลี้ยงสัตว์
ควบคู่กันไปในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้ทดแทนกัน และสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพได้
จากแหล่งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่สาคัญ ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 7,424 ตาบลทั่วประเทศ จะมีหน้าที่สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดารงชีวิตทางานร่วมกันอย่างมี
ความสามัคคี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐ
นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนอย่างถ่องแท้ ให้เข้าใจในหลักการเดียวกัน เพื่อให้
แต่ละศูนย์สามารถนาไปขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างให้ประชาชนเกิดการยอมรับ
ด้วย ซึ่งการดาเนินงานทุกอย่างอาจจะต้องมีปัญหาบ้าง เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจปัญหาก่อน จากนั้นต้อง
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดหลักคิด "การทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม" ตามแนว
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนไทยทุกคน
พร้อมขอประชาชนอย่าลืมพื้นฐานของตนเอง นั่นคือ "เกษตรกรรม" ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก
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ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รัฐบาลจึงเข้ามาเสริมสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
นอกจากนี้ ให้ใช้หลักคิดทางพระพุทธศาสนาคือ "อริยสัจ 4" ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เพื่อให้
ประชาชนดาเนินชีวิตบนหลักเหตุผลและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ควรมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อจะได้รู้รายรับ
รายจ่าย ที่จะนาไปสู่การวางแผนลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกไป ในส่วนของการประกอบอาชีพนั้น ก็จะต้องคิดอย่างมี
เหตุผลทั้งระบบ เช่น ต้นทางการเพาะปลูก ที่จะปรับพื้นที่การเกษตรอย่างไร จะปลูกอะไรที่จะขายได้ ไม่ล้นตลาด
ตลอดจนการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ จากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาใช้ประโยชน์, ส่วนกลางทาง ก็ต้องผลิตนวัตกรรมที่
ช่วยทาให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น, ปลายทาง คือผลผลิต ที่ตอบโจทย์ความต้องการตามสมัยนิยมของคนยุค
ปัจจุบัน และสร้างเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เช่น เกษตรอินทรีย์ ต้องมีการสร้างเรื่องราว ได้ข้าวมา
อย่างไร มีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุขภาพเพียงใด เช่น ช่วยลดเบาหวาน ลดไขมันในเส้นเลือด หากเกษตรกร
สามารถทาได้เช่นนี้ ก็จะช่วยให้สินค้ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด และมีทางเลือกในการค้าขายได้
หลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้ ได้แนะนาให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์ One Stop
Service (OSS) โดยตั้งศูนย์ใน 2 ส่วน คือ ศูนย์ OSS ที่ประสานงานภายในของหน่วยงาน และศูนย์ที่จะเชื่อมโยง
กับศูนย์ต่างๆ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการทางานในด้านต่างๆ ทั้งระบบไปพร้อมกัน
นโยบาย 12 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักว่า ด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่เด็กวัยเรียนมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตน
ได้เรียน ในโรงเรียนคุณภาพ ประกอบกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ ทาให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดต้องปรับตัว เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นความท้าทายสาคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่
ประชุมได้หารือถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. จานวน 15,577 โรง ซึ่งพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตน
สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้ สพฐ.เร่งแก้ปัญหาโดยใช้การบริหารจัดการ โดยไม่
มีการยุบเลิก
แบ่งโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง 975 โรงเรียน สพฐ.บริหารจัดการได้ดีอยู่
แล้ว 2.โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจากัด ได้แก่ โรงเรียนพืน้ ที่พิเศษ ห่างไกล พื้นที่สูงหรือ
เกาะ 336 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กม. 3,295 โรงเรียน ให้คงสภาพอยู่
ก่อน และ 3.โรงเรียนทั่วไปที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กม. 10,971 โรงเรียน ซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่
จะเข้าสู่การบริหารจัดการ
สาหรับแนวทางดาเนินการคือ ในปี 2559-2560 จะมีการควบรวมโรงเรียนในกลุ่มที่ 3 จานวน 10,971โรง
เพื่อให้มีครูครบชั้น และมีจานวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การควบ
รวมทั้งโรงเรียนโดยให้ครูและนักเรียนไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึง่
หรือ อาจควบรวม
บางส่วนแล้วให้จัดการเรียนการสอนใน 2 โรงเรียนแต่แยกระดับกัน โดยสพฐ.จะให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการ
สอน และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ส่วนจะควบรวมโรงเรียนได้จานวน
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เท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและความเข้าใจของชุมชน การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพราะเป็นตัวแปรสาคัญที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการ
ควบรวมโรงเรียน” นายการุณ กล่าวและว่าเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้องทาความเข้าใจกับผู้ปกครองและ
ชุมชน ว่า การควบรวมโรงเรียนเป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลานไม่ใช่การยุบ
เลิกโรงเรียน ทั้งนี้เมื่อได้ข้อยุติและรมว.ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.) ดาเนินการต่อไป
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีจานวนนักเรียนเลย มี 207 โรงเรียน (ได้ยกทั้งโรงเรียนไปควบรวมกับ
โรงเรียนอืน่ ), นักเรียนตั้งแต่ 1-20 คน จานวน 1,059 โรงเรียน, นักเรียนตั้งแต่ 21-40 คน จานวน 2,488 โรงเรียน
, นักเรียนตั้งแต่ 41-60 คน จานวน 3,388 โรงเรียน, นักเรียนตัง้ แต่ 61-80 คน จานวน 3,515 โรงเรียน, นักเรียน
ตั้งแต่ 81-100 คน จานวน 2,768 โรงเรียน และนักเรียนตั้งแต่ 100-120 คน จานวน 2,359 โรงเรียน
มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการดาเนินงานตาม
โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" แก่ผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการ ทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เมื่อ
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
และผู้อานวยการโรงเรียนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมจานวน 1,300 คน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นจากการศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แล้วนามา
ปรับแก้และอุดช่องว่างต่าง ๆ เพราะแต่เดิมมีการบริหารจัดการมาแล้วหลายรูปแบบ ซึ่งประสบความสาเร็จบ้างใน
บางส่วน แต่เมื่อได้พร้อมใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนึกถึงเด็กเป็นสาคัญ ก็ส่งผลให้มี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านในรุ่นแรก ซึ่งจะเริ่มดาเนินในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 259 แห่ง จากทั้งหมด 595 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 336 แห่ง จะดาเนินการในปีการศึกษา 2560
จากนั้นจึงจะประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขส่งเสริม ก่อนที่จะวางแผนโครงการในรอบต่อไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันโครงการ ตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
อันดับแรกที่จะต้องดาเนินการ ส่วนผู้อานวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ถูกยุบรวม ต้องยอมเสียสละตาแหน่ง
เสียสละเวลาที่ต้องเดินทางไกลมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้เรียนในที่ที่มีความพร้อมมากกว่า และเป็นธรรมดาในการ
ทางานด้วยแนวทางใหม่ที่ย่อมต้องมีคนได้คนเสีย ตลอดจนผู้อานวยการโรงเรียนแม่เหล็ก ที่ต้องเดินหน้าพัฒนา
โรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักเรียน ครู ที่มีจานวนเพิม่ ขึ้น เหล่านี้เป็น
การกระทาที่น่ายกย่อง และส่งผลให้เกิดโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจาปี 2521 ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2521 เกี่ยวกับเรื่องของครู มีใจความตอนหนึ่งว่า “ถ้าครูไม่เป็นห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หัน
ไปห่วงอานาจ ห่วงตาแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากเข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี
ความเจริญงอกงามของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านี้ ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทาลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยูใ่ ห้เป็นที่
เคารพบูชาต่อไป”
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รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับทราบถึง
การดาเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และ
ทรงมีความห่วงใย เพราะการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวค่อนข้างยาก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียน
ของชุมชนและท้องถิ่น จึงต้องถามความสมัครใจจากคนในชุมชนก่อน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผู้ปกครองและชุมชน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยและสมัครใจให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อให้บุตรหลานได้เรียน
ในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม เช่น จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนของ กศน. สถานที่ทากิจกรรม
ประจาหมู่บ้าน เป็นต้น
ส่วนโรงเรียนแม่เหล็กที่จะดึงโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเป็นโรงเรียนเครือข่ายนั้น สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณภาพไว้แล้วจานวนกว่า 500 ล้านบาท ทั้งด้านสื่อการ
เรียนการสอน ห้องเรียน บุคลากร เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของครู
ที่จะต้องบรรจุครูเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา และครบทุกชั้นเรียนด้วย
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ, นาย
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, นายสุรพงษ์ จาจด เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะ
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
ที่โรงเรียนชุมชนสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี โดยมีนายชยาวุธ จันทรธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-4, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการพยายามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน
ต่ากว่า 120 คน จานวน 15,537 แห่งทั่วประเทศ แม้ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่ได้นาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกล แต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชดารัสว่า "โทรทัศน์ไม่สามารถสอนคนให้เป็นคนดีได้ การจะสอนให้คนเป็น
คนดีต้องใช้คนสอน คือ ครูและพ่อแม่"
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV อย่างครบถ้วน
เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนไปพลางก่อน
แต่ในระยะยาวคงไม่เพียงพอต่อการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ ในปีนี้จึงได้ดาเนินโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)" ซึ่งเป็นการควบ
รวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้กัน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งเชิงกายภาพและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนเป็นสาคัญ ภายใต้การยอมรับของทุกคนในชุมชน
โดยกาหนดเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2564) จะสามารถควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็กให้ได้ทั้งหมด โดยในปี 2559 เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ากว่า 20 คน จานวน 827 แห่ง ซึ่ง สพฐ.
ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม (โรงเรียนแม่เหล็ก) จานวนกว่า 300 แห่ง โดยโอนย้ายครูและนักเรียนจาก
โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนร่วม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
บทเรียนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในญี่ปุ่น
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและมีจานวนประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้โรงเรียนมีขนาดเล็กลง
และเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ในการถกเถียงหลายครั้ง มิติของนโยบาย
กลับถูกลดทอน เช่น การควบรวมมักถูกมองเป็นนโยบายการลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว ละเลยการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาและสิทธิชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียน และข้อถกเถียงมักถูกจากัดเพียงประเด็นว่า “เราควรควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่” ซึ่งบางครั้งทาให้เข้าใจว่า มีทางเลือกเพียงควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดหรือไม่
ควบรวมทั้งหมดเท่านั้น โดยไม่คานึงถึงสภาพของแต่ละพื้นที่
การเรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศจะช่วยเพิ่มมุมมองและมิติการถกเถียงเชิงนโยบายได้
หนึ่งใน
กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือประเทศญี่ปุ่น ซึง่ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและเผชิญหน้ากับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ก่อนไทย ในช่วงปี 1990-2000 ญี่ปุ่นมีจานวนนักเรียนประถมลดลงจาก 9.3 ล้านคน เหลือ 7.3 ล้านคนหรือ
ประมาณร้อยละ 21 ทาให้โรงเรียนประถมขนาดเล็ก (จานวนนักเรียนน้อยกว่า 150 คน) เพิ่มขึ้นจาก 7,400 แห่ง
เป็น 8,000 แห่ง แต่หลังจากนั้น การควบรวมทาให้จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงเหลือ 6,800 แห่งหรือร้อยละ
32 ของโรงเรียนทั้งหมดในปี 2012 ทั้งที่จานวนนักเรียนประถมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
การควบรวมนี้เกิดจากความยินยอมของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งมองว่าการควบรวมเป็นการลด
ต้นทุนการศึกษาบางประการที่ไม่คุ้มค่า เพื่อนางบประมาณที่ประหยัดได้ไปพัฒนาบริการสาธารณะต่างๆ ตาม
ความต้องการ
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในญี่ปุ่นเกิดขึ้นได้สาเร็จจากการที่ญี่ปุ่นมีการกระจายอานาจให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ ประชาชนได้เลือกตั้งรัฐบาลและสภาท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและ
เทศบาล ซึ่งทาหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่างๆ ในด้านการศึกษา รัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบจ้างครูและดูแลการ
ดาเนินงานของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานคุณภาพที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษา เช่น ต้องมีครูอย่างน้อย 1 คน
ต่อ 1 ห้องเรียน และเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นทุกแห่งสามารถดาเนินการตามได้ รัฐบาลส่วนกลางจึงมีงบอุดหนุน
เฉพาะกิจช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเงินเดือนครูและการบริหารโรงเรียนต่างๆ
นอกจากนี้ รัฐบาลกลางยังอุดหนุน “งบส่วนเพิ่ม” ในกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นมีรายได้รวมกับงบอุดหนุน
เฉพาะกิจแล้ว ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายทั้งหมดในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นโดยปกติแล้ว ประชาชน
ญี่ปุ่นไม่จาเป็นต้องเลือกลดรายจ่ายในบริการสาธารณะหนึ่งเพื่อเพิ่มการลงทุนในบริการอื่น ซึง่ ทาให้มีการควบรวม
โรงเรียนไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม การอุดหนุนงบส่วนเพิ่มนี้ส่งผลให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลกลางจึงพยายามปรับลด
การอุดหนุน ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา รัฐบาลท้องถิ่นมีงบประมาณจากัดขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องจ้างครู 1 คนดูแล
1 ห้องเรียน ถึงแม้ว่าห้องเรียนมีขนาดเล็กลง โดยในปี 2000 มีห้องเรียนในระดับชั้นประถมที่มีนกั เรียนไม่เกิน 7
คน ถึงเกือบ 26,000 ห้องหรือร้อยละ 10 ของห้องเรียนทั้งหมด
จากสถานการณ์ข้างต้นรัฐบาลท้องถิ่นจึงพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้น
เพื่อลดต้นทุน
การศึกษาที่สูงและนางบประมาณที่ประหยัดไปใช้พัฒนาคุณภาพบริการต่างๆ ในการควบรวม รัฐบาลท้องถิ่นจะให้
ข้อมูลข้อดี-ข้อเสียในการควบรวมโรงเรียนและสารวจความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชน ซึ่งมี ผู้เห็น
ด้วยกับการควบรวมมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะตระหนักว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีพัฒนาการด้านทักษะการ
สื่อสารและการทางานเป็นทีมช้า
และประชาชนมีความต้องการบริการการดูแลสาหรับผู้สูงวัยและบริการอื่น
มากกว่าการศึกษา
ทั้งนี้ การควบรวมและการใช้งบที่ประหยัดได้จะแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ เช่น ในที่พื้นที่ที่โรงเรียน
มีระยะห่างจากกันค่อนข้างมาก จะมีการควบรวมน้อยกว่าในพื้นที่อื่น เพราะเกรงว่านักเรียนจะมีความยากลาบาก
ในการเดินทางไกล หรือรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งนางบที่ประหยัดมาลงทุนเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน ขณะที่บาง
แห่งนาไปพัฒนาบริการสาธารณะอื่น
เมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการยังเป็นผู้ผลักดันนโยบายการควบรวมโรงเรียนทั้ง
ประเทศ และบริหารจัดการงบที่ประหยัดได้หลังการควบรวม ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบว่า ภายหลังการ
ควบรวมแล้ว งบที่ประหยัดจะถูกใช้ไปพัฒนาบริการสาธารณะด้านใด จึงเข้าใจว่าการควบรวมโรงเรียนเป็นการลด
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ต้นทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว และเป็นการดึงทรัพยากรออกจากพื้นที่ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยจึงไม่คืบหน้า
จากบทเรียนของญี่ปุ่น สังคมไทยควรต้องถกเถียงกันมากขึ้นว่า ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
“ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างไร”เพื่อให้งบที่ประหยัดได้ถูกนาไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บริการสาธารณะอื่นๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทาให้การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นสิ่งที่
win-win สาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย 13 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น
1. ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ขยายผลโครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น
2. ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยปัญหาวิกฤติการบริหารจัดการขยะของประเทศเป็นปัญหาที่สาคัญที่รัฐบาล ได้กาหนดไว้เป็นวาระ
แห่งชาติ และได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.25592564) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
พ.ศ.2557 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ
และบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทางจนถึงการกาจัดอย่างถูกวิธีในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะ มูล
ฝอยอย่างยั่งยืน
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
1. การจัดการขยะเก่าสะสม
2. การจัดการขยะใหม่ที่ถูกหลักโดยมุ่งสู่พลังงาน
3. วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
4. สร้างวินัยของคนในชาติ
การดาเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ตามที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ตามแนวทางที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการในจุดเน้นที่ 4 การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกนโยบายให้โรงเรียน
และสถาบันการศึกษาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสั ง กั ด สพฐ. 38,000 แห่ ง ทั่ วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึ กษา
รายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2558
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นเรือ่ งสาคัญ เพราะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีการรับรับรู้ของนักเรียนก็จะด้อยลงไปด้วยขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุก
โรงเรียนต้องประสบการนาขยะไปทิ้งย่อมไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์ใดๆบางครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย
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เช่น การทิ้งขยะที่ไม่สามารถทาลายได้ เช่น ขวดน้าพลาสติก แก้วน้าพลาสติก ถุงขนม นอกจากจะถูกหมักหมมให้
เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคต่างๆแล้ว หากถูกนาไปฝังกลบก็จะทาให้ปลูกพืชไม่ได้เผาทาลายก็จะเกิดก๊าซ
พิษสร้างมลภาวะให้กับอากาศ ฉะนั้นการจัดการขยะภายในโรงเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้อง นอกจากจะทาให้มีสภาพ
แวดล้อมที่ดีแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะให้ลดลงได้ด้วย
นโยบาย 14 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
จากการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์ปลูกจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชน ส่งผ่านไป
ยังครอบครัวเพื่อสร้างกระแสการตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน และลดอัตราการเกิดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุร้ายแรง
การปลูกจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก
จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกให้เด็กนักเรียน รวมทั้งสามารถไปบอกพ่อแม่
ผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามกฎจราจรด้วย โดยขอให้สร้างกระแสในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วและต่อเนื่อง และรัฐบาลจะ
มีมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกันด้วย
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้าง
ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึง
ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใต้กรอบปฏิญญา
มอสโก เพื่อลดจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ.
2563
ทั้งนี้ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรด้วยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ และขอให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันดาเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อย่าง
จริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมือง
ปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อห่วงใยและได้มอบ
แนวทางในการดาเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว
โดยให้กาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานในระยะ 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2558 -2561 ระยะที่ 2 พ.ศ.2562 -2566
ระยะ
ที่ 3 พ.ศ. 2567 -2571 และระยะที่ 4 พ.ศ. 2572 –2576)
แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
การสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย
(1) นานโยบาย “ประชารัฐ” เป็นแนวทางในการสร้างความตระหนัก จิตสานึก และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดในพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และประสานงานกับท้องถิ่น
เพื่อผลักดันให้มีการจัดทาแผนชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนให้จัดตั้ง“ด่านชุมชน” รวมถึงการ
สร้างกฎกติการ่วมของชุมชน
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(2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเน้นการใช้สื่อท้องถิ่น การร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสื่อมวลชนใน
พื้นที่
(3) ผลักดันให้บรรจุ เรื่อง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลอดภัยทางถนน” ไว้ในหลักสูตรการศึกษาหรือ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นตามนโยบาย "การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” อาทิ การตั้งชมรมความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร เป็นต้น
(4) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานกาหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร
(5) บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์“ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยทางถนน การมีมารยาท ในการขับขี่
การมีน้าใจและเอื้ออาทรให้แก่กันรวมทั้งผลักดันให้การส่งเสริมความเป็นไทยสร้างวินัยจราจรเป็นวาระแห่งชาติ
นโยบาย 15 การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช) ที่ 10/2559 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค มี
อานาจหน้าที่ในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ประกอบกับกระทรวงศึกษาได้จัดส่ง Roadmap การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด โดยให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผน 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561
(แผนขอเงิน) เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ โดยขอให้ยึดเอายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
6 จุดเน้นเป็นหลักในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด คือ
1. หลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน 2. การผลิตและพัฒนาครู 3.การทดสอบ/ประเมิน/การประกันคุณภาพ 4. ผลิตพัฒนากาลังคน 5.
ICT เพื่อการศึกษา 6. การบริหารจัดการ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
งานเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รวมทั้งศึกษาธิการภาค กล่าวให้นโยบายพัฒนาศึกษาธิการ
ภาค และศึกษาธิการจังหวัดใน 7 ประเด็น คือ
• กศจ. มีหน้าที่สาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง การจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สามารถกาหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของสังคมของจังหวัด
• การจัดการศึกษาในลักษณะ กศจ.ไม่ใช่การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแต่เพียงหน่วยงาน
เดียวอีกต่อไป แต่ยังคงหมายถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ภาคเอกชนในจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดอีกด้วย
• เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ การทาให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีน้าใจ
• การสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดีให้สาเร็จ บทบาทของชุมชนจะเข้ามามีส่วนสาคัญ โดยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล เพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี
• จังหวัดจะต้องร่วมกับสถานศึกษา ในการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง (Basic
Attitude) มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (อุปนิสัย) และส่งเสริมให้เด็กสามารถเลือกเส้นทางชีวิต เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาทักษะในการทางาน
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• การส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอเป็นประธาน
กรรมการลูกเสือจังหวัด/อาเภอ ขอให้ดาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการ
บาเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมือง
สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบในจังหวัด ขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร หากพบแห่งใดมีปัญหาให้ กศจ.พิจารณาดาเนินการแก้ไข
โดยบริหารจัดการในระดับพื้นที่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก่อน หากมีข้อปัญหาอุปสรรคที่เกินกาลัง ขอให้
รายงานและปรึกษามายังส่วนกลางต่อไป
เมื่อเร็ว ๆนี้ (26 ก.พ 2560) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะหารือข้อ
ราชการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือในการสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษาประจา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในการประสานการทางานของคณะกรรมการศึกษาธิ การ
จังหวัดและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค
โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการ
และการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสาคัญ นามาซึ่งข้อปัญหาอื่น ๆ ในการ
บริหารราชการ
ม.ล.ปนัดดา ขอให้มีการเร่งรัดแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นแบบอย่างทางธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคณะทางานและอนุกรรมการของ กศจ. ตามรูปแบบที่วางไว้และให้
เป็นไปในทิศทางของการบูรณาการทางระบบการศึกษาให้มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ของโลก และเป็นสากลใน
แวดวงการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ
โดยศึกษาจากกรณี จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี จ.พิจิตร จ.
นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี ฯลฯ เป็นทิศทางการดาเนินงานทั้งในเชิงบวกและประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหา มีการประชุมคณะทางานติดตามประเมินผลใน 5 เรื่องสาคัญของความเป็นโรงเรียนคุณธรรม และ 7
ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อเสนอแนะ การประเมินผลทิศทางการทางานของแต่ละภาคส่วนทางการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (4 มกราคม 2560)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้สั่งการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้
• สถานการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้ห่วงภาวะ
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้กาชับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และในการ
ประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ (4 มกราคม) ได้สั่งการให้ข้าราชการ
ระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและ
ประชาชนอย่างเร่งด่วน
• การจัดการศึกษาแก่บุตรของชาวต่างชาติ ซึ่งอพยพเข้ามาเมืองไทยด้วยสาเหตุต่าง ๆ
• ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยนาเข้ายา
จากต่างประเทศถึงปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท ในจานวนนี้ข้าราชการใช้เพื่อเป็นค่า
รักษาพยาบาลมากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 10 เท่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้นาเรื่องนี้
มาหารือถึงความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดย

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่2/2560 57

•

•

อุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และทุกประเทศต่างตระหนักถึงความสาคัญของ
สมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข เช่น ฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณดีเยี่ยมในการป้องกัน
รักษาไข้หวัดใหญ่และอื่นๆ อีกมากมาย นายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ทุกกระทรวงพิจารณา
การนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีส่วนต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเพื่อทดแทนการนาเข้ายาแผนปัจจุบันและอาหาร
เสริมจากต่างประเทศ โดยหน่วยงานต่าง ๆ อาจจัดให้มีตู้ยาสมุนไพร ซึ่งนอกจากจะ
เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทย
ด้วย
การปลูกจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุสูงมาก จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตสานึกให้เด็กนักเรียน รวมทั้งสามารถไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรด้วย โดยขอให้สร้างกระแสในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วและต่อเนื่อง และรัฐบาลจะ
มีมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นกันด้วย
ขอให้ทุกกระทรวงดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้แล้วตามยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
กระทรวงศึกษาธิการจะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ในเวลาที่
เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาลด้วย

• แผนงาน/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่จะดาเนินการในปีนี้ (2560)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในระยะเวลาที่เหลือตาม Roadmap ของ
รัฐบาล
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนกิจกรรมและดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และสานต่อนโยบายทางการศึกษาที่ผ่านมาของรัฐบาล โดย
Focus ในเรื่องที่จะดาเนินการในปี 2560 ดังนี้
• การพัฒนาโรงเรียน ICU หรือเป็นโรงเรียนที่อยูใ่ นสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่า เด็กออกกลางคันจานวนมาก มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้ การศึกษา
ชาติจะตกต่าลงไปเรื่อย
ๆ
- โดยในเบื้องต้นได้ทาการคัดเลือกโรงเรียน ICU สังกัด สพฐ. จานวน 3,000 แห่ง จากจานวนทั้งสิ้น
10,000 แห่งด้วยความสมัครใจก่อน และ สพฐ. จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ในกรณีที่โรงเรียนนั้นมี
สภาพที่เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หรือกรณีที่ไม่อยู่ในข่าย ICU แต่อยากจะเข้า
ร่วมโครงการก็คงมีเตียงที่จะรักษาไม่พอ
- การดาเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมีโรงพยาบาลที่มีเตียง ICU จานวน 3,000 เตียง โดย สพฐ.
จะทาหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาล และเมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียน จากนั้นจัดทาแผนการรักษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร
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สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมีแผนแล้วจะระดมแก้ปัญหา
ภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนาจนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้วก็สามารถออกจากเตียง
ICU ได้ โดยผู้อานวยการสถานศึกษาที่สามารถนาโรงเรียนออกจากเตียง ICU ได้ จะได้รับการเลื่อนขั้น
ตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาความก้าวหน้าในสายงานอีก
อันหนึ่งด้วย
- เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐมนตรีได้มีการประชุมทางไกลกับผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาทั่วประเทศ
แล้ว โดยขอให้เขตพื้นที่การศึกษารับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนด้วย
- แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ICU นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียน สพฐ. ที่มีจานวน 3,000 แห่ง จะ
พัฒนาสถานศึกษา ICU สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และโรงเรียนเอกชน ใน
รูปแบบเดียวกันด้วย
• การปฏิรูปครู
จะสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ในเรื่องที่เกี่ยวกับครู เช่น
- “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น
แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)หรือ
- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสีย
เงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”(5
ก.ค.2555)เป็นต้น
-โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดาเนินการในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครู แนว
ทางการอบรมครู รวมทั้งโครงการ "ครูคืนถิ่น" ซึ่งเป็นแผนระยะ 10 ปีที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ. เป็นเจ้าภาพหลัก แต่เมื่อทุกภาคส่วนเห็นว่าจะมีการแยก สกอ. เป็นกระทรวงอุดมศึกษา (หรืออาจจะใช้
ชื่ออื่น) จึงต้องเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตามโครงการครูคืนถิ่น โดยให้ สพฐ. และ สอศ. ดูแล
รับผิดชอบ
• ยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ โดยขณะนี้กาลังดาเนินการจัดทาแอพพลิเคชั่น Echo V หรือ Echo
English Vocational สาหรับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจบในปีนี้ได้มีโอกาสใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการ
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามหลักสูตรและสาขานั้น ๆ เช่น Hospitality ก็จะบรรจุคาศัพท์และการ
เรียนรู้ในด้านนี้ อันจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนก่อนจบออกไปทางานจริง
• การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดความไม่ซื่อสัตย์ เกลียดการโกง หรือ
เติบโตขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัว
ความผิดจากการโกง และให้เด็กเกลียดการโกงตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อจะได้ไม่กระทาการสิ่งใดที่เป็นการทุจริต
• การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องต่อไป
• การปรับปรุงหลักสูตร
ยืนยันว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอยู่ในกรอบเดิม เพียงแต่จะปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตรเองได้ ซึ่งกรอบ
หลักของหลักสูตรจะเน้นไปที่ Active Learning (การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทาลงไป) ให้มากขึ้น ส่วน
รายวิชาที่จะเพิ่มเติมในหลักสูตรฉบับปรับปรุงจะมี 3 วิชา คือ ภูมิศาสตร์, Design Technology และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) พร้อมทั้งเน้นการส่งเสริมการอ่านของผู้เรียนให้มากขึ้นด้วย
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ผลการทดสอบ PISA ซึ่งอันดับของประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงจะมีการวางแผนงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ให้มีอันดับที่สูงขึ้นในระยะยาว
• นโยบายการอุดมศึกษา ยังคงเน้นการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นของสภามหาวิทยาลัย และนโยบายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา (หรืออาจใช้ชื่ออื่น) ซึ่ง
ยืนยันว่าจะเกิดได้ทันภายใน Roadmap ของรัฐบาลนี้
• ยุทธศาสตร์ความมั่นคง เป็นเรื่องที่สาคัญมาก เช่น โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
(โรงเรียนชายขอบ) หรือการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.
ศึกษาธิการ จะลงไปช่วยกากับติดตามในโรงเรียนเหล่านี้เพื่อยกระดับการศึกษาและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
การจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่จะประกาศใช้ ได้ระบุตามมาตรา 54 ว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย" ดังนั้นกระทรวง ศึกษาธิการต้องเตรียม
ความพร้อมดาเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เช่น
การหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน การสารวจจานวนและความพร้อมของโรงเรียน สพฐ. หรือหลักเกณฑ์การอนุญาตการออกใบประกอบ
วิชาชีพสาหรับครูปฐมวัย เป็นต้น
•

2.5 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยภาพรวมในเขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้งการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษา
นอกระบบ โดยปีการศึกษา 2559 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีดังนี้
- สถานศึกษาในระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจานวนทั้งสิ้น 925 แห่ง จาแนกสถานศึกษา
ตามสังกัดได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 825 แห่ง รองลงมา คือ สานั ก
บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สช.) จ านวน 70 แห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) จ านวน 28 แห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน 2 แห่ ง
(มหาวิทยาลัย 1 แห่ง ,ร.ร.สาธิต 1 แห่ง)
- สถานศึ ก ษานอกระบบ สั ง กั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอั ธยาศัย อาเภอ จานวน 32 แห่ ง ส านัก งานส่ง เสริม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด จานวน 4 จังหวัด
2.5.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่สาคัญ ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จังหวัด
1. ลพบุรี
2. สิงห์บุรี
3. อ่างทอง
4. ชัยนาท
เขตตรวจราชการที่ 2

ด้านพื้นที่/ประชากร
พื้นที่(ตร.กม.)
ประชากร
6641.859
757,970
822.478
212,690
968.372
283,732
2469.745
332,769
10,902.459
1,587,161

ด้านการปกครอง
อาเภอ/กิ่ง ตาบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน
11
121
114
12
1,122
6
43
34
7
364
7
73
54
10
513
8
51
50
9
505
32
288
252
38
2,504
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ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 ใน
เขตตรวจราชการที่ 2 จาแนกตามจังหวัดและสังกัด
สังกัด
สพฐ.
สพป. เขต 1
สพป. เขต 2
สพม. 5
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 2
สช.
สช.สพป. เขต 1
สช.สพป. เขต 2
สอศ.
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
สกอ.
รวมในระบบ
กศน.
เขตตรวจราชการที่ 2

จังหวัด
สิงห์บุรี
อ่างทอง

ลพบุรี

รวม

ชัยนาท

800
162
139

111

146

178

13
12

12

14

13

25
12

14

8

10

7
6
2

5
2

3
1

3
1

11
389

6
150

7
179

8
213

หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)

736
64
52
12
69
57
12
28
18
10
2
899
32
931
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ตารางที่ 3 จานวนครู และบุคลากร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
สังกัด

สพม.เขต 5
สกอ.(สาธิต)
สกอ.(อุดมศึกษา)
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
รวม สพป.
สช.ลพบุรี
สช.สิงห์บุรี
สช.อ่างทอง
สช.ชัยนาท
รวม สช.
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
รวม สอศ.
กศน.ลพบุรี
กศน.สิงห์บุรี
กศน.อ่างทอง
กศน.ชัยนาท
รวม กศน.
รวมทั้งหมด

ข้าราชการ ครูอัตราจ้าง/ ลูกจ้าง
ครู
พนักงานใน ชั่วคราว/
มหาวิทยาลัย จ้างเหมา
บริการ
2,828
14
112
54
109
436
38
1,523
43
156
1,487
22
228
990
66
51
1,247
57
165
1309
34
190
6,556
222
790
1,332
169
87
37
210
1711
87
37
241
151
158
183
40
135
123
36
82
172
36
72
719
263
447
37
10
17
11
4
17
25
18
20
19
32
92
32
86
12,015
1,108
1,510

หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
ราชการ

รวม

144
15
84
50
61
76
85
356

56
1
13
5
39
15
30
46
135

-

234
-

147
25
7
22
201
7
8
7
11
33
749

234
62
14
25
13
114
154
61
91
75
381
934

3,154
55
611
1,811
1,826
1,183
1575
1,664
8,059
1,332
234
293
210
2,069
759
397
273
315
1,744
225
101
161
137
624
16,316
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ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด
สังกัด
สพม.เขต 5
สังกัด สกอ.(อุดม)
สังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต)
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
รวม สพป.
สช.ลพบุรี
สช.สิงห์บุรี
สช.อ่างทอง
สช.ชัยนาท
รวม สช.
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
รวม สอศ.
กศน.ลพบุรี
กศน.สิงห์บุรี
กศน.อ่างทอง
กศน.ชัยนาท
รวมนอกระบบ
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมวัย

ประถม

ม.ต้น
27,521

ระดับอาชีวศึกษา
ม.ปลาย
22,603

ปวช.

ปวส

ระดับ
อุดม
ศึกษา
8,363

5,037
4,498
3,195
4,440
5,201
22,371
6,354
1,457
1,223
1,276
10,310

16,042
14,866
10,049
14,521
15,114
70,592
13,450
3,712
1,935
2,285
21,382

744
3,102
3,692
1,784
1,857
2,692
13,127
8,996
654
866
125
10,641

273
135

135
2,126
263
2,389
7,951
2,757
2,645
3,311
16,664

32,681

รวมในระบบ
446
4534
145
979
258
1614
445
2,052
1,294
9,179
93,268 61,212

7094
1877
3197
3,007
15,175
40,575

หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)

4,491
1,656
1,103
2,417
9,667

92
58
37
187

9,667

8,550

213
42
45
300
16,964

รวม
50,124
8,363
1,017
24,181
23,191
15,028
20,818
23,007
106,225
30,926
5,823
4,287
3,686
44,722
12,534
4,471
3,748
5,765
26,518
236,969
12,287
3043
5,069
5,549
25,948
262,917

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่2/2560 63

2.5.2 ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
เขตตรวจราชการที่ 2
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ไทย
54.38
50.07
54.33
52.69
51.31
52.73
52.98

สังคม
47.72
43.01
46.61
45.36
44.66
46.05
46.68

อังกฤษ
32.75
27.53
34.34
32.01
31.59
32.99
34.59

คณิตฯ
41.29
34.60
43.91
40.18
38.55
39.64
40.47

วิทย ฯ
41.82
38.21
42.11
41.10
40.11
40.81
41.22

จากตาราง 5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมของ
เขตตรวจราชการที่ 2 พิจารณาตามรายวิชาในภาพรวม พบว่า ทุกรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ
โดยวิชาที่คะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือภาษาอังกฤษ (39.64) ส่วนวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาษาไทย (52.73) เมื่อ
พิจารณารายวิชา ภาษาไทย เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 52.73 ต่ากว่าระดับประเทศ (52.98)
โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและสูงกว่าระดับประเทศคือ ลพบุรี เขต 1 (54.38) รองลงมาได้แก่
สิง ห์บุ รี (54.33) รายวิชาสังคม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่ า มีค่ าคะแนนเฉลี่ย 46.05 ต่ ากว่าระดั บ ประเทศ
(46.68) โดยเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาที่ มีค ะแนนเฉลี่ย สู ง สุด และสูง กว่าระดั บ ประเทศคื อ ลพบุ รี เขต 1 (47.72) )
รองลงมาได้แก่ สิงห์บุรี(46.61) รายวิชาภาษาอังกฤษ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 32.99 ต่า
กว่าระดับ ประเทศ (34.59) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สิง ห์บุรี (34.34) รองลงมาได้แก่
ลพบุ รี เขต (32.75) รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่ า มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 39.64 ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ (40.47) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและสูงกว่าระดับประเทศคือ สิงห์บุรี (43.91)
รองลงมาได้แก่ ลพบุรี เขต 1 (41.29) รายวิชาวิทยาศาสตร์ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.81
ต่ากว่าระดับประเทศ (41.22) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและสูงกว่า ระดับประเทศคือ สิงห์บุรี
(42.11) รองลงมาได้แก่ ลพบุรี เขต 1 (41.82)
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

สพม.ลพบุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพม.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
สพม.ชัยนาท
เขตตรวจราชการที่ 2
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ไทย
43.11
42.64
44.69
43.61
46.82
43.36
47.13
41.34
46.67
45.58
46.36

สังคม
45.48
44.83
47.00
45.11
48.76
44.68
50.09
44.53
48.97
48.04
49.00

อังกฤษ
27.36
26.99
29.57
27.08
30.54
27.28
30.99
28.03
30.17
30.38
31.80

คณิตฯ
24.71
23.65
27.69
25.65
31.06
24.19
29.67
24.35
29.08
28.40
29.31

วิทย ฯ
31.97
31.82
33.39
33.33
35.11
32.74
35.26
31.31
34.49
34.27
34.99

จากตาราง 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นม. 3 ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวม
ของเขตตรวจราชการที่ 2 พิ จ ารณาตามรายวิ ช าในภาพรวม พบว่ า ทุ ก รายวิ ช ามี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ โดยวิชาที่คะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือภาษาอังกฤษ (28.40) ส่ วนวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สัง คม
(48.04) เมื่ อ พิ จ ารณารายวิ ช า ภาษาไทย เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่ า มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 45.58 ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ (46.36) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สพม.อ่างทอง (47.13) รองลงมาได้แก่
สพม.สิ ง ห์ บุ รี (46.82) รายวิ ช าสั ง คม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่ า มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 48.24 ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ (49.00) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สพม.อ่างทอง (50.09) รองลงมาได้แก่
สพม.ชัย นาท (48.97) รายวิชาภาษาอังกฤษ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีค่ าคะแนนเฉลี่ย 30.38 ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ (31.80) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สพม.อ่างทอง (30.99) รองลงมาได้แก่
สพม.สิ ง ห์ บุ รี (30.54) รายวิ ชาคณิ ตศาสตร์ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 28.40 ต่ ากว่ า
ระดับประเทศ (29.31) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุดคือ สพม.สิงห์บุรี (31.06) รองลงมาได้แก่
สพม.อ่างทอง (29.67) รายวิชาวิท ยาศาสตร์ เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มี ค่าคะแนนเฉลี่ย 34.27 ต่ากว่ า
ระดับประเทศ (34.99) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สพม.อ่างทอง (35.26) รองลงมาได้แก่
สพม.สิงห์บุรี(35.11) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพม.ลพบุรี
สพม.สิงห์บุรี
สพม.อ่างทอง
สพม.ชัยนาท
เขตตรวจราชการที่ 2
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ไทย
44.00
53.16
52.74
52.87
50.67
52.78
52.29

สังคม
31.52
35.32
35.57
35.54
34.54
35.28
35.89

อังกฤษ
20.71
27.20
24.47
25.95
24.12
26.38
27.76

คณิตฯ
21.67
25.63
23.82
23.26
21.45
24.30
24.88

วิทย ฯ
28.76
31.23
30.40
31.88
29.61
31.05
31.62

จากตาราง 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นม. 6 ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมของ
เขตตรวจราชการที่ 2 พิจารณาตามรายวิชาในภาพรวม พบว่า เกือบทุกรายวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับประเทศเล็กน้อย วิชาที่คะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ คณิตศาสตร์ (24.31) วิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุดและสูงกว่า
ระดับประเทศเล็กน้อยคือ ภาษาไทย (52.78) เมื่อพิจารณารายวิชา ภาษาไทย เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 52.78 สูงกว่าระดับประเทศเล็กน้อย (52.29) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและสูง
กว่าระดับประเทศคือ สพม.ลพบุรี (53.16) รองลงมาได้แก่ สพม.อ่างทอง (52.87) รายวิชาสังคม
เขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 35.28 ใกล้เคียงกับระดับประเทศ (35.89) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ สพม.สิงห์บุรี(35.57) รองลงมาได้แก่ สพม.อ่างทอง (35.54) รายวิชาภาษาอังกฤษ เขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 26.38 ต่ากว่าระดับประเทศ (27.76) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ สพม.ลพบุรี(27.20) รองลงมาได้แก่ สพม.อ่างทอง (25.95) รายวิชาคณิตศาสตร์ เขตตรวจราชการที่ 2
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 24.30 ใกล้เคียงกับระดับประเทศ (24.88) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
และสูงกว่าระดับประเทศคือ สพม.ลพบุรี (25.63) รองลงมาได้แก่ สพม.สิงห์บุรี (23.82) รายวิชาวิทยาศาสตร์ เขต
ตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 31.05 ใกล้เคียงกับระดับประเทศ(31.62) โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดและสูงกว่าระดับประเทศ คือ สพม.อ่างทอง (31.88) รองลงมาได้แก่ สพม.ลพบุรี (31.23)
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาในเขตตรวจ
ราชการที่ 2 จาแนกตามรายสังกัด
จานวนสถานศึกษา
ที่ส่งเข้ารับการ
ประเมินรอบที่ 3

ผลการประเมิน

รับรอง
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)
ปฐมวัย
709
692
97.60
1. สพป.
ประถมและมัธยม
742
632
85.18
ปฐมวัย
54
52
96.30
2. สช.
ประถมและมัธยม
61
50
81.97
3. สพม.
64
54
84.38
4. สอศ.
28
24
85.71
5. สกอ. (ร.ร.สาธิต)
1
1
100.00
6. สกอ. (อุดมศึกษา)
1
1
100.00
7. กศน.
32
31
96.88
รวม
1,692
1,537
90.84
หมายเหตุ : ข้อมูลจานวนสถานศึกษา ณ มิถุนายน 2560
สังกัดหน่วยงาน

ไม่รับรอง
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)
17
2.40
110
14.82
2
3.70
11
18.03
10
15.62
4
14.29
0.00
0.00
1
3.12
155
9.16

จากตารางที่ 8 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก รอบสาม ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2554 -2558 ของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวม พบว่า มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จานวน 1,692 แห่ง ผ่าน
การรับรอง จานวน 1,537 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.84 ไม่ผ่านการรับรอง จานวน 155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.16
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จุดเด่นและจุดด้อยทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
ด้าน

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

จุดเด่น

จุดด้อย

-สภาพทั่วไป เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นฐาน
เป็นสังคมเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่เป็นที่
ราบลุ่มแม่น้า ประกอบกับมีแหล่งน้าที่
เอื้ออานวยทั้งน้าบนดินและน้าใต้ดิน จึงมี
ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้าอุดมสมบูรณ์
กว่าภาคอื่นๆ พื้นที่จึงมีความเหมาะสม
กับการทาเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ประชาชน
ส่วนใหญ่จึงทาการเกษตรอย่างหนาแน่น
นอกจากนี้พื้นที่กลุ่มจังหวัดยังอยู่ใกล้เมือง
หลวงของประเทศ มีเส้นทางการ
คมนาคมทางบกติดต่อได้ทั่วทุกภาคและ
ยังมีแม่ น้าขนาดใหญ่ ที่ สามารถใช้ในการ
ติ ด ต่ อ ขนส่ ง ได้ ทั้ ง ในจั ง หวั ด ในกลุ่ ม
จังหวัด ภาคกลาง และกรุง เทพมหานคร
และปริมณฑลได้เป็นอย่างดี
-พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเป็นสังคมเกษตร มี
รายได้ ห ลั ก จากการอุ ต สาหกรรมและ
การเกษตร มีความต้องการแรงงานทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม
-รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา
การอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็น
สาขาเกษตร สาขาการขนส่ง และสาขา
การท่องเที่ยว
-แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ห ลากหลายประเภท
ดั งนี้ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วประเภทธรรมชาติ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทประวั ติ ศ าสตร์
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วประเภทศิ ล ปวัฒ นธรรม
วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนที่ เป็ น สั ง คมเกษตร ศู น ย์
วัฒ นธรรม และสิน ค้ าพื้ น เมื อ ง สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น ที่ นิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ แ ก่ แหล่ ง โบราณคดี วั ด ต่ า งๆ และ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงเป็นกลุ่มจังหวัดที่
มีศั กยภาพที่ จะจัด การการท่ องเที่ ยวเชิ ง
อนุรักษ์

-สถาบั น ครอบครั ว มี แ นวโน้ ม อ่ อ นแอลง
จากการย้ ายถิ่ น ปั ญ หาหย่ า ร้า งมากขึ้ น
เด็กถูกทอดทิ้ งและมีผู้ด้อยโอกาสมากขึ้ น
มีปัญ หายาเสพติด เยาวชนบางส่วนยัง มี
พฤติ ก รรมไม่ เ หมาะสม เช่ น ขาดวิ นั ย
ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น

-นักเรียนนักศึกษาในด้านนี้มีจานวนไม่มาก
นัก จึงไม่สามารถผลิตจานวนกาลังคนให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานได้
-การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์
สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ ขาดการ
ดูแล พัฒนา ขาดการพัฒนารูปแบบหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ
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ด้าน

ด้านการศึกษา

จุดเด่น

จุดด้อย

-มีสถาบั นทางการศึกษาจานวนมากและ
กระจายครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ จั ง หวั ด ทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
-พื้นที่คมนาคมสะดวก มีแหล่งเรียนรู้
มากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา จะเป็นโอกาสที่ช่วยให้
ประชากรวัยเรียนของกลุ่มจังหวัดได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ
80และระดั บ ปริ ญ ญาโท เกื อ บร้ อ ยละ
10.00

-คุณ ภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ พ บว่า จุด อ่อ นด้า นสถานศึ ก ษา
คื อ ยั ง มี ค วามเหลื่ อ มล้ าใน เรื่ อ งขอ ง
ทรัพยากรทางการศึกษา มีโรงเรียนขนาด
เล็ก (นักเรียนต่ากว่า 120 คน) จานวนมาก
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- คุณภาพการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่าบางรายกลุ่มสาระต่า
กว่าระดับประเทศ เช่น คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเกือบทุกวิชา
ต่ากว่ามาตรฐาน
-มีสถานศึกษาจานวนค่อนข้างมากยังไม่ได้
การรับรองจากการประเมินภายนอก
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
- นโยบายของรัฐการลดอัตรากาลังคน
ภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อจานวนอัตรากาลัง
ครู ทาให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลน
ครูในสาขาวิชาที่สาคัญ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
-ครูที่สอนอยู่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยสูงส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
-สัดส่วนนักเรียนภาคเอกชนยังมีสัดส่วนต่า
กว่านักเรียนภาครัฐมาก

ด้านสุขภาพอนามัย

-มี โรงพยาบาลรวมทั้ ง สิ้ น 34 แห่ ง เป็ น
โรงพยาบาลของภาครัฐ จานวน 36 แห่ง
และเป็นของภาคเอกชน จานวน 9 แห่ง มี
บริการสาธารณสุขกระจายไปตามอาเภอ
และพื้นที่ได้แก่ สถานีอนามัย จานวน 329
แห่ง คลินิก จานวน 317 แห่ง ซึ่งมีความ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

-แนวโน้ม ปั ญ หาของการสาธารณสุขของ
ประเทศ คื อ ประชากรมี ปั ญ หาสุ ข ภาวะ
แม้ว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุขจะดีขึ้น
แต่ยังมีปัญหาในบางพื้นที่
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บทบาทหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค จัดตั้งตามคาสั่งหัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 สานักงานศึกษาธิการภาค มี
จานวน 18 ภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 รับผิดชอบเขตตรวจ
ราชการที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, และชัยนาท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดยุท ธศาสตร์ และบทบาทการพั ฒนาภาคต่างๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒ นาประเทศ ทิศทางการดาเนิน งานตามข้อ 3(1) นโยบายและยุท ธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒ นาด้านอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3) ก ากั บดู แล ติ ดตาม และประเมิน ผลการดาเนิน งานของสานัก งานศึก ษาธิการจัง หวัดในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณา
การในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 3
การดาเนินการตรวจราชการและการเก็บข้อมูล
3.1 ระยะเวลาการตรวจราชการ
การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีหน่วยรับ
ตรวจที่ ไ ด้รั บ การตรวจราชการ ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ การจั ง หวัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และ สานักงาน
กศน.จังหวัด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะจากสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ได้ทาการตรวจราชการระหว่างวันที่ 1-3 และ 7 สิงหาคม 2560 โดยเน้นการตรวจติดตาม
งานตามนโยบายตามคาสั่งที่ สป. 164/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจาปี งบประมาณ 2560
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
3.2 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการตรวจราชการ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่
- แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560
สาหรับหน่วยรับตรวจ
เป็นเครื่องมือสาหรับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ ตามนโยบายการตรวจ
ราชการ และสอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการ ลักษณะเครื่องมือ จะเป็นลักษณะคาถามปลายเปิดให้เติม
ข้อความหรือ เชิงตัวเลข เป็นตาราง และให้กรอกคาอธิบายเพิ่มเติม
3.3 วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้วิธีการ 1) ใช้
แบบสอบถามสาหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ตอบคาถาม หรือกรอกข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ๆ ตามกรอบ
นโยบาย 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลัก ฐานเชิง ประจั กษ์ เพื่อ ยืน ยัน ผลการดาเนิ น งาน แล้วน าข้อ มู ลมา
ประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป
การดาเนินการเพื่อหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ
2560
2. ด าเนิ น ก ารเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ ง แบ บติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ตามน โยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับหน่วยรับตรวจ ให้แก่หน่วยรับตรวจ ในเขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 19 แห่ง โดย
ส่งให้ 2 เส้นทาง คือ ส่งทางไปรษณีย์ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสานัก งานศึกษาธิการภาค 2 โดยส่งก่อนที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่การตรวจ 15 วัน
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการตรวจราชการ
1) นาแบบการตรวจราชการ มาคัดแยกตามสังกัด หน่วยรับตรวจ
2) วิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3) การสังเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา และการบรรยาย
4) นาเสนอผู้บริหารระดับสูงตามลาดับชั้น

บทที่ 4
ผลการตรวจราชการ
ผลการตรวจราชการ
จากการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) งวดที่ 2 ประจาปีง บประมาณ 2560 เขตตรวจ
ราชการที่ 2 สามารถวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิภ าพของหน่ วยงานและสถานศึ ก ษา ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู่
ความสาเร็จได้ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
จากการตรวจราชการนโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า หน่วยรับตรวจ
สังกัดอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (สอศ.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับสาขาบางวิชาสู่ความเป็นเลิศ
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดยสำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด
ส่วนใหญ่มีกำรส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงโดยกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน Education Employment Vocation
Boot Camp, ส่งห้องเรียนเฉพาะทางเข้าประกวดระดับชาติ, กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์, กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่, กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ABU, กำรแข่งขันกีฬำอำชีวะเกมส์, กำรประชุมวิชำกำรองค์กำร
นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยและกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน ซึ่งผลกำรดำเนินกำรบรรลุผล
ตำมวัตถุประสงค์นักเรียน นักศึกษาทั้งหมด มีทักษะในงานอาชีพตรงตามสาขาที่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบ
อาชีพได้
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด และเน้นฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์ มี
แหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริงก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครู และสถานศึกษา นักศึกษำที่ผ่ำนกิจกรรม
ส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงจะประสบผลสำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ดังตัวอย่ำง
ของนักเรียนที่ประสบควำมสำเร็จในกำรทำธุรกิจโดยเข้ำร่วม โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน ร้ำน Boom Cafe
ครบเครื่องเรื่องชีส เครื่องเปิด-ปิดไฟ โดยกำรตรวจจับควำมเคลื่อนไหว เป็นต้น
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า นักเรียน นักศึกษำ มีพัฒ นำกำรด้ำน
ควำมคิดริเริ่ มสร้ำงสรรค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ มีควำมเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และได้รับ
ประสบการณ์จากการได้ฝึกปฺฏิบัติจริง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจได้จริง มีสื่อที่ทันสมัย
สามารถใช้สื่อการสอนจากห้องเฉพาะทางได้ด้วยตนเอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้
และทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนได้อย่างมีคุณภาพ ชุมชนได้รับบริการจากกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” (Fix it Center) และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
3. การดาเนินงานพบจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดให้กับนักเรียน นักศึกษำ เห็นผลที่จะเกิดกับนักเรียน นักศึกษำช้ำ
- งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมมำก เนื่องจำกต้องทำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
- บุคลากรมีน้อยและขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น โดย
- เลือกจัดกิจกรรมที่ใช้งบประมำณและให้เป็นกิจกรรมที่จัดได้อย่ำงต่อเนื่อง
- ลดรำยจ่ำยที่ไม่จำเป็น และของบประมำณเพิ่มตำมควำมจำเป็น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายดังนี้
- การกาหนดนโยบายควรคานึงถึงงบประมำณสนับสนุนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรพัฒนำทั้ง
ของคณำจำรย์และนักศึกษำ
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
นวัตกรรม ต้นแบบ จำกสถำนศึกษำ ได้แก่
- ห้องเรียนเฉพาะทางเข้าประกวด จานวน 6 ห้อง ผ่านเข้าระดับชาติ จานวน 1 ห้อง ได้แก่
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
นวัตกรรม ต้นแบบ จำกอำจำรย์ ได้แก่
1) ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ Learning to develop life skills โดย นาย
ศราวุทธ์ บุญทิพย์ และคณะ
2) เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร โดย นายทะยาน จงณรงค์ชัย
3) การสารวจปัญหาที่มีผลต่อการเรียนภาคปฏิบัติไม่ทันต่อเวลาในการทดลองวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1
ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ช่างไฟฟ้ากาลัง ภาคเรียนที่ 1/2558 โดย นายประภาส พุ่มพวง และคณะ
นวัตกรรม ต้นแบบ จากนักศึกษา ได้แก่
1) เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟรั่วไหล โดย นางสาว พรสวรรค์ กิมฮวย และคณะ
2) power bank พลังงานแสงอาทิตย์ โดย นาย วรพล พงขาคาประเสริฐ และคณะ
3) เทอร์โมมิเตอร์ไร้สาย โดย นาย อรรถพล จันทร์โท และคณะ
4)การศึกษาสารเคลือบจากสารสกัดหญ้าหวานที่มีผลต่อการขับไล่มด โดยนางสาวเบญญา ดลวิศิษฐ์
ถาวร และคณะ
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา -ไม่มี6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs) มีดังนี้
- ขออัตรำกำลังในกำรสอนระดับปริญญำตรี
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ -ไม่มี-
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นโยบายที่ 3 โครงการประชารัฐ (สพป., สพม., สอศ.)
จากการตรวจราชการ ภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า หน่ ว ยรั บ ตรวจสั ง กั ด สพฐ.ส่ วนใหญ่ มี
ความก้าวหน้า ในการดาเนินงานโครงการประชารัฐ ดังนี้
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรประชำรัฐได้รับกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยทำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดำเนินกำร
จัดกำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศในโรงเรียนประชำรัฐ โดยใช้โปรแกรม SMSS :
School Management Support System ให้กับผู้ดูแลฐำนข้อมูลของโรงเรียนในโครงกำร โรงเรียนประชำรัฐ
ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯจัดทำข้อมูลสำรสนเทศที่เว็บไซต์ www.pracharatschool.go.th และที่ระบบ
SMSS : School Management Support System ทุ ก โรงเรียนจะได้รั บกำรติ ด ตั้ง ระบบ ICT ตำมโมเดลของ
โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญำ ประกอบด้วย : TV/Computer ทุกห้องเรียน, LAN และระบบอินเทอร์เน็ต ทุก
ห้ อ งเรี ย น, ระบบ SMATV, ห้ อ งออกอำกำศ สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรมี School Partner ดู แ ลและ
ประสานงานช่วยเหลือ
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า มีการบูรณาการด้าน
การบริหารจัดการ ด้านครู ด้านผู้เรียน ด้านชุมชน ที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐให้ความร่วมมือกับ School Partners เป็นอย่างดี มีหน่วยงานภายนอกร่วมพัฒนาการ
จัดการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จากบริษัททรู
คอร์เปอร์เรชั่น การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสาธิตการใช้สื่อ
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า
- ด้านผู้เรียน ได้รับบริการสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเรียนรู้ตาม
กระบวนการแนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนประชารัฐ อย่างหลากหลาย
- ด้านครู ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของโรงเรียนประชารัฐ
- ด้านผู้บริหาร มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ
- ด้านโรงเรียน ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่
1) ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสื่อสารสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษา ได้รับการติดตั้งระบบ ICT และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จากัด มหาชน
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นสื่อ
ในการประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
3) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก School Sponsor เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
4) ได้รับสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
5) มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชน
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- ด้านผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ในการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาของชุมชน
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานอาจขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก บุคลากรมีไม่
เพียงพอ
- การระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสถานศึกษา
- การสนับสนุนงบประมาณยังไม่เพียงพอ
- ครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐ ยังไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการทุกคน
ทาให้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน
- ความต่อเนื่องในแนวปฏิบัติของหน่วยเหนือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนประชารัฐ
เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- สถานศึกษาใช้การประสานงานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ, ทาง line เพื่อขอข้อเสนอแนะงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
- มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร และแกนนาหลังจากการขับเคลื่อนนโยบาย
(AAR) เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกัน
- แสวงหาความร่วมมือ
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย โดย จัดระบบการดาเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว , ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะ ๆ
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- โรงเรียนบ้ำนถลุงเหล็ก (จ.ลพบุรี) ได้ดำเนินกำรพั ฒนำรู ปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำร
จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดทำโครงกำร สองมือ สื่อ สำนรัก สองวัย โดย ปีกำรศึกษำ 2559 นักเรียน
จานวน 8 คน เข้ำรับกำรอบรมกำรนวดฝ่ำเท้ำและได้นำควำมรู้นั้น มำขยำยผลต่อเพื่อนๆ และน้องๆที่สนใจ จำกกำร
รวมกลุ่มกัน ได้เกิดแนวควำมคิดเรื่อง กำรเป็นผู้ให้ควำมสุข แก่คนรอบข้ำงได้ด้วยสองมือของเรำ เป็นกิจกรรมของ
กลุ่มเยำวชน สอดคล้องกับคุณธรรมเรื่องควำมกตัญญูและหลักจิตอำสำมำ เน้นควำมรักควำมผูกพัน กำรดูแลเอำ
ใจใส่สมำชิกในครอบครัว ญำติพี่น้องและผู้สูงอำยุในชุมชน อย่ำงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
- โรงเรียนวัดท่าอิฐ(จ.สิงห์บุรี) มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มี
ชื่ อ ว่า “วิถี โรงเรีย นวัด ท่ าอิ ฐ ”โดยมี น วั ต กรรม 3 อย่ าง ได้ แ ก่ 1)จิต ศึ ก ษา 2)วิธี ส อนโดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-based Learning ) ภาคเช้าสอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทุกชั้ นเรียน และใน
ภาคบ่ายบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงาน
อาชีพ 3)PLC :Professional Learning Community การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในหน้าที่ครู
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนใน
รอบการตรวจราชการที่ผ่านมา -ไม่มี6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- ความยั่งยืน ความต่อเนื่องของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ การติดตามข้อมูลใน
เชิงลึก
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- ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนประชำรัฐที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ -ไม่มี-

นโยบายที่ 4 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
จากการตรวจราชการนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า
หน่วยรับตรวจทุกสังกัด ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. โครงการ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย ศูนย์ PEER Center และ
ศูนย์ ERIC ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษา และจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ, ศูนย์ PEER Center ศูนย์ ERIC และ
โรงเรียนได้รับการนิเทศจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา,มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง
Communicative Approach / Boot Camp การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ VDO Conference, จัด
ให้มีการประเมินทักษะความสามารถครูผู้สอน CEFR, การจัดการสอนเสริมนอกเวลา, มีการจ้างครูชาวต่างชาติ
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษา
อังกฤษ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สาหรับการดาเนินการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษา พบว่า ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจำกมีข้อจำกัดหลำยด้ำน เช่น นักเรียน
นักศึกษำ งบประมำณ และครูชำวต่ำงชำติ
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า มีศูนย์ PEER Center
และศูนย์ ERIC เป็นตัวขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน มีความสามัคคีกัน ร่วมมือ และช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นวิทยากรสอนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาจากศูนย์ ERIC
/ PEER Center ประจาจังหวัดทุกคน มีการพัฒนาเครือข่ายครูผู้สอนทั้งในและต่างประเทศ จัดทาหลักสูตร MEP
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ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจาก Application Echo English และมี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยการได้ปฏิบัติจริง เป็นต้น
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ศูนย์ PEER Center และศูนย์ ERIC มี
ควำมเข้มแข็งสำมำรถจัดตั้งทีมงำนวิทยำกรในกำรจัดอบรมครูผู้สอนภำษำอังกฤษ และจัดค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรให้นักเรียนได้ นักเรียน นักศึกษำมีเจตคติและเห็นควำมสำคัญของกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษมำกขึ้น มี
พัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียนและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมั่นใจ การ
ประเมินทักษะความสามารถครูผู้สอน CEFR ทาให้ครูเกิดการพัฒนาตนเอง ครูมีแหล่งเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีผ่ำน
ระบบเครือข่ำยออนไลน์ เช่น Eng๒๔, Echo English
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- หลายโรงเรียนขาดครูเอกภาษาอังกฤษ
- ขาดงบประมาณในการจ้างครู Native Speaker
- ค่าตอบแทนครูต่างชาติสูง
- นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี
- นักเรียน นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
- เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ใช้สื่อเทคโนโลยีผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ได้อย่ำงไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ครูปรับกลยุทธ์ ทักษะ และเทคนิคกำรสอนให้น่ำสนใจโดยใช้กิจกรรม เกม เพลง และสื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
- สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ Application Echo English เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม
- โรงเรียนพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
- จ้างครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยให้ปกครองเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือเรื่องค่าจ้างครู
ต่างชาติ
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ส่งเสริมพัฒนาครูเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ครูทุกปี และให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดหาครู
ต่างชาติให้กับโรงเรียน
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- ศูนย์ ERIC โรงเรียนสิงห์บุรี (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ :English Resource
and instruction Centre) มีความเข้มแข็ง มีการบริหารโครงการที่ดี และมีทีมงานครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้
ความสามารถ สามารถเป็นวิทยากร และเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- วีดีทัศน์กำรสอนภำษำอังกฤษของครูต้นแบบ (ครูอัญชลี กีรติศำนต์ โรงเรียนอนุบำลลพบุรี ,ครู
สุคนธ์ อมรอมฤตกุล โรงเรียนวัดดงสวอง และ นำงพรทิพย์ ศิริจิวำนนท์ โรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้ำย)
- วิ ธีป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น แบบเรื่ อ งกำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนภำษำอั ง กฤษ (นำยนรภั ท ร ศรี สมบั ติ
โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที่ 157 นำงสำววรำภรณ์ )
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา -ไม่มี6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
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6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- จ้ำงครูชำวต่ำงชำติอย่ำงน้อยโรงเรียนละ 1 คนเพื่อให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ตรงด้ำน
ภำษำอังกฤษ
- ต้องการครูผู้สอนจบวิชาเอกภาษาอังกฤษให้ครบทุกโรงเรียน
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติ
- ควรจัดงบประมาณ ให้ศูนย์ PEER ในการพัฒนาบุคลากร และนักเรียน อย่างต่อเนื่อง
- ควรจัดทาสื่อออนไลน์และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะทักษะการฟัง-พูด
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ –ไม่มี-

นโยบายที่ 5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพป., สพม., สอศ., สช.)
จากการตรวจราชการนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า หน่วยรับตรวจทุก
สังกัด ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมของ(มูลนิธิยุวสถิรคุณ) ได้แก่
1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียน
2. ใช้โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจากทุกภาคส่วน
6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรมและบูรณาการคุณธรรมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
7. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม
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1. ผลการดาเนินการของสถานศึกษาในขณะนี้ บรรลุผลตามตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม ที่กาหนดไว้ โดย มี
สถานศึกษาส่วนใหญ่ เข้าร่วมโครงการและมี สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจัง หวัด บำงจังหวัด เช่น
ลพบุรี ทุกโรงเรียนได้พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีกำรนาแนว
ทางการดาเนินโครงการโรงเรียนคุ ณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ สู่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทุกคนของโรงเรียนใน
โครงการ หน่วยงานได้ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงานเนื่องจากคุณธรรมนั้นจะ
เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องบ่มเพาะและใช้เวลานานจึงจะเกิด เช่น การใช้โครงงานคุณธรรม นวัตกรรมที่เกิดขึ้นและ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มีบางหน่วยงานนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
2. ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ในประเด็นต่อไปนี้
1) ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในภาพรวม ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พบว่า สถำนศึกษำในสังกัดมีอัตลักษณ์คุณธรรมของแต่ละโรงเรียน ขยำยผลดำเนินกำรจัดกิจกรรม
คุณธรรมลงสู่ตัวผู้เรียน นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
2) ผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญูรู้คุณ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคนดีให้แก่ชาติบ้านเมือง ด้านความรับผิดชอบ และด้านอุดมการณ์คุณธรรม พบว่า
โรงเรียนในโครงการได้ค้นพบปัญหาในโรงเรียนและจัดโครงงานคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ได้แก่ การสร้างความมีระเบียบวินัย ความพอเพียง ความกตัญญู ด้านความซื่อสัตย์และอุดมการณ์
คุณธรรมร่วมกัน การที่ครู นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ปฏิบัติโครงการส่งเสริม
คุณธรรมร่วมกัน ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความรักใคร่สามัคคี เกิดความสัมพัน ธ์ที่ดีต่อกัน ผลกำร
ดำเนินกำรทั้ง 5 ด้ำน อยู่ระหว่ำงโรงเรียนดำเนินกำรตำมควำมพร้อมของแต่ละโรงเรียน
3) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม พบว่า ชุมชน วัด
โรงเรียน (บวร) และทุกภาคส่วนให้การประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว มีเครือข่ายการ
ขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนคุณธรรมในมูลนิธิยุวสถิรคุณ และศูนย์คุณธรรม
4) ผลการดาเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พบว่า
โรงเรียนจัดทาโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครู
นักเรียนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพื่อนามาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน
3. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
3.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ควำมสำมัคคีใน
โรงเรียน ครูนักเรียนมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
3.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ครูและนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่มากขึ้น ทาให้สังคมเป็นสุข โรงเรียนมีคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วม
ทาเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่เป็นแบบอย่างได้ มีการดาเนินงาน
ตามโครงงานคุณธรรมเป็นนวัตกรรมในการสร้างความดี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีทักษะการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้
4. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
4.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อย
- งบประมาณจัดสรรให้ล่าช้า
- ขาดบุคลากรด้านการนิเทศโรงเรียนในโครงการคุณธรรม
- ช่วงแรกพบปัญหาด้านการทาความเข้าใจและการให้ความร่วมมือของบุคลากร ครู นักเรียน
นักศึกษา เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากส่วนใหญ่ ยังใช้พฤติกรรมเดิมซึ่งมีความเคยชินมานาน
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4.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
.
- จัดกิจกรรมตามโครงการแบบบูรณาการร่วมกัน
- เร่งรัดการดาเนินการให้ทันตามกาหนด
- สร้ำงโรงเรียนต้นแบบ ให้เห็นว่ำกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กแล้ว เด็กจะเป็นเด็กดีและ
เก่ง เก่งอย่ำงมีควำมรับผิดชอบไปในที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ช่วยเหลือโรงเรียนและผู้ปกครอง
4.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน/หน่วยงาน
5. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- ต้นแบบจำกโรงเรียนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำในจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น โรงเรียนบ้ำนเขำขวำง โรงเรียนบ้ำนโกรกรกฟ้ำ และโรงเรียนบ้ำนลำโป่งเพชร
- โรงเรียนสัตยำไส จ.ลพบุรี
- โรงเรียนอินทร์บุรี และโรงเรียนสิงหพาหุ ฯ จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้มีการดาเนินการอย่างเด่นชัด ใน
กิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรม
6. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 7. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
7.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ และส่งเสริมให้มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
- ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเห็นผลเป็นรูปธรรม
7.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่ 2/2560 80

นโยบายที่ 6 สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพป., สพม.,สอศ.,สช.)
จากการตรวจราชการตามนโยบาย STEM Education พบว่ า ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 หน่วยรับ
ตรวจทุกสังกัด ส่วนใหญ่ มีความก้าวหน้าในผลการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สสวท./สพฐ.)
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เร่ ง รั ด พั ฒ น าคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิ ว เตอ ร์
ในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ก า ร นิ เท ศ ก า กั บ ติ ด ต า ม ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ส ะ เต็ ม ศึ ก ษ า
(STEM Education)
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
4) เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สป./สช)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM Education)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย มีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์ในนโยบาย หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ มีการ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ นิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มี
การพัฒนาบุคลากรจากการอบรมออนไลน์ของ สสวท. การอบรมโดย สพฐ. การอบรมโดย สพม. การอบรมโดย
ศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา STEM Education ประจาจังหวัด และการอบรมของสถานศึกษา มีการส่งเสริมครู
เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher
Awards)ของ สสวท. นอกจากนี้โรงเรียนในโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ และโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษำ STEM Education ประจำจังหวัด ยังได้รับการส่งเสริมด้านสื่อการเรียนรู้ การ
สนับสนุนงบประมาณในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษา(STEM Education) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ในชั้นเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพ
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า โรงเรียนในโครงกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) มีวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษำในชั้นเรียนได้ครบทุกระดับชั้น, โรงเรียนศูนย์ฝึกและให้คำปรึกษำ STEM Education ประจำจังหวัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ(STEM Education) ให้กับครูในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำง
ทั่วถึง, หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ(STEM Education) ที่มีศักยภำพโดยกำรนิเทศ
ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า มีโรงเรียนเป็นต้นแบบกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ(STEM Education) สำมำรถเป็นสถำนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ให้กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ำยได้ , ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำร
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จัดกำรที่หลำกหลำย, ครูผู้สอนออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย และสำมำรถปรับปรุง/พัฒนำ
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ได้, นักเรียนมีทักษะที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะกระบวนกำรคิด ควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรมีส่วนร่วม ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี และสร้ำงชิ้นงำน/นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- การประสานงานจาก สพฐ. มาแบบเร่งด่วนเสมอ
- ขาดการประสานงานผ่านเขตพื้นที่เนื่องจาก สสวท. จัดประชุมชี้แจงเฉพาะกับโรงเรียนโดยตรง
แต่งบประมาณให้โรงเรียนเบิกจ่ายกับเขตพื้นที่ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเลื่อนในการเบิกจ่ายงบประมาณและ
กาหนดการอบรมที่เร่งด่วน ทาให้ยุ่งยากในการประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ขำดห้องปฏิบัติกำร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับกำร
สืบค้นของนักเรียนไม่เพียงพอ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ สำหรับปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอกับนักเรียน และคุณภำพยัง
ไม่ดีพอที่จะทำให้เกิด ผลงำนตำมที่กำหนด เป็นต้น
- ครูผู้สอนบำงส่วนยังไม่เห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ มองว่ำเป็นกำรเพิ่ม
ภำระงำนจำกกำรสอนแบบปกติ
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ยังไม่สัมพันธ์กับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำม
หลักสูตรฯ ส่วนใหญ่จัดในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนไม่บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่กำหนดได้
- กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับโรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ประสานงานเร่งด่วนกับทางโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อให้โรงเรียนรับทราบและ
เตรียมวางแผนได้ทัน
- ประสานการทางานกับโรงเรียนผ่าน Line เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร และกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์เป็นผู้ประสานและสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในเรื่องการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาระเบียบ
- ประสานกับผู้รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อให้ทาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานโรงเรียนในสังกัด
- สนับสนุนกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร สื่อ อุปกรณ์ ในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่มีคุณภำพและ
เพียงพอกับนักเรียน
- พัฒนำครูผู้สอน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำอย่ำงแท้จริงและ
ทั่วถึงครูทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์หรือครูกำรงำนเท่ำนั้น
- จัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้โรงเรียนอย่ำงเพียงพอเพรำะกิจกรรมสะเต็มศึกษำเป็นกิจกรรม
ที่ปฏิบัติจริงต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์มำกและเพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สะ
เต็มศึกษำ (STEM Education)
- นิเทศ ติดตำม ให้คำแนะนำ ส่งเสริม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ อย่ำง
ต่อเนื่อง
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ เป็นนโยบำยที่ดี และสำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพของนักเรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ จึงควรให้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำรทุกระดับ
ให้ควำมสนใจและจริงจังต่อกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง
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4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
- โรงเรียนบ้ำนโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
- โรงเรียนอนุบำลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
- ครูเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand
STEM Education Teacher Awards) ของ สสวท. ผ่านการคัดเลือกระดับอาเภอ ได้แก่ นางหาดแก้ว ทองขาว
ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา สาขาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, น.ส.นริศรา มาลาศรี ครูโรงเรียนสิงหพาหุ
“ประสานมิตรอุปถัมภ์” สาขาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- การสนับสนุนงบประมาณ กรณีเป็นค่าเดินทางสาหรับครูเพื่อเข้ารับการอบรมของ สสวท. หรือ
สพฐ.
- การสนับสนุน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทุกชั้นเรียนที่เหมาะสม
และเพียงพอ
- ควรเปิดรับสมัครศึกษานิเทศก์ใหม่ ด้านที่ขาดแคลน เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -
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นโยบายที่ 7 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net (สพป., สพม., สช.)
จากการตรวจราชการนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า
หน่วยรับตรวจสังกัดสพฐ. และสช. ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีกำร
ดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยมีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้อำนวยกำร
โรงเรียนทุกคนจำกกำรเข้ำร่วมประชุมผู้บริหำรโรงเรียนโดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรกำกับ
ติดตำมด้วยกำรนำผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ในปีกำรศึก ษำ 2559
มำร่วมกันหำแนวทำง กำรแก้ไข หำจุดเด่น จุดด้อยนักเรียนในโรงเรียนเพื่อกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกลุ่มโรงเรียนตำมผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ เพื่อจัดกลุ่มในกำรพัฒนำ และมีกำร
ดำเนินงำนวิจัยเพื่อถอดบทเรียนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลกำรทดสอบเฉลี่ย ในเชิงพัฒนำกำรที่สูงขึ้น มีกำรนิเทศ
แบบถึงลูกถึงคน เป็นกำรระดมทีมศึกษำนิเทศก์ช่วยนิเทศเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับห้องเรียน และในระดับ
โรงเรียนให้มีกำรนิเทศจำกครู และผู้บริหำร นอกจำกนี้ยังมีกำรนิเทศเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียน
จำกคณะศึกษำนิเทศก์ทุกโรงเรียนอีกด้วย มีกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มโรงเรียน ดำเนินกำรจัดกิจกรรม เพื่อ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำให้ควำมสำคัญและมีควำมตระหนักในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ
ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณครูผู้สอนมำกยิ่งขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรยกระดับผลกำรทดสอบ
O-NET ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และอำเภอโดยทุกระดับเข้ำ
มำมีส่วนร่วมทั้งระบบ
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า
- ครู ผู้บริหำรโรงเรียน เกิดควำมตระหนัก และควำมสมัครสมำนสำมัคคี ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำผู้เรียน
- เกิดเครือข่ำยในกำรพัฒนำระหว่ำงโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และอำเภอ
- กลุ่มโรงเรียนได้รับงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรและนักเรียนตำมควำมต้องกำรและบริบท
- บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบ O-NET และ Test blue print
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ใช้ทดสอบ O-NET กำรสร้ำงข้อสอบสอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัด และกำรนำ
ผลกำรทดสอบไปใช้ เพื่อวำงแผนกำรยกระดับผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560
- นักเรียน ได้รับกำรพัฒนำโดยได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่หลำกหลำยมำกขึ้น
ได้ผ่ำนกำรทดสอบเพื่อสร้ำงควำมพร้อมก่อนกำรทดสอบจริง ทำให้นักเรียนเกิดควำมคุ้นชินสนำมสอบมำกยิ่งขึ้น
ลดควำมประหม่ำในวันทดสอบจริง และมีตระหนัก เห็นควำมสำคัญของกำรทดสอบ
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3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- ข้อสอบในแต่ละปีมีค่ำควำมยำกง่ำยต่ำงกัน
- ควำมตระหนักของผู้เรียนในกำรสอบมีน้อย
- ครูขำดทักษะในกำรสอนบำงตัวชี้วัด
- นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ จึงทาให้ไม่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง เนื่องจาก
แบบทดสอบ O-net จะเน้นการคิดวิเคราะห์หาคาตอบมากกว่าการจดจา
- ใช้งบประมาณในการดาเนินงานมาก
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ดำเนินกำรจัดติวเป็นกลุ่มเฉพำะนักเรียนที่อ่อนในด้ำนวิชำต่ำง ๆ
- ดำเนินกำรโดยแบ่ง 3 กลุ่ม คือ เก่ง กลำง และอ่อน เพื่อกำกับนักเรียนกลุ่มกลำงและอ่อน ให้มี
กำรพัฒนำเพิ่มขึ้น
- พัฒนำครู เพิ่มศักยภำพในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
- บูรณำกำรกำรใช้งบประมำณ
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- สพฐ.ควรมีกำรพัฒนำสูตรที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์ เพื่อให้โรงเรียนมีกำรพัฒนำ
ตนเอง มำกกว่ำกำรนำไปเปรียบเทียบระหว่ำงโรงเรียน ซึ่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
- ควรมีควำมละเอียดของโครงสร้ำงข้อสอบให้มำกขึ้น ระบุเนื้อหำของสิ่งที่จะสอบด้วยก็จะดีมำก
ที่ผ่ำนมำระบุเป็นมำตรฐำน และตัวชี้วัด บำงกลุ่มสำระตัวชี้วัดก็ยังกว้ำงเกินไปเช่น ภำษำอังกฤษ
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ
- การใช้กระบวนการสอนแบบ Tutor
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- จัดการอบรมให้กับครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบตามความถนัด
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -
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นโยบายที่ 8 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สพป., สพม.,สช.)
จากการตรวจราชการนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า
หน่วยรับตรวจสังกัด สพฐ. และ สช. ส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1.โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ที่จัดหลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุม Head Heart Hand Health (สป./สช)
2. โครงการ การเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์รูปแบบ Active Learning (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
วัตถุประสงค์ : การจัดค่ายเพิ่มเวลา คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning
และจัดทาแนวทางการดาเนินงานและเกณฑ์การตรวจคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ (สพฐ.)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย ส่วนใหญ่โรงเรียนมีกำรปรับ
โครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ตลอดจนมีแผนกำรจัดกิจกรรม
ที่ตอบรับควำมถนัด/ควำมสนใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม, นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ มี
ควำมสุข และได้รับกำรพัฒนำรอบด้ำน กล่ำวคือ ครอบคลุม Head Heart Hand และ Health อย่ำงเหมำะสม
กับบริบทและควำมพร้อมของโรงเรียน สำหรับผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็มีบ้ำง กล่ำวคือ
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้โรงเรียนปฏิบัติและให้ควำมสำคัญน้อยลง อันเนื่องมำจำกนโยบำยที่กระทรวง
ศึกษำธิกำร ให้เพิ่มชั่วโมงเรียนภำษำอังกฤษในระดับชั้น ป.1-3 จากสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นสัปดำห์ละ 5 ชั่วโมง
กำรปรับช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ โดยให้บูรณำกำรกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ในชั่วโมง
ปกติของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระฯ ทำให้ควำมชัดเจนน้อยลง เป็นต้น
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง ของหน่ ว ยงาน ในการด าเนิ น การตามนโยบาย พบว่ า ผู้ บ ริห ำรระดั บ
หน่ วยงำน ให้ค วำมสำคัญ และให้ กำรสนั บสนุน เป็ น อย่ำงดี โดยสนั บสนุน งบประมำณให้ โรงเรีย นเพื่ อด ำเนิ น
กิจกรรม, บำงหน่วยงำน มีกำรจัดทำเอกสำรของหน่วยงำน เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้ที่ประสบผลสำเร็จ และเพื่อเป็นแนวทำงแก่โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรในรุ่นต่อๆ ไป
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจ ในกิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการ
- ครูผู้สอนเห็นความสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการ
สอนแบบ Active Learning
- เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
- ประโยชน์ในเชิงควำมรู้ กิจกรรมที่โรงเรียนหลำยกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรให้กับนักเรียน นักเรียนสำมำรถฝึกฝนกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย
- ประโยชน์ในด้ำนกำรมีสุขภำพที่ดี นักเรียนมีโอกำสได้เพิ่มกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของร่ำงกำย นอกเหนือจำกกำรเรียนในวิชำพลศึกษำ
- ประโยชน์ในด้ำนกำรฝึกฝนงำนเชิงวิชำชีพ นักเรียนมีโอกำสได้ทำกิจกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ใน
กำรประกอบอำชีพได้ และหลำกหลำย หำกนักเรียนสำมำรถกระทำได้ถนัด ก็สำมำรถนำไปต่อยอดเป็นอำชีพได้
อย่ำงดี
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- ประโยชน์ด้ำนทักษะกำรดำรงชีวิต ด้วยหลำยกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงำนเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต เช่น กำรดำรงชีพ กำรผจญเพลิง กำรว่ำยน้ำ ทำให้นักเรียนสำมำรถนำทักษะที่ได้
เรียนรู้ ฝึกฝนไปใช้ในกำรดำชีวิตประจำวันได้
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- ในระยะแรกของกำรดำเนินงำน บำงโรงเรียนที่เน้นควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีแนวคิดว่ำ
จัดไม่ได้เนื่องจำกปรับลดหลักสูตรไม่ได้ และกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นไปที่ Health
- ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ทาความเข้าใจ ผู้อานวยการโรงเรียน/ครู ให้ปฏิบัติโดยยึดการพัฒนานักเรียนทั้ง 4 ด้านอย่าง
สมดุลเป็นหลัก
- กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้ใช้กระบวนกำรนิเทศ พำทำ โดยชี้ให้
โรงเรียนเห็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรม โดยไม่กระทบต่อโครงสร้ำงหลักสูตร แต่กิจกรรมจะเป็นกำรเสริมกำรเรียนรู้
ของนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี
- ให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถทำ AAR ของครู และมีกำรนำผลกำรทำ AAR ไปปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ได้เป็นอย่ำงดี และมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น กิจกรรมมีหลำกหลำย ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง
4H
- พัฒนาครูโดยจัดอบรมพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning
- นิเทศ ติดตำม ให้โรงเรียนดำเนินกำรตำมควำมพร้อมและบริบทโรงเรียน
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ความต่อเนื่องในการดาเนินงานตามนโยบาย และความชัดเจนในการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจาเป็น และพอเพียง
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- สพป. ลพบุรี เขต 1 มีกำรคิดสร้ำงสรรค์จัดทำเอกสำรของเขตพื้นที่ สนับสนุนเพิ่มเติม 3 เล่ม
ดังนี้ 1) 100กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..สู่ Head, Heart, Hands, Health 2)คู่มือกำรประเมินผลกิจกรรม
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้..สู่ Head, Heart, Hands, Health 3)ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้..สู่กระบวนกำรคิด ด้วยPISA
- กำรใช้กระบวนการ PLC : Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และกระบวนการ AAR : After Action Review
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- ควรจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม
- พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning
- ลดกำรติดตำมให้น้อยลง เพรำะกิจกรรมเป็นปกติแล้ว
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -
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นโยบายที่ 9 การพัฒนาครู (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
จากการตรวจราชการนโยบายการพัฒนาครู ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า หน่วยรับตรวจทุก
สังกัด ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน (สป./สช)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถเป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้คาปรึกษาและ
ชี้แนะ
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สป./สช)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนให้มีความสามารถด้านการจัดการ
สอนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย หน่วยงานมีการพัฒนาครู
โดยใช้ ก ระบวนการชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิช าชี พ Professional Learning Community (PLC) บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนด โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกากับ นิเทศ ติดตามอย่างจริง จั ง ครูมีการพั ฒนา
ตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาท พัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ ครูในแต่ละสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มี
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คุณ ภาพ โดยเข้ารับ การอบรม ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรี ย นรู้หลัก สูตรต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาเป็ นผู้จั ด
ฝึกอบรม หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัดฝึกอบรม
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองได้ และได้รับการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ครูมีความตระหนักในการพัฒนาตนเอง
นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online ตำมควำมสนใจ สำมำรถ
ใช้เวลำว่ำงในกำรพัฒนำตนเองได้ตลอดเวลำ และนำควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ ไปพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น เกิดครูดีของแผ่นดิน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เพื่อสร้างคนดี
ให้แก่แผ่นดิน ในทุกอาเภอ ทุกตาบลทั่วประเทศ เป็นต้น
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- การดาเนินกระบวนการ PLC ไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง
- ครูโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องการอบรมสัมมนา
- กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ไม่มีศึกษำนิเทศก์ ดูแลสำหรับโรงเรียนเอกชนโดยเฉพำะ
- งบประมาณไม่เพียงพอ
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ผู้บริหารจัดกระบวนการนิเทศ ติดตาม และเป็นผู้นาในการทากระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง
- ประสำนศึกษำนิเทศก์จำกหน่วยงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
- ส่งเสริมให้สถานศึกษาขยายผลในการพัฒนาครูให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัย
เครือข่ายต่างๆ เป็นกลไกในการพัฒนา
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ควรจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาครูในช่วงปิดภาคเรียน
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- เกิดครูดีของแผ่นดิน เกิดเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ในทุกอาเภอ
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- สานั กพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ควรแจ้ง ความต้อ งการของโครงการให้
ผู้จัดทาโปรแกรมทราบในรายละเอียดของโครงการให้ ครบถ้วนทั้ง หมด เช่น ข้อมูลครูรายบุคคลที่ลงทะเบี ยน
ข้อมูลครูรายบุคคลที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เมื่อบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่เข้าไปอนุมัติแล้ว
ข้อมูลจะไม่ปรากฏรายชื่อให้เห็น
- ควรจัดอบรมสื่อทางไกล
- ควรจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาครูทั้งระบบให้ต่อเนื่องเป็นประจา
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -
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นโยบายที่ 10 การพัฒนาโรงเรียน ICU (สพป., สพม., สอศ.)
จากการตรวจราชการนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า หน่วยรับ
ตรวจสังกัด สพฐ. และสอศ. ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
(สพฐ.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบวิกฤตทางการศึกษาให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาและความ ต้องการของ
โรงเรียน
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย หน่วยงานสพป. และสพม. ได้
มีการจัดกลุ่มโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำ (ICU)
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มฉุกเฉิน(EMERGENCY)
กลุ่มเร่งด่วน(URGENT) และกลุ่มไม่ฉุกเฉิน(NON
EMERGENCY) หลังจากจัดกลุ่มสภาพวิกฤตแล้วได้มีการสารวจความต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน(ICU)โดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนICU ส่งสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ตามประเด็น 1) ด้านคุณภาพ 2) ด้านกายภาพ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านบริหารจัดการ 5)
ด้านโอกาสทางการศึกษา 6) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทาแผนเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณตาม
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) (สพฐ.)
ตามสภาพวิกฤต ขณะนี้การพัฒนาโรงเรียน ICU อยู่ระหว่างขั้นตอนดาเนินการ
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2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า กำรใช้กระบวนกำรนิเทศ
แบบ Coaching กระบวนการ PLC / Active Learning ประสมกับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร ในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียน ICU
2.2 ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ด้านขวัญ และกาลั งใจของผู้บ ริห าร
โรงเรียน และครูผู้สอน มีความหวังที่จะได้รับการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชารุดทรุดโทรม และ
ขาดแคลนท าให้ ส ามารถจัด การเรีย นการสอนได้ อ ย่างเต็ ม ศัก ยภาพ ด้านอาคารสถานที่ โรงเรีย นที่ เสนอขอ
งบประมาณไปแล้ ว ได้ เตรี ย มด าเนิ น การจั ด สถานที่ เพื่ อ รองรั บ การจั ด สรรง บประมาณที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ด้านบุคลากร เกิดการตื่นตัวของคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงสถานศึกษา
ให้เพียงพอ สวยงาม ถ้าโรงเรียนได้รับความความช่วยเหลือและพั ฒ นาตามความประสงค์ที่โรงเรียนขอความ
ช่วยเหลื อไปจะท าให้ โรงเรีย นมี ค วามพร้อ มในการพั ฒ นาบริห ารโรงเรียนในทุ กด้ าน อย่างไรก็ ต ามระหว่า ง
ดาเนิ น การโรงเรีย น ICU ในควำมดู แ ลของสำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรจั ง หวัด ได้ รั บ กำรพั ฒ นำตำมนโยบำยด้ ว ย
กระบวนกำรนิเทศ แบบ Coaching กระบวนการ PLC / Active Learning ประสมกับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- โรงเรียนICU ส่วนมำกเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ขำดอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
เช่น ห้องสมุด ห้องปฎิบัติกำรต่ำงๆ ขำดสื่อประกอบกำรสอน ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูที่จะดำเนิน
ไปให้บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย
- การบริหารงานเชิงนโยบายยังขาดความชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม
- ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- เสนอแนะให้โรงเรียนใช้งบประมาณที่ได้รับ งบเงินอุดหนุน ใช้ในการซ่อมแซมไปพลางก่อน
- แจ้งให้โรงเรียนปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อที่พอจะใช้ได้ นามาใช้ไปพลางก่อน โดยใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนจากเงินอุดหนุน
- ของบประมำณซ่อมแซมอำคำรเรียน ห้องเรียนและอำคำรประกอบ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด
หรือขอบริจำคจำกองค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ไม่มี4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- กำรใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดแผนการดาเนินการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้โรงเรียนขาดความ
มัน่ ใจในการดาเนินงาน
- งบประมำณในเรื่องปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงจำก สพฐ.
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -
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โครงการที่ 11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
จากการตรวจราชการนโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า หน่วย
รับตรวจทุกสังกัด ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
จุดมุ่งหมายหลัก
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย หน่วยงานมีการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กไทยด้วยศาสตร์พระราชา จัดอบรม
พัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้กับครู และศึกษา
แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนสู่หลักคิดที่ยั่งยืนเชื่อมโยง 3 ห่วง 2 เงือนไข
ประกวดคัดเลือก Best Practice ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีผลงำนผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำประกวดในระดับ
ภำค ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประเมินและยกย่องสถำนศึกษำพอเพียงให้เป็น“สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ” และ
“ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจาตาบล จำกกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและปลูกฝังกำรดำรงชีวิต
ตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำชีวิต ดำเนินชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุข บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถานศึกษา มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เชื่อมโยงหลักคิดตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ผู้บริหารทุกระดับ ให้
การสนับสนุนการปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้เรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงกำรมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่ำง
ถูกต้อง เป็นระบบ และเกิดควำมยั่งยืน โรงเรียนได้นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนา ร่วมคิด ร่วมทากับโรงเรียนในโครงการจนสามารถเป็นต้นแบบได้
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2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามรอยศาสตร์พระราชา
โดยการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ที่ดาเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นระบบ และเกิดความยั่งยืน จะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์
ชัดเจน เกิดแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ บุคลำกรสำมำรถบูรณำกำรกำร
ทำงำนหลำยๆ เรื่องไว้ด้วยกัน ทำให้ประชำชนมีอำชีพเสริม ลดรำยจ่ำยสร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
มีฐำนรำกที่มีควำมมั่นคง มีเสถียรภำพและมีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน พึ่งพำตนเองได้
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- สถำนศึกษำส่วนใหญ่น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำมำบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน มีผลลัพธ์ควำมสำเร็จที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอน แต่ไม่ได้จัดทำร่องรอยเอกสำรไว้สำหรับรองรับ
กำรประเมิน
- ระยะเวลาของการส่งผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่น
ระยะเวลาเข้ามามากทาให้โรงเรียนไม่มีเวลาการทางานที่เพียงพอ
- การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิตยังไม่ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน
- การบริหารจัดการของสถานศึกษามุ่งตอบสนองภารกิจหลัก หรือนโยบายใหม่ที่เป็นคาสั่ง และ
เร่งด่วน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้รับความสนใจ และขาดการปลูกฝังหลักคิด อย่างต่อเนื่อง
-หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการแบบสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระอย่างน้อย
1 หน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการสู่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีการปฏิบัติจริงน้อยมาก ในการเชื่อมโยง
หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรม
- ความสัมพันธ์ด้านชุมชน ในปัจจุบัน มีบทบาทกับการบริหารจัดการกับสถานศึกษามาก แต่
ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นเรื่องที่ไม่เข้าถึงทุก ๆ คนอย่างแท้จริงในหมู่ของชุมชน
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- จัดทา MOU : Memorandum Of Understanding : บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงาน สถานศึกษา
- พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน
- นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ไม่ควรมีกำรประเมินด้ำนเอกสำรแต่ให้ดูผลลัพธ์ควำมสำเร็จหรือกิจกรรมที่เป็น best ของ
สถำนศึกษำพอเพียงว่ำบุคลำกรสำมำรถนำไปปรับใช้ได้จริง
- ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบทุกโรงเรียน
100 % อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
-สถานศึกษาพอเพียงมีแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลาย
โรงเรียนในด้านหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้
- ต้นแบบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การดาเนินชีวิตโดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
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ใหม่ประจาตาบลไม้ดัด กศน.อาเภอบางระจัน(สิงห์บุรีรัมย์เกษตรฟาร์ม)เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกศน.ตาบลไม้ดัด สังกัด กศน.อาเภอบางระจัน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีองค์
ความรู้อย่างครบถ้วนที่ได้รับการยอมรับจากนักศึกษา ประชาชนทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอื่นๆทั่วไป ในการ
เข้าศึกษาดูงานอย่างเป็นกระบวนการพร้อมด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ควรเข้ามาขับเคลื่อนอย่างจริง จัง โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
- หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
สถานศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานทางการศึกษา ดาเนินงานตามโครงการประจาปี
- หน่ วยงานต้ น สัง กั ด และมู ล นิ ธิยุ ว สถิ รคุ ณ ควรแจ้ ง ผลการประเมิ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย งที่ ส่ ง
ปีงบประมาณ 2559 เพื่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะได้นาไปใช้ประโยชน์อ้างอิงได้
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี -
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นโยบายที่ 12 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพป.)
จากการตรวจราชการนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2
พบว่า หน่วยรับตรวจสังกัดสพป. ส่วนใหญ่ ได้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ได้กำหนดทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์วิกฤตทำงด้ำนเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มี
ผลกระทบทำให้ขำดแคลนงบประมำณ ขำดอัตรำกำลังและทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน องค์กรต่ำงๆจึงจำเป็นต้อง
แสวงหำทำงเลือกในกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
โดยยึดนโยบำยบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กของกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำหนดประเด็น
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กเป็นมำตรกำรหลัก และแผนกำรเรียนรวมเป็นมำตรกำรรอง สพป. ได้มีกำร
ดำเนินกำรเพื่อเร่งแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กตำมนโยบำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้ร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมำ และสำมำรถบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรควบรวมได้ โดย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยยินยอมให้นำนักเรียนทั้งโรงเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า สพป. มีแผนกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่ชัดเจน มีโมเดลกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน (ใจประสำนใจ) การดาเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาหลายแห่ง สามารถดูแลและบริหารจัดการ
เรื่องการเรียนการสอนได้เนื่องจากชุมชนให้การสนับสนุน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม สามารถ
ดูแลและบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนได้
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนหลักของ
การมาเรียนรวม เป็นโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านกายภาพ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และบุคลากรนักเรียนได้เรียนกับครูครบทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กับเพื่อน
ร่วมชั้นที่มากขึ้น ได้ทางานเป็นกลุ่ม เป็นทีมและเรียนอย่างมีความสุข, ด้านบริหารอัตรากาลัง โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มาเรียนรวม เป็นโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหาร และมีความขาดแคลนครูวิกฤตทาให้คุณครูต้องรับภาระงานที่หนักใน
ด้านการสอน งานของผู้บริหารโรงเรียน และงานด้านอื่น ๆ การรวมโรงเรียน ทาให้ครูลดภาระงาน และสามารถใช้
ความรู้ความสามารถที่ตรงกับวิชาเอกและวิชาที่ถนัดในจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดภำระค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐในกำรใช้งบประมำณงบทุนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขาดแคลน ทั้งบุคลากร และงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพได้
- ชุมชนไม่ให้ควำมร่วมมือตำมนโยบำยยุบ รวม เลิกสถำนศึกษำ
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- สร้ำงควำมเข้ำใจในผลได้ ผลเสียที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อบุตรหลำน เขตพื้นที่ฯ ใช้
การพูดคุยแบบกัลยาณมิตร โดยไม่ให้มีความขัดแย้ง และเข้าร่วมประชุมเป็นระยะ ๆ ในทุกปีการศึกษา จนกว่าจะ
ดาเนินการได้สาเร็จ
- การจับคู่พัฒนา ให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนขนาดกลาง หรือโรงเรียนใกล้เคียง
- แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย รองผอ.สพป., หัวหน้าศูนย์ประสาน
งานทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
- การจัดทาโครงการการใช้สื่อทางไกลดาวเทียมมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
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3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- หน่วยงำนส่วนกลำงควรกำหนดนโยบำยในกำรช่วยเหลือโรงเรียนขนำดเล็กให้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม เช่น Magnet School
- การกาหนดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้มีความสอดรับกับนโยบายอื่น ๆ เพื่อให้
การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- โรงเรียนบ้านเขาขวาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในปี 2556 ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอันดับที่ 1 ระดับกลุ่มภาคกลางตอนบน และได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับโซนภูมิภาคโซนที่ 3
- โรงเรียนวัดสระมะเกลือ อ.เมือง จ.ลพบุรี ในปี 2557 ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศอันดับที่ 1 ระดับกลุ่มภาคกลางตอนบน และ ปี 2558 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับโซนภูมิภาคโซนที่ 3
- โรงเรียนบ้านลาโป่งเพชร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ในปี 2558 ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอันดับที่ 1 ระดับกลุ่มภาคกลางตอนบน และ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับโซนภูมิภาคโซนที่ 3
- โรงเรียนบ้านพรมทิน อ.โคกสาโรง ปี 2559 ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศอันดับที่ 2 ระดับโซนเขตตรวจราชการที่ 2
- โรงเรี ย นวั ด มหานาม อ.ไชโย จ.อ่ า งทอง การจั ด การเรี ย นรู้สู่ ศ ตวรรษที่ 21 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการนางวรรณี คงทอง
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา
- ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- ไม่มี6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี –
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นโยบายที่ 13 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
จากการตรวจราชการนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2
พบว่า หน่วยรับตรวจทุกสังกัด ส่วนใหญ่ มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการสร้างจิตสานึกการจัดการขยะ พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
และธนาคารขยะ (สพฐ.)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสานึกในการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาเฉลี่ย 1 กิโลกรัม ต่อ 1 วัน
ในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสานึกการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
ตามหลัก 3 Rs
3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะและนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. เพื่อนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดโครงการการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการ
ขยะ 30,000 โรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
5 เพื่อต่อยอดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ตาม
มาตราที่ 31 ในการเตรียมรองรับตามนโยบายปฏิรูปด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ใน
ระดับที่ต่ากว่าอุดมศึกษา) ตามกรอบของอาเซียน
6. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะ ที่ถูกต้องให้กับศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน
7. เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการปรับเปลี่ยน และสร้างวินัยด้านการลดใช้พลังงานที่ถูกต้อง
ให้กับศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน
8. เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้นาสู่การปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
9.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับ
ครู ศึกษานิเทศก์และนักเรียน
10. เพื่อกากับติดตามผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียนด้านการลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (กศน.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานร่วมของนักศึกษา ประชาชน
หน่วยงานเครือข่าย ในการจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุป ระสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย1)ประกาศนโยบาย แจ้ง
นโยบายในที่ป ระชุม ผู้บ ริหารสถานศึ กษาเพื่ อสร้างจิต สานึก การอนุรักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม
สนั บ สนุ น การก าจั ด ขยะอย่า งครบวงจรให้ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 2)ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
“เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ” โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานต้นสังกัด
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 3)ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการลดขยะมูลฝอยในโรงเรียน
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้กับครูและนักเรียนแกนนา
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และมีการติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นระยะ 4) มีกำรพัฒ นำ
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หลักสูตรสถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องสิ่ง แวดล้อม และกำรจัดกำรขยะโดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรม เช่น กำรนำเศษวัสดุมำให้นักเรียนฝึกควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์กำร
เรียน 5)มีกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้สะอำด ขจัดแหล่งน้ำเสีย ขยะมูลฝอย มีกำรจัดถังขยะแยก
ประเภทของขยะ ฝึกกำรทิ้งขยะให้เป็นที่ 6)จัดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน และสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้สะอำด เป็นหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคม 7)จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะที่เป็น
แบบอย่ำง มอบรำงวัล เพื่อสร้ำงขวัญกำลัง ใจในกำรต่อยอดพัฒนำ 8)นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำน และ9)
เผยแพร่รณรงค์ประชำสัมพันธ์
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนมีแผนงำน/โครงกำรที่หลำกหลำยเพื่อส่งเสริมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำที่อย่ำงยั่งยืน
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า บุคลำกรมีควำมตระหนักถึงผลกระทบ
ของขยะที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมทุกคนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำด มีควำมรับผิดชอบในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม,
นักเรียนมีวนิ ัย และมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, เกิดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
โรงเรียนอย่ำงหลำกหลำย, เกิดควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน, ปริมำณขยะในสถำนศึกษำลดลง
โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสำมำรถดำเนินกำรธนำคำรขยะอย่ำงเป็นรูปธรรม และนำไปทำกิจกรรมเสริมรำยได้ หรือ
ต่อยอดในงำนเกษตรกรรม, มีกำรจัดการขยะอย่างครบวงจร เป็นต้น
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- บุคลากรในสถานศึกษายังไม่เห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาขยะและของเสียอันตรายใน
สถานศึกษา
- สถานศึกษาขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแต่ละประเภท ทาให้ใช้วิธีการกาจัด
ขยะแบบเดิมอยู่
- การดาเนินการในการจัดการขยะมีขอบเขตการดาเนินงานเฉพาะในโรงเรียน การขยายผล
ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชนยังทาได้น้อยด้วยความจากัดของบุคลากรในโรงเรียน
- การดาเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดความต่อเนื่อง หรือไม่จริงจังเท่าที่ควร
- เป็นกิจกรรมที่ทำสำเร็จเฉพำะในบริเวณโรงเรียน ยังไม่มีต้นแบบที่ดีในชุมชน ด้ำนกำรจัดกำร
ขยะ
- ขำดกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในชุมชนในกำรจัดกำรขยะ
- ส่งเสริมระบบนิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบริหารจัดการ
ขยะ
- สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโรงเรียนที่มีความต้องการจะดาเนินการอย่างจริงจัง
- ให้คาแนะนา ส่งเสริมความรู้สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เป็นการเพิ่ม
มูลค่าและแปรรูปขยะ
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3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ส่งเสริมโครงกำร/กิจกรรมลงสู่ชุมชนเพื่อปลูกจิตสำนึกและพัฒนำให้บุคลำกรในชุมชนมีควำม
ตระหนักในเรื่องกำรจัดกำรขยะในชุมชนอย่ำงยั่งยืน
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- มีสถานศึกษานาร่อง ด้านการบริหารจัดการขยะขยายผลต่อยอดพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดขยะ
Zero Waste School ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ เช่นโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย และโรงเรียนวัดข่อยใต้
จ.ลพบุรี สาหรับโรงเรียนวัดข่อยใต้ปี 2560 ต่อยอดเข้ารับการประเมินระดับภูมิภาค (กาลังรอผลการประเมิน)
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดหรือมีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยมาใช้อย่างจริงจัง
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโรงเรียนที่มีความต้องการจะดาเนินการอย่างจริงจัง
- ขอสนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการกาจัดขยะ ควรสนับสนุนถังขยะแยกประเภท
- หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมให้กับสถานศึกษาในการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
- การรณรงค์ส ร้างจิ ตส านึ กในการมีส่ วนร่ว มควรด าเนิ น การในระดั บครอบครัว และมี การ
รณรงค์ต่อยอดอย่างยั่งยืน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ควรมีการปลูกจิตสานึกและสร้าง
ทัศนคติให้กับผู้ปกครอง ชุมชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี และ
เสริมรายได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ หรือธนาคารขยะ ภายในชุมชนสรุปความก้าวหน้าการดาเนินการ
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นโยบายที่ 14 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
จากการตรวจราชการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ภาพรวม เขตตรวจราชการที่ 2
พบว่า หน่วยรับตรวจทุกสังกัด ส่วนใหญ่ มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย หน่วยงานระดับจังหวัดและ
สถานศึกษาร่วมกันดาเนินงาน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการ คือ 1)มีมาตรการ และ
แนวทาง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ในช่วงปกติตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง 2)แจ้งสถานศึกษาให้กาชับ มาตรการ เฝ้าระวัง ดูแลนักเรียน 3)จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสานึกและตระหนักในการใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความ
ปลอดภั ยบนท้ องถนน เช่ น เครื่องหมายจราจร สี และเส้ นบนท้ องถนน การขั บขี่หรือซ้ อนยานพาหนะ เพื่ อความ
ปลอดภั ยและน าไปใช้ ในชี วิตประจ าวันเพื่ อให้มี ความปลอดภั ยในการดารงชี วิต 4)ประชาสัม พั นธ์ ให้ คณะครู
นักเรียน และชุมชนรับทราบ 5)ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 6)ขนส่งจังหวัดมาให้ความรู้
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย แก่ ครู นักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจมาให้ ความรู้เกี่ยวเรื่องกฎหมาย
การจราจร 7)อบรมนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน 8)รณรงค์ให้นักเรียนสวม
หมวกนิรภัย 9)กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการ
เดิน ทาง เช่น การจั ดระบบจราจร การสวมหมวกกั นน็ อ ค การดู แลยานพาหนะรับ -ส่ ง นัก เรีย น/นัก ศึก ษาใน
สถานศึกษา 10)จัดกิจกรรมลูกเสือจราจร จราจรอาสาหรือจราจรน้อยตามบริบทของโรงเรียน โดยผ่านการอบรม
จากตารวจจราจรโดยตรง 11)จัดสภาพแวดล้อมภายในและหน้าโรงเรียนให้มีความปลอดภัย มีป้ายจราจรที่จาเป็น
มีทางข้ามที่ปลอดภัย 12)ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน เรื่องการจากัดความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียน 13)
สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถให้ปลอดภัย 14)ปลูกฝัง
ด้านความมีน้าใจ และระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า การให้ควำมสำคัญกับ
นโยบำย ส่งเสริมสนับสนุน และมีแนวทำงให้สถำนศึกษำเพิ่มควำมปลอดภัยบนท้องถนน
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า นักเรียน รวมทั้งบุคลำกรภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีจิตสำนักในด้ำนควำมปลอดภัย และมีวินัยกำรจรำจรมำกขึ้น , นักเรียน
เห็นความสาคัญถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน, ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนทั้ง ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- นักเรียนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และยังขาด
จิตสานึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- สถานศึกษาบางแห่งขาดบุคลากร เช่น ตารวจจราจร ไม่มีมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการข้ามถนน
ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
- สถานศึกษาบางแห่งไม่มีเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน ทาให้นักเรียนไม่ทราบถึงข้อดีและไม่มี
ความรู้ของเครื่องหมายจราจร
- รถรับส่งนักเรียน ยังดาเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ. ขนส่ง
- งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ
- การดูแล ติดตามและกวดขันสามารถทาได้แค่ภายในโรงเรียน
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3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ให้สถานศึกษาทาเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน และอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้าน
เครื่องหมายจราจร กฎหมายจราจร เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัยมากขึ้น มีจิตสานึกที่ดี
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบเรื่องกฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
- สถานศึกษาจัดทาสื่อการสอนที่เป็นตัวอย่างของการใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติมาให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้และใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท
- ประสานความร่วมมือกับตารวจจราจรในพื้นที่ เพื่อให้การฝึกอบรมจราจรน้อยแก่ ลูกเสือ เนตร
นารี และนักศึกษาวิชาทหาร ให้ช่วยจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- ควรมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุ
- ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ให้ผู้มีกิจการรถรับส่งนักเรียนดาเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ. ขนส่ง อย่างเข้มงวด
- ควรจัดให้มีการเรียนการสอน เรื่อง วินัยจราจร หรือ ความปลอดภัยบนถนน ไว้ในหลักสูตร
หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นตามนโยบาย
- ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายจราจรภายในและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- มีสถำนศึกษำที่ได้เข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำต้นแบบควำมปลอดภัยทำงถนน
จำนวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนวัดถนนแค
อ.เมือง จ.ลพบุรี
โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
อ.เมือง จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้ำนสำมเรือน อ.เมือง จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้ำนบำงลี่
อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบุรี
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา - ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- ไม่มี 6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ - ไม่มี –
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นโยบายที่ 15 การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.) (ศธจ.)
จากการตรวจราชการนโยบายการประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.) ภาพรวม เขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น หน่ วยรั บ ตรวจ ส่ ว นใหญ่ มี ความก้ า วหน้ าในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการโครงสร้างส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับส่วนราชการในการจัดลาดับความสาคัญในการปฏิบัติ
ภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจที่เหมาะสม
3. เพื่อให้คณะทางานและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ/การปรับ
โครงสร้าง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ โดย นโยบายของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งดาเนินการในรูปของคณะกรรมการศึกษา
ธิการจังหวัด(กศจ.) และมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นองค์คณะสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้เป็นแนวทางเดียวกันในภาพรวมของจังหวัด อาทิ การจัดการ
ศึกษา การบริหารงานด้านบุคลากรเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การประเมินวิทยฐานะ การให้ข้าราชการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนของการทางานด้วยนั้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสรุปภาพรวมในการดาเนินการตามนโยบายสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1) จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อพิจารณา เรื่องดังนี้
- การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การบรรจุและแต่งตั้ง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง
- การเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2560)
- การขอช่วยราชการ
- การย้ายกรณีพิเศษ
- การตัดโอนตาแหน่งและเงินเดือนฯ
- การแต่งตั้งครูผู้ช่วย เป็นตาแหน่งครู คศ.1
- การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
- การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 4 ปี
- การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
2) ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
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3) จัดทาระบบ ส่งเสริม และประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน
4) ประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัด
5) ประชุมสัมมนากลุ่ม (Focus Group)การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยในสถานศึกษา
6) นิเทศติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด (สช) เพื่อติดตามงานนโยบายของกระทรวงศึกษา
ธิการในเรื่องต่างๆ 1)การแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน 2) โรงเรียนคุณธรรม 3) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ 4) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
7) การจัดทาคู่มือให้โรงเรียนเอกชน ในการดาเนินการเฉพาะเรื่องได้ถูกต้อง และแก้ปัญ หาได้ในเรื่อง
การเงิน และสวัสดิการ พร้อมทั้งรวบรวมคาร้องเฉพาะเรื่อง
8) การจัดอบรมครูและบุคลากร ระดับก่อนประถมศึกษา การสอนสะเต็ม และการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ตามระดับชั้น
9) การร่วมเป็นคณะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นของจังหวัด เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนและแก้ปัญหาใน
เรื่องต่างๆ เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
10) การจัดกิจ กรรมเกี่ยวกั บ ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนัก เรียน โครงการพระราชดาริ ส่ง เสริม ความ
ประพฤติที่ดีให้กับนักเรียน อาทิ การปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
11) การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
12) การประชาสั มพั นธ์เผยแพร่กิจ กรรมและผลงานของ ศธจ และหน่ วยงานทางการศึก ษาในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็ง ดังนี้
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า กำรได้รับควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร, มีกำรใช้ทรัพยำกร วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลำกรร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร
, มีกำรให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนต่ำง ๆ, การทางานเป็นทีม, การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสานักงาน โดยให้มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน
และเสนอแนะภายใต้นโยบายและเป้าหมายที่มอบหมายไว้, บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ความสาเร็จ, การดาเนินการแต่งตั้งของคณะกรรม
การศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 3 คณะสามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย พบว่า ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน, ใช้เวลำใน
กำรทำงำนได้เต็มศักยภำพ, กาหนดทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน, ลดปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคคลและอื่นๆ, ทาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับการปฏิบัติงาน
ของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งบริบทแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกัน, บุคลำกรมีควำมเอื้ออำทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
- จำนวนบุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำกำลังทำให้มีภำระงำนค่อนข้ำงหนัก ทำให้งำนล่ำช้ำ
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- ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์
- ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
- ขำดแคลนสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่ใช้สถำนที่ของหน่วยงำนอื่น เช่น อำคำรของ
สพป. สพม. และสถำนศึกษำ เป็นสถำนที่ทำงำนชั่วครำว
- การประสานงาน เนื่องจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ทาให้การ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทใกล้เคียงกันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เช่น ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจในการปฏิบัติ, บทบาทภารกิจ
งานทับซ้อนกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา,ขาดความต่อเนื่องเกี่ยวกับภารกิจที่หน่วยงานเดิมทาค้างอยู่เนื่องจาก
บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ, ในส่วนของโรงเรียนเอกชนจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ
ครู อย่างสม่าเสมอ จึงต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจ ขาดความชานาญ และขาดการพัฒนางาน ทา
ให้เกิดความผิดพลาดได้บ่อย
- ค่าเช่าบ้านบุคลากรที่เกลี่ยจากหน่วยงานอื่นเพือ่ มาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยังไม่สามารถเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้
- คณะกรรมการหลายท่านมีภารกิจของส่วนราชการและส่วนตน จึงมีข้อจากัดเรื่องเวลา
- ข้อกฎหมายบางเรื่องยังไม่ชัดเจน
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
- ใช้วิธีบูรณำกำรกับทุกหน่วยงำนเพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมนโยบำย
- ด้านบุคลากร เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แต่งตั้งบุคลากร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในบางกลุ่มที่ประสบปัญหาในเรื่องเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้ศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ และได้จัดบุคลากรในกลุ่มงานที่มีจานวนมากไป
ปฏิบัติงานในกลุ่มที่ยังไม่มีผู้มาปฏิบัติงาน
- ด้านงบประมาณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเข้าไปยืนยันการ
เป็นหน่วยเบิกจ่าย และจากสานักงานคลังจังหวัด เพื่อปรึกษาวิธีการและกระบวนการในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
หน่วยเบิกจ่าย
- ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน แก้ปัญ หาโดยการ จ้างเอกชนในการถ่าย
เอกสาร ขอยืมครุภัณ ฑ์บางส่วนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาใช้เป็นการชั่วคราว นาวัสดุ
อุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เป็นต้น
- ด้านอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการปรับปรุงอาคารสานักงานที่ขอใช้จากสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้มีความสะดวก และคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเพื่อรอรับ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป
- ด้านการประสานงาน ใช้การประสาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
ความร่วมมือสามัคคี เสียสละ และมีจิตอาสาของบุคลากร เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการจากหน่วยงานต่างจังหวัดหรือหน่วยงานภายในจังหวัดเดียวกันเพือ่ ความ
คล่องตัวในการสื่อสาร เช่น กลุ่มไลน์ต่างๆ มีการประสานงานแบบกัลญาณมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเป็นเครือข่ายในการทางานร่วมกันต่อไป
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบาย ดังนี้
- จัดสรรและอนุมัติงบประมาณลงสู่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็ว
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- ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในส่วนของหน่วยเบิกสามารถใช้ระบบในการเข้าเบิกจ่ายได้จาก
อินเตอร์เน็ตทั่วไป ไม่ใช่ระบบที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการสรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากาลัง
โดยเร็ว
- ควรกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว
- ควรมีการกาหนดขอบข่ายภารกิจงานที่ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรจัดประชุมบุคลากรระดับกลุ่มงานของสานักงานศึกษา
ธิการจังหวัดและภาค เพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานแต่ละกลุ่มงาน และ
ตามนโยบายในด้านต่างๆเพื่อความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย สรุปพอสังเขปดังนี้
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ยังอยู่ระหว่างวิเคราะห์ อุปสรรค
และสภาพปัญหา เพื่อเตรียมปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง และสร้างนวัตกรรมหรือต้นแบบให้เป็นไป
ตามนโยบายต่อไป
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา -ไม่มี 6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
- จัดสรรและอนุมัติงบประมาณลงสู่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยเร็ว
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการสรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากาลัง
- จัดทำคู่มือ กำหนดหน้ำที่ ของแต่ละกลุ่มงำนให้มีควำมชัดเจน
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ -ไม่มี -
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ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตตรวจราชการที่ 2 (จังหวัด ลพบุรี
สิ ง ห์ บุ รี อ่ า งทอง และชั ย นาท) เป็ น การตรวจติ ด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จากหน่ ว ยรั บ ตรวจทั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน
อาชี วศึกษาจังหวัด รวมทั้งสถานศึก ษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลและจากการ
ประชุม รวมทั้งการสอบถามสัมภาษณ์การดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีทั้งข้อดีที่ประสบ
ผลส าเร็ จ และข้ อ จ ากั ดที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งาน ผู้ ต รวจราชการก ระ ทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร
(ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
1) หน่วยงานและสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการที่ดีในการเพิ่มจานวนผู้เรียนสายอาชีพโดยการทา
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อส่งต่อเด็กเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2) การจั ดการศึ กษาระบบทวิศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการควรกาหนดเป็น นโยบายเชิง บั ง คับ สาหรับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ต่างอาเภอ
3) การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา สถานศึกษาสังกัดสอศ.ควรเดินทางมาดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
4 ) นักเรียนที่เรียนด้วยระบบทวิศึกษา ต้องมีวินัยจึงจะสามารถเรียนจบหลักสูตรได้
3. โครงการประชารัฐ
1) สพฐ.ควรสนับสนุนบุคลากรด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนประชารัฐ
2) สถานศึกษาควรมีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นของตนเองซึ่งจะสามารถนาไปสู่ความสาเร็จ
ได้
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
สถานศึกษาควรมีการใช้ครูชาวต่างชาติโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเริ่มปลูกฝัง
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้ได้สาเนียงที่ถูกต้อง
5. โรงเรียนคุณธรรม
1) หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ควรมี ก ารขยายผลโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมตามรู ป แบบของมู ล นิ ธิ ยุ ว สถิ ร คุ ณ ไปยั ง
สถานศึกษาทุกแห่ง
2) สถานศึกษาทุกแห่งควรเป็นโรงเรียนคุณธรรมเพราะสอนให้เป็นคนดี
3) โรงเรียนคุณธรรมจะประสบผลสาเร็จได้ดีควรเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยควรเริ่มปลูกฝังด้านมี
วินัย ความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา เพื่อนาไปสู่การเป็นคนดีในสังคม
4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นาในการนานโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ
6. STEM Education
ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษาและควรมี ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ควรมีการเร่งติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร อบรมครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความสาคัญในการวัดและประเมินผล
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8. โครงการการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ต้นสังกัดควรมีการพิจารณาปรับปรุง องค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
นโยบายฯ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ที่มีรายละเอียดชัดเจน อีกทั้งแนวทางการตัดสินผลการเรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ
9. การพัฒนาครู
1) หน่วยงานต้นสังกัดควรวางแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากร
2) หน่วยงานต้นสังกัด กศน. ควรมีการเตรียมคนเพื่อสืบทอดตาแหน่งผอ.กศน.อาเภอ เพื่อแก้ปัญ หาการ
ขาดแคลนบุคลากร
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU
1) ผู้นาเป็นบุคคลสาคัญในการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา
2) สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการที่ ดีและเข้มแข็ง ไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมโครงการต่างๆมากมาย
เพื่อจะได้สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาคและจังหวัดได้อย่างชัดเจน
3) ชื่อโรงเรียน ICU ส่วนใหญ่อาจมองภาพไปทางลบ หน่วยงานและสถานศึกษาควรมีการสร้างความเข้าใจ
ที่ชัดเจนแก่ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานและสถานศึกษาควรเน้นให้มีการนา “ศาสตร์พระราชา”ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) สถานศึ ก ษาควรก าหนดเป้ าหมายการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ ชั ด เจนคื อ การท าให้
สถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพ
2) กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรกาหนดนโยบายด้านการศึกษามากเกินไป ควรกาหนดนโยบายกว้างๆ โดย
กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับสถานศึกษาและผู้เรียนเป็นสาคัญ
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ควรมีการสนับสนุนการดาเนินการให้ความรู้แก่สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดการปัญหาขยะ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างยั่งยืนกาหนดให้เป็นภารกิจ ของทุกคน ทุก
หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างจริงจัง ไม่ทาเป็นเพียงตาม
กระแส และให้ถือเป็นภาระสาคัญของทุกคนทุกหน่วยงาน
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีมาตรการกากับติดตาม กาหนดนโยบายอย่างชัดเจนให้มีผู้รับผิดชอบสรุปรายงาน
ทุกเดือน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายจราจรภายในและบริเวณรอบโรงเรียน
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
1) หน่วยงานระดับจังหวัดควรมีการบูรณาการกระบวนการทางานเชิงพื้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ให้ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) จากการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาทาให้เกิดปัญ หาต่อหน่วยงานระดับภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลาง
ควรมีการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารให้กับหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการวางแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับการเกษียณอายุ และการเกลี่ ยอัตรากาลัง
เพื่อไมให้เกิดปัญหาขาดบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
4) หน่วยงานส่วนกลางไม่ควรมีการตั้งคณะกรรมการมาดาเนินการในระดับพื้นที่มากเกินไป ควรเปิดโอกาส
ให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการภารกิจได้แบบเบ็ดเสร็จจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อการปฏิบัติงาน
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5) ควรมีการจัดตั้งสพม.ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจนในคณะกรรมการศึกษาจังหวัด
(กศจ.)
6) หน่วยงานส่วนกลางควรเอาใจใส่และดูแลหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
7) ความสัมพันธ์ของหน่วยงานทุกสังกัดในระดับจังหวัดควรก้าวผ่านความขัดแย้งเพื่อร่ วมมือกันพัฒนา
การศึกษาไปสู่คุณภาพต่อไป
จากข้อมูลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น มีความจาเป็นต้องเร่งพิจารณาโดยเร่งด่วน
เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาต่อไป
.......................................................

บทที่ 5
สรุปผลการตรวจราชการ
สรุปผลการตรวจราชการ
จากการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเขตตรวจราชการที่ 2 สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหน่วยงานและสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติตาม
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการได้ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
ผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย : ส ำนั ก งำนอำชี วศึ กษำจั งหวั ดส่ วนใหญ่ มี กำรส่ งเสริ มสถำนศึ กษำ
อำชี วศึ กษำให้ มีควำมเป็ นเลิศเฉพำะทำงโดยกำรจัด กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ หลำกหลำย ได้ แก่ การฝึ กอบรมหลั กสูต ร
วิชาชีพ ระยะสั้น ฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน Education Employment Vocation Boot Camp, ส่ งห้ องเรีย น
เฉพาะทางเข้าประกวดระดับชาติ , กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ , กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำร นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยและกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและวิชำพื้นฐำน
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในงานอาชีพตรงตามสาขาที่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพได้
ปัญหา/อุปสรรค : งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมมำก เนื่องจำกต้องทำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง บุคลากร
มีน้อยและขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดให้กับนักเรียน นักศึกษำ เห็นผลที่จะเกิดกับนักเรียน
นักศึกษำช้ำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : การกาหนดนโยบายควรคานึงถึง งบประมำณสนับสนุนให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรพัฒนำทั้งของคณำจำรย์และนักศึกษำ และขออัตรำกำลังในกำรสอนระดับปริญญำตรี
3. โครงการประชารัฐ
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : สถานศึกษาส่วนใหญ่ ที่เข้ำร่วมโครงกำรประชำรัฐได้รับกำรพัฒ นำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยทำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดำเนินกำรจัดกำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัด ทำข้อ มูล สำรสนเทศในโรงเรียนประชำรัฐ โดยใช้ โปรแกรม SMSS : School Management Support
System ให้กับผู้ดูแลฐำนข้อมูลของโรงเรียนในโครงกำร โรงเรียนประชำรัฐ ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯจัดทำ
ข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ เ ว็ บ ไซต์ www.pracharatschool.go.th และที่ ร ะบบ SMSS : School Management
Support System ทุ ก โรงเรียนจะได้ รับ กำรติ ด ตั้ง ระบบ ICT ตำมโมเดลของโรงเรีย นต้น แบบทรูป ลู กปั ญ ญำ
ประกอบด้วย : TV/Computer ทุกห้องเรียน, LAN และระบบอินเทอร์เน็ต ทุกห้องเรียน, ระบบ SMATV, ห้อง
ออกอำกำศ สถานศึกษาที่เข้ำร่วมโครงกำรมี School Partner ดูแลและประสานงานช่วยเหลือ
ปั ญ หา/อุ ป สรรค : การระดมทรั พ ยากรจากภาคเอกชน อาจไม่ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของ
สถานศึกษา การสนับสนุนงบประมาณยังไม่เพียงพอ ครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐยังไม่เข้าใจเป้าหมายที่
แท้ จริง ของโครงการทุ กคนท าให้เป็น อุป สรรคในการขับ เคลื่อ น ความต่อ เนื่ องในแนวปฏิ บั ติข องหน่วยเหนื อ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย การนิเทศ กากับ ติดตาม
การดาเนินงานอาจขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก บุคลากรมีไม่เพียงพอ
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ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดระบบการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐอย่างเป็น
รูปธรรม รวดเร็ว , ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะ ๆ ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนประชำรัฐที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : โดย ศูนย์ PEER Center และศูนย์ ERIC ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริม
ทั ก ษะภาษาอั งกฤษแบบเข้ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา และจั ด กิ จ กรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ, ศูนย์ PEER Center ศูนย์ ERIC และโรงเรียนได้รับการนิเทศจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
การศึกษา, มีการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach /
Boot Camp การจั ด การเรี ย นการสอน โดยผ่ า นระบบ VDO Conference, จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ทั ก ษะ
ความสามารถครูผู้สอน CEFR, การจัด การสอนเสริม นอกเวลา, มีการจ้างครู ชาวต่างชาติ จากการดาเนิ นงาน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษา อังกฤษ การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สาหรับการดาเนินการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา พบว่ า ยั ง ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื่ อ งจำกมี ข้ อ จ ำกั ด หลำยด้ ำน เช่ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำ
งบประมำณ และครูชำวต่ำงชำติ
ปัญ หา/อุปสรรค : ขาดงบประมาณในการจ้างครู Native Speaker ค่าตอบแทนครูต่างชาติสูง หลาย
โรงเรียนขาดครูเอกภาษาอังกฤษ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ใช้สื่อเทคโนโลยีผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ได้
อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร นักเรียน นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติ จ้ำงครูชำวต่ำงชำติ
อย่ำงน้อยให้โรงเรียนละ 1 คนเพื่อให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ตรงด้ำนภำษำอังกฤษ ต้องการครูผู้สอนจบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกโรงเรียน ควรจัดงบประมาณให้ศูนย์ PEER ในการพัฒ นาบุคลากร และนักเรียน อย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ควรจัด ท าสื่ อ ออนไลน์ แ ละสนั บ สนุ น สื่ อ อุ ป กรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม การเรี ย นการสอน
โดยเฉพาะทักษะการฟัง-พูด
5. โรงเรียนคุณธรรมตามโมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : มีสถานศึกษาส่วนใหญ่ เข้าร่วมโครงการและมี สถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบำงจังหวัด เช่น ลพบุรี ทุกโรงเรียนได้พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวมูลนิธิยุว
สถิรคุณ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีกำรนาแนวทางการดาเนินโครงการโรงเรียนคุณ ธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ สู่
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทุกคนของโรงเรียนในโครงการ หน่วยงานได้ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างติดตาม
ผลการดาเนินงานเนื่องจากคุณธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องบ่มเพาะและใช้เวลานานจึงจะเกิด เช่น การใช้
โครงงานคุณธรรม นวัตกรรมที่เกิดขึ้น โรงเรียนในโครงการได้ค้นพบปัญหาในโรงเรียนและจัดโครงงานคุณธรรมใน
การแก้ไขปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ชุมชน วัด โรงเรียน (บวร) และทุกภาคส่วนให้การประสานความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว มีเครือข่ายการขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนคุณธรรมในมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ และศูนย์คุณธรรม
ปัญหา/อุปสรรค : ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อย งบประมาณจัดสรรให้ล่าช้า ขาดบุคลากรด้านการ
นิเทศโรงเรียนในโครงการคุณธรรม
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ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ และ
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยื น และเห็นผลเป็น
รูปธรรม
6. STEM Education
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : มีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์ใน
นโยบาย หรือโครงการที่ เกี่ย วข้องกั บสถานศึ กษาอย่างสม่าเสมอ มีการส่ ง เสริม ให้ ผู้บ ริหารสถานศึ กษา และ
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรจากการอบรม
ออนไลน์ของ สสวท. การอบรมโดย สพฐ. การอบรมโดย สพม. การอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
STEM Education ประจาจังหวัด และการอบรมของสถานศึกษา มีการส่งเสริมครูเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานครู
ดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)ของ สสวท. นอกจากนี้
โรงเรียนในโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ และโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษำ
STEM Education ประจำจังหวัด ยังได้รับการส่งเสริมด้านสื่อการเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณในจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สะเต็มศึกษา(STEM Education) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
ชั้นเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพ
ปั ญ หา/อุ ป สรรค : ขาดการประสานงานผ่านเขตพื้ น ที่ เนื่ อ งจาก สสวท. จั ดประชุ มชี้ แจงเฉพาะกั บ
โรงเรียนโดยตรงแต่งบประมาณให้โรงเรียนเบิกจ่ายกับเขตพื้นที่ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเลื่อนในการเบิกจ่าย
งบประมาณและ กาหนดการอบรมที่เร่งด่วน ทาให้ยุ่งยากในการประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขำดห้องปฏิบัติกำร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์สำหรับกำรสืบค้นของนักเรียนไม่
เพียงพอ อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ สำหรับปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอกับนักเรียน และคุณภำพยังไม่ดีพอที่จะทำให้เกิด
ผลงำนตำมที่กำหนด เป็นต้น ครูผู้สอนบำงส่วนยังไม่เห็นควำมสำคัญ ของกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ กำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ยังไม่ สัมพันธ์กับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับ
โรงเรียนทั่วไปที่จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : การสนับสนุน ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ทุกชั้นเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณ กรณีเป็นค่าเดินทางสาหรับครูเพื่อเข้ารับการ
อบรมของ สสวท. หรือ สพฐ.
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : มีกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน โดยมีกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกคนจำกกำรเข้ำร่วมประชุมผู้บริหำรโรงเรียนโดย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรกำกับ ติดตำมด้วยกำรนำผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกของผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ มำร่วมกันหำแนวทำง กำรแก้ไข หำจุดเด่น จุดด้อยนักเรียนในโรงเรียนเพื่อกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกลุ่มโรงเรียนตำมผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำเพื่อจัดกลุ่มใน
กำรพัฒนำ และมีกำรดำเนินงำนวิจัยเพื่อถอดบทเรียนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลกำรทดสอบเฉลี่ยในเชิงพัฒนำกำร
ที่สูงขึ้น มีกำรนิเทศแบบถึงลูกถึงคน มีกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มโรงเรียน ดำเนินกำรจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
ปัญหา/อุปสรรค : ควำมตระหนักของผู้เรียนในกำรสอบมีน้ อย ข้อสอบในแต่ละปีมีค่ำควำมยำกง่ำย
ต่ำงกัน ครูขำดทักษะในกำรสอนบำงตัวชี้วัด นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
มาก
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : จัดการอบรมให้กับครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ
ตามความถนัด การใช้กระบวนการสอนแบบ Tutor
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8. โครงการการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : ส่วนใหญ่โรงเรียนมีกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตรให้เอื้อต่อ
กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ตลอดจนมีแผนกำรจัดกิจกรรมที่ตอบรับควำมถนัด/ควำมสนใจของผู้เรียน
อย่ำงเป็น รูปธรรม, นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่ มเวลำรู้ มีควำมสุข และได้รับกำรพัฒ นำรอบด้ำน
กล่ำวคือ ครอบคลุม Head Heart Hand และ Health อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและควำมพร้อมของโรงเรียน
สำหรับผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็มีบ้ำง กล่ำวคือกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้โรงเรียน
ปฏิบัติและให้ควำมสำคัญน้อยลง อันเนื่องมำจำกนโยบำยที่กระทรวงศึกษำธิกำร ให้เพิ่มชั่วโมงเรียนภำษำอังกฤษ
ในระดับชั้น ป.1-3 จากสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นสัปดำห์ละ 5 ชั่วโมง กำรปรับช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรมลดเวลำ
เรียนเพิ่มเวลำรู้ โดยให้บูรณำกำรกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ในชั่วโมงปกติของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสำระฯ ทำให้ควำมชัดเจนน้อยลง
ปัญหา/อุปสรรค : ในระยะแรกของกำรดำเนินงำน บำงโรงเรียนที่เ น้นควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มี
แนวคิดว่ำจัดไม่ได้เนื่องจำกปรับลดหลักสูตรไม่ได้ และกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นไปที่ Health ครูยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามความ
เหมาะสม พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ลดกำรติดตำมให้น้อยลง เพรำะกิจกรรม
เป็นปกติแล้ว
9. การพัฒนาครู
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : มีการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC) บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
กากับ นิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
ครูให้พัฒ นาตนเองตามความต้องการ ครูในแต่ละสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นาให้ มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ
ตามที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดฝึกอบรม หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัดฝึกอบรม
ปั ญ หา/อุ ป สรรค : การด าเนิ น กระบวนการ PLC ไม่ ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ส่ ง ผลให้ ไ ม่ เกิ ด การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง ครูโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ดูแลในเรื่องการอบรมสั มมนา และไม่มีศึ กษานิเทศก์ ดู แลสาหรับโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะ งบประมาณไม่
เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดอบรมสื่อทางไกล จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาครูทั้ ง
ระบบให้ต่อเนื่องเป็นประจา และควรจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาครูในช่วงปิดภาคเรียน
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : มีการจัดกลุ่มโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่
ต้ อ งกำรควำมช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นำ (ICU) แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ฉุ ก เฉิ น (EMERGENCY) กลุ่ ม เร่ ง ด่ ว น
(URGENT) และกลุ่ ม ไม่ ฉุ ก เฉิ น (NON EMERGENCY) หลั ง จากจั ด กลุ่ ม สภาพวิ ก ฤตแล้ ว ได้ มี ก ารส ารวจความ
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)โดยให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งสิ่งที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ตามประเด็น 1) ด้านคุณภาพ 2) ด้านกายภาพ 3) ด้านบุคลากร
4) ด้านบริหารจัดการ 5) ด้านโอกาสทางการศึกษา 6) ด้านสัง คมและสิ่ง แวดล้อม และจัดท าแผนเสนอขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้การ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณตามโครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) (สพฐ.) ตามสภาพวิกฤต ขณะนี้การพัฒนาโรงเรียน ICU อยู่ระหว่างขั้นตอนดาเนินการ
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ปัญหา/อุปสรรค : โรงเรียนICU ส่วนมำกเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ขำดอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบ เช่น ห้องสมุด ห้องปฎิบัติกำรต่ำงๆ ขำดสื่อประกอบกำรสอน ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูที่
จะดำเนินไปให้บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย การบริหารงานเชิงนโยบายยังขาดความชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม ยัง
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดแผนการดาเนินการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้
โรงเรียนขาดความมั่นใจในการดาเนินงาน งบประมำณในเรื่องปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง
จำก สพฐ.
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย : มี ก ารด าเนิ น งานขั บ เคลื่อ นหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงสู่
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กไทยด้วยศาสตร์พระราชา จัดอบรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : การ
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้กับครู และศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประชุมปฏิบัติกำร
ถอดบทเรียนสู่หลักคิดที่ยั่งยืนเชื่อมโยง 3 ห่วง 2 เงือนไข ประกวดคัดเลือก Best Practice ในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และมีผลงำนผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำประกวดในระดับภำค ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประเมินและยกย่อง
สถำนศึกษำพอเพียงให้เป็น “สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล จำกกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและปลูกฝังกำรดำรงชีวิตตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และสำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ได้ รับไปพั ฒนำชี วิต ดำเนิ นชี วิ ตได้ อย่ ำงมี ควำมสุ ข บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และ
สถานศึ ก ษา มีค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ เชื่อ มโยงหลั กคิ ด ตำมหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และน ำไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน
ปัญหา/อุปสรรค : การบริหารจัดการของสถานศึกษามุ่งตอบสนองภารกิจหลัก หรือนโยบายใหม่ที่เป็น
คาสั่ง และเร่งด่วน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ได้รับความสนใจ และขาดการปลูกฝังหลักคิด อย่างต่อเนื่อง การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิตยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีการ
บูรณาการแบบสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระอย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการสู่กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ซึ่งมีการปฏิบัติจริงน้อยมาก ในการเชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ควรเข้ามาขับเคลื่อนอย่าง
จริง จั ง โดยสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจในการน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาอย่ างยั่ ง ยื น
สนับสนุนการขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานทางการศึกษา ดาเนินงานตามโครงการประจาปี
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้กำหนดทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำร
ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์วิกฤตทำงด้ำนเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีผลกระทบทำให้ขำดแคลนงบประมำณ ขำด
อัตรำกำลังและทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน องค์กรต่ำงๆจึงจำเป็นต้องแสวงหำทำงเลือกในกำรพัฒนำคุณภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดนโยบำยบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน โดยกำหนดประเด็นกำรพัฒ นำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กเป็ น
มำตรกำรหลัก และแผนกำรเรียนรวมเป็นมำตรกำรรอง สพป. ได้มีกำรดำเนินกำรเพื่อเร่งแก้ไขปัญ หำโรงเรียน
ขนำดเล็กตำมนโยบำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้ร่วมประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 40 คน
ลงมำ และสำมำรถบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรควบรวมได้ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยยินยอมให้นำ
นักเรียนทั้งโรงเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง

รายงานการตรวจราชการ กรณี ปกติ งวดที่ 2/2560 113

ปัญหา/อุปสรรค : โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขาดแคลน ทั้งบุคลากร และงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ ชุมชนไม่ให้ควำมร่วมมือตำมนโยบำยยุบ รวม เลิกสถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงำนส่วนกลำงควรกำหนดนโยบำยในกำรช่วยเหลือโรงเรียนขนำด
เล็กให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เช่น Magnet School การกาหนดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้มีความ
สอดรับกับนโยบายอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : 1)ประกาศนโยบาย แจ้งนโยบายในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
สร้ างจิ ต ส านึ ก การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น การก าจั ด ขยะอย่ างครบวงจรให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)กาหนดยุทธศาสตร์ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอด
ขยะ” โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานต้นสังกัด กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกั ด 3)ส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการลดขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้กับครูและนักเรียนแกนนาของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นระยะ 4) มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรขยะโดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม เช่น กำรนำเศษวัสดุมำให้นักเรียนฝึกควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์กำรเรียน 5)มีกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้สะอำด
ขจัดแหล่ งน้ำเสีย ขยะมูลฝอย มีก ำรจัด ถัง ขยะแยกประเภทของขยะ ฝึกกำรทิ้ งขยะให้ เป็น ที่ 6)จัดกิจกรรม/
โครงกำรเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน และสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำให้สะอำด เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสัง คม 7)จัดกิจกรรม
คัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นแบบอย่ำง มอบรำงวัล เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจในกำร
ต่อยอดพัฒนำ 8)นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำน และ9)เผยแพร่รณรงค์ประชำสัมพันธ์
ปัญหา/อุปสรรค : การดาเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดความต่อเนื่องหรือไม่จริงจัง
เท่าที่ควร บุคลากรในสถานศึกษายังไม่เห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาขยะและของเสียอันตราย สถานศึกษา
ขาดอุปกรณ์ในการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแต่ละประเภท ทาให้ใช้วิธีการกาจัดขยะแบบเดิมอยู่ เป็นกิจกรรมที่
ทำสำเร็จเฉพำะในบริเวณโรงเรียน ยังไม่มีต้นแบบที่ดีในชุมชนด้ำนกำรจัดกำรขยะ ขำดกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : หน่วยงานส่วนกลางควรกาหนดหรือมีมาตรการในการจัดการขยะมูล
ฝอยมาใช้อย่างจริงจัง หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมให้ กับสถานศึกษาในการ
จัดการขยะแบบครบวงจร ควรสนับสนุนถังขยะแยกประเภท สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโรงเรียนที่มี
ความต้องการจะดาเนินการอย่างจริงจัง ควรมีการปลูกจิตสานึกและสร้างทัศนคติให้กับผู้ปกครอง ชุมชน ให้
ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : หน่วยงานระดับจังหวัด และสถานศึกษาร่วมกัน ดาเนินงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนโดยมีกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการ คือ 1)มีมาตรการ และแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับพื้น ที่ในช่วงปกติตลอดทั้งปี 2)แจ้งสถานศึกษาให้กาชับ มาตรการ เฝ้าระวัง ดูแลนักเรียน 3)จัด
กิจกรรมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น เครื่องหมายจราจร สี และเส้นบนท้องถนน การขับขี่หรือซ้อนยานพาหนะ
เพื่อความปลอดภัยและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต 4)ประชาสัมพันธ์ให้คณะ
ครู นักเรียน และชุมชนรับทราบ 5)ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญ หาในพื้นที่ 6)ขนส่งจังหวัดมาให้
ความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย แก่ ครู นักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจมาให้ความรู้เกี่ยวเรื่อง
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กฎหมายการจราจร 7)อบรมนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน 8)รณรงค์ให้
นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 9)กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ” มีมาตรการดูแลเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค การดูแลยานพาหนะรับ -ส่งนักเรียน/
นักศึกษาในสถานศึกษา 10)จัดกิจกรรมลูกเสือจราจร จราจรอาสาหรือจราจรน้อยตามบริบทของโรงเรียน โดย
ผ่านการอบรมจากตารวจจราจรโดยตรง 11)จัดสภาพแวดล้อมภายในและหน้าโรงเรียนให้มีความปลอดภัย มีป้าย
จราจรที่จาเป็น มีทางข้ามที่ปลอดภัย 12)ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน เรื่องการจากัดความเร็วบริเวณ
หน้าโรงเรียน 13)สถานศึ กษามีการประชุมชี้แจงคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่ อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถให้
ปลอดภัย 14)ปลูกฝังด้านความมีน้าใจ และระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน
ปัญหา/อุปสรรค : นักเรียนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
และยังขาดจิตสานึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย สถานศึกษาบางแห่งไม่มีเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน ทาให้
นักเรียนไม่ทราบถึงข้อดีและไม่มีความรู้ของเครื่องหมายจราจร การดูแล ติดตามและกวดขันสามารถทาได้แค่
ภายในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อลด
อุบัติเหตุ ควรจัดให้มีการเรียนการสอน เรื่อง วินัยจราจร หรือ ความปลอดภัยบนถนน ไว้ในหลักสูตรหรือ จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้นตามนโยบาย ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายจราจร
ภายในและบริเวณรอบ ๆ โรงเรีย น ควรประชาสัมพั น ธ์รณรงค์ การสวมหมวกนิรภั ยขณะขับขี่ทั้ ง ผู้ขับ ขี่และ
ผู้โดยสาร
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย : 1)จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เพื่อพิจารณา
เรื่องดัง นี้ การเกลี่ยอั ตรากาลังข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา การย้ายข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษา การบรรจุ แ ละแต่งตั้ ง การเลื่อ นวิท ยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิ เศษ พิ จารณาเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอช่วยราชการ การย้ายกรณีพิเศษ การตัดโอนตาแหน่ง
และเงินเดือนฯ การแต่งตั้งครูผู้ช่วย การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) การ
จัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัด 4 ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 2)ประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 3)จัดทา
ระบบส่งเสริม และประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผน 4)ประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัด 5)ประชุมสัมมนากลุ่ม
(Focus Group)การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสานึกประชาธิปไตยในสถานศึกษา 6)นิเทศติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาในสังกัด (สช) เพื่อติดตามงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่างๆ 7)การจัดทาคู่มือให้
โรงเรียนเอกชน ในการดาเนินการเฉพาะเรื่องได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาได้ในเรื่องการเงิน และสวัสดิการ พร้อมทั้ง
รวบรวมคาร้องเฉพาะเรื่อง 8)การจัดอบรมครูและบุคลากร ระดับก่อนประถมศึกษา การสอนสะเต็ม และการ
แก้ปัญ หาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามระดับชั้น 9)การร่วมเป็นคณะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นของจังหวัด เพื่อ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนและแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ 10) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน
โครงการพระราชดาริ ส่งเสริมความประพฤติที่ดีให้กับนักเรียน อาทิ การปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวาย
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 11) การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 12) การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ ศธจ และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
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ปัญหา/อุปสรรค : จำนวนบุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำกำลังทำให้มีภำระงำนค่อนข้ำงหนัก ทำให้งำน
ล่ำช้ำ ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ขำดแคลนสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน ส่วนใหญ่ใช้สถำนที่ของหน่วยงำนอื่น เช่น อำคำร
ของสพป. สพม. และสถำนศึกษำ เป็นสถำนที่ทำงำนชั่วครำว การประสานงานเนื่องจากสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ทาให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทใกล้เคียงกันเกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้น ตอนและระเบียบวิธีปฏิ บัติ เช่น ขาดความชั ดเจนเกี่ยวกับ อานาจหน้ าที่ และ
บทบาทภารกิจในการปฏิบัติ, บทบาทภารกิจงานทับซ้อนกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าเช่าบ้านบุคลากรที่
เกลี่ยจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่สามารถเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ ข้อ
กฎหมายบางเรื่องยังไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ (หน่วยรับตรวจ) : ควรจัดสรรและอนุมัติงบประมาณลงสู่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดยเร็ว ควรดาเนินการสรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากาลัง จัดทำคู่มือ กำหนดหน้ำที่ ของแต่ละกลุ่มงำน
ให้มีควำมชัดเจน กาหนดขอบข่ายภารกิจงานที่ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการภายใน
จังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรจัดประชุมบุคลากรระดับกลุ่มงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาค เพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจ ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานแต่
ละกลุ่มงาน และตามนโยบายในด้านต่างๆเพื่อความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตตรวจราชการ ที่ 2 (จังหวัดชัยนาท
ลพบุ รี สิ ง ห์ บุ รี และอ่ า งทอง) เป็ น การตรวจติ ด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบาย การตรวจราชการของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จากหน่ ว ยรั บ ตรวจทั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน
อาชี วศึกษาจังหวัด รวมทั้งสถานศึก ษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลและจากการ
ประชุม รวมทั้งการสอบถามสัมภาษณ์การดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีทั้งข้อดีที่ ประสบ
ผลส าเร็ จ และข้ อ จ ากั ดที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งาน ผู้ ต รวจราชการก ระ ทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร
(ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
1) หน่วยงานและสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการที่ดีในการเพิ่มจานวนผู้เรียนสายอาชีพโดยการทา
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อส่งต่อเด็กเข้าเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2) การจั ดการศึ กษาระบบทวิศึกษา กระทรวงศึ กษาธิการควรกาหนดเป็น นโยบายเชิ ง บั ง คับ สาหรับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ต่างอาเภอ
3) การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา สถานศึกษาสังกัดสอศ.ควรเดินทางมาดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
4 ) นักเรียนที่เรียนด้วยระบบทวิศึกษา ต้องมีวินัยจึงจะสามารถเรียนจบหลักสูตรได้
3. โครงการประชารัฐ
1) สพฐ.ควรสนับสนุนบุคลากรด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนประชารัฐ
2) สถานศึกษาควรมีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นของตนเองซึ่งจะสามารถนาไปสู่ความสาเร็จ
ได้
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4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
สถานศึกษาควรมีการใช้ครูชาวต่างชาติโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเริ่มปลูกฝัง
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้ได้สาเนียงที่ถูกต้อง
5. โรงเรียนคุณธรรม
1) หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ควรมี ก ารขยายผลโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมตามรู ป แบบของมู ล นิ ธิ ยุ ว สถิ ร คุ ณ ไปยั ง
สถานศึกษาทุกแห่ง
2) สถานศึกษาทุกแห่งควรเป็นโรงเรียนคุณธรรมเพราะสอนให้เป็นคนดี
3) โรงเรียนคุณธรรมจะประสบผลสาเร็จได้ดีควรเริ่มตั้งแต่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยควรเริ่มปลูกฝังด้านมี
วินัย ความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา เพื่อนาไปสู่การเป็นคนดีในสังคม
4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้นาในการนานโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ
6. STEM Education
ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษาและควรมี ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
ควรมีการเร่งติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร อบรมครูผู้สอนให้ตระหนักถึงความสาคัญในการวัดและประเมินผล
8. โครงการการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ต้นสังกัดควรมีการพิจารณาปรับปรุง องค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายฯ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ที่มีรายละเอียดชัดเจน อีกทั้งแนวทางการตัดสินผลการเรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตรฯ
9. การพัฒนาครู
1) หน่วยงานต้นสังกัดควรวางแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากร
2) หน่วยงานต้นสังกัด กศน. ควรมีการเตรียมคนเพื่อสืบทอดตาแหน่งผอ.กศน.อาเภอ เพื่อแก้ปัญ หาการ
ขาดแคลนบุคลากร
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU
1) ผู้นาเป็นบุคคลสาคัญในการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา
2) สถานศึกษาควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและเข้มแข็ง ไม่จาเป็นต้องเข้าร่วมโครงการต่างๆมากมาย
เพื่อจะได้สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาคและจังหวัดได้อย่างชัดเจน
3) ชื่อโรงเรียน ICU ส่วนใหญ่อาจมองภาพไปทางลบ หน่วยงานและสถานศึกษาควรมีการสร้างความเข้าใจ
ที่ชัดเจนแก่ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานและสถานศึกษาควรเน้นให้มีการนา “ศาสตร์พระราชา”ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) สถานศึ ก ษาควรก าหนดเป้ าหมายการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ ชั ด เจนคื อ การท า ให้
สถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพ
2) กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรกาหนดนโยบายด้านการศึกษามากเกินไป ควรกาหนดนโยบายกว้างๆ โดย
กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับสถานศึกษาและผู้เรียนเป็นสาคัญ
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13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ควรมีการสนับสนุนการดาเนินการให้ความรู้แก่สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดการปัญหาขยะ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างยั่งยืนกาหนดให้เป็นภารกิจ ของทุกคน ทุก
หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างจริงจัง ไม่ทาเป็นเพียงตาม
กระแส และให้ถือเป็นภาระสาคัญของทุกคนทุกหน่วยงาน
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีมาตรการกากับติดตาม กาหนดนโยบายอย่างชัดเจนให้มีผู้รับผิดชอบสรุปรายงาน
ทุกเดือน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาป้ายจราจรภายในและบริเวณรอบโรงเรียน
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
1) หน่วยงานระดับจังหวัดควรมีการบูรณาการกระบวนการทางานเชิงพื้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ให้ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) จากการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาทาให้เกิดปัญ หาต่อหน่วยงานระดับภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลาง
ควรมีการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารให้กับหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการวางแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับการเกษียณอายุ และการเกลี่ยอัตรากาลัง
เพื่อไมให้เกิดปัญหาขาดบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
4) หน่วยงานส่วนกลางไม่ควรมีการตั้งคณะกรรมการมาดาเนินการในระดับพื้นที่มากเกินไป ควรเปิดโอกาส
ให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการภารกิจได้แบบเบ็ดเสร็จจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อการปฏิบัติงาน
5) ควรมีการจัดตั้งสพม.ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการที่ชัดเจนในคณะกรรมการศึกษาจังหวัด
(กศจ.)
6) หน่วยงานส่วนกลางควรเอาใจใส่และดูแลหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
7) ความสัมพันธ์ของหน่วยงานทุกสังกัดในระดับจังหวัดควรก้าวผ่านความขัดแย้งเพื่ อร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาไปสู่คุณภาพต่อไป
จากข้อมูลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น มีความจาเป็นต้องเร่งพิจารณาโดยเร่งด่วน
เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาต่อไป
.......................................................

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

นโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2560
เครื่องมือการตรวจราชการ งวด 2 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ (ศธจ., สพป., สพม., อศจ., กศน.จ)
รายชื่อคณะสนับสนุนการตรวจราชการ
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2560)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรอบการจัดทา : แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทา
ขึ ้น เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจราชการ เพื่ อ รั บ ทราบผลความก้ า วหน้ า ความส าเร็ จ ปั ญ หา/อุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะ/ความต้องการ การดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
นโยบาย และหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.reo2.moe.go.th)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นโยบาย
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
โครงการประชารัฐ
การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคุณธรรม
STEM Education
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การพัฒนาครู
การพัฒนาโรงเรียน ICU
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)

หน่วยงาน (สังกัด)
สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.
สอศ.
สพป., สพม., สอศ., ศกศ.
สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.
สพป., สพม., สอศ., สช.
สพป., สพม.,สอศ.,สช.
สพป., สพม., สช.
สพป., สพม.,สช.
สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.
สพป., สพม., สอศ.
สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.
สพป.
สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.
สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.
ศธจ.

หมายเหตุ 1 : ขอให้หน่วยรับตรวจกรอกข้อมูลภาพรวมเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง
หมายเหตุ 2 : เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งแบบรายงานฯพร้อมไฟล์ข้อมูลกลับคืนไปยัง
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (เพื่อรวบรวมนาเสนอเป็นภาพรวมของจังหวัด)
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 2 บริเวณวงเวียนเทพสตรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
อย่างช้าภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
โทร 036-411157

www.reo2.moe.go.th , E-mail : osmie2@outlook.com
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แบบนาเสนอผลการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานผู้รับการตรวจราชการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ งวดที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

*************************
ชื่อหน่วยงาน.......................................................................... สังกัด.......................................จังหวัด........................
นโยบายที่ 1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน(สอศ.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
2. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้(กศน.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้(สป.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
4. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(สป./สช)
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
.................................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
.................................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ในรอบการตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
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.................................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
.................................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
.................................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 2 อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (สอศ.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (สอศ.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับสาขาบางวิชาสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 3 โครงการประชารัฐ (สพป., สพม., สอศ.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 4 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพป., สพม., สอศ., สช.)
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมของ(มูลนิธิยุวสถิรคุณ) ได้แก่
1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียน
2. ใช้โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจากทุกภาคส่วน
6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรมและบูรณาการคุณธรรมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
7. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการของสถานศึกษาในขณะนี้ บรรลุผลตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ที่กาหนดไว้ หรือไม่
อย่างไร
.....................................................................................................................................................................
2. ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ในประเด็นต่อไปนี้
1) ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในภาพรวม ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
...........................................................................................................................................................
2) ผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญูรู้คุณ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตสร้างคนดีให้แก่ชาติบ้านเมือง ด้านความรับผิดชอบ และด้านอุดมการณ์คุณธรรม
...........................................................................................................................................................
3) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม
...........................................................................................................................................................
4) ผลการดาเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
...........................................................................................................................................................
3. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
3.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
...........................................................................................................................................................
3.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
...........................................................................................................................................................
4. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
4.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
...........................................................................................................................................................
4.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
...........................................................................................................................................................
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4.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
...........................................................................................................................................................
5. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
...........................................................................................................................................................
6. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................................
7. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
7.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
...........................................................................................................................................................
7.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 6 สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพป., สพม.,สอศ.,สช.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สสวท./สพฐ.)
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เร่ ง รั ด พั ฒ น าคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิ ว เตอ ร์
ในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ก า ร นิ เท ศ ก า กั บ ติ ด ต า ม ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ส ะ เต็ ม ศึ ก ษ า
(STEM Education)
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
4) เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education)
2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สป./สช)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM Education)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
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5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 7 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net (สพป., สพม., สช.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 8 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สพป., สพม.,สช.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ที่จัดหลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุม Head Heart Hand Health (สป./สช)
2. โครงการ การเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์รูปแบบ Active Learning (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
วัตถุประสงค์ : การจัดค่ายเพิ่มเวลา คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning
และจัดทาแนวทางการดาเนินงานและเกณฑ์การตรวจคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ (สพฐ.)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 9 การพัฒนาครู (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน (สป./สช)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนให้สามารถเป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้คาปรึกษาและ
ชี้แนะ
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สป./สช)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนให้มีความสามารถด้านการจัดการ
สอนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 10 การพัฒนาโรงเรียน ICU (สพป., สพม., สอศ.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
(สพฐ.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบวิกฤตทางการศึกษาให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาและความ ต้องการของ
โรงเรียน
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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โครงการที่ 11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
จุดมุ่งหมายหลัก
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 12 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพป.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 13 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
1. โครงการสร้างจิตสานึกการจัดการขยะ พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
และธนาคารขยะ (สพฐ.)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสานึกในการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาเฉลี่ย 1 กิโลกรัม ต่อ 1 วัน
ในสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสานึกการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
ตามหลัก 3 Rs
3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะและนาขยะมาใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. เพื่อนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดโครงการการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการ
ขยะ 30,000 โรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
5 เพื่อต่อยอดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ตาม
มาตราที่ 31 ในการเตรียมรองรับตามนโยบายปฏิรูปด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ใน
ระดับที่ต่ากว่าอุดมศึกษา) ตามกรอบของอาเซียน
6. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะ ที่ถูกต้องให้กับศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน
7. เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีในการปรับเปลี่ยน และสร้างวินัยด้านการลดใช้พลังงานที่ถูกต้อง
ให้กับศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน
8. เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้นาสู่การปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
9.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับ
ครู ศึกษานิเทศก์และนักเรียน
10. เพื่อกากับติดตามผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียนด้านการลดใช้พลังงาน
การจัดการขยะ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (กศน.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานร่วมของนักศึกษา ประชาชน
หน่วยงานเครือข่าย ในการจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
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3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 14 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (สพป., สพม., สอศ., สช., กศน.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ถ้ามี)
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
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นโยบายที่ 15 การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.) (ศธจ.)
โครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการโครงสร้างส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าต่อ
ภารกิจภาครัฐ
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับส่วนราชการในการจัดลาดับความสาคัญในการปฏิบัติ
ภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจที่เหมาะสม
3. เพื่อให้คณะทางานและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ/การปรับ
โครงสร้าง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
ประเด็นนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
1. ผลการดาเนินการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานมีความโดดเด่น หรือจุดแข็งอย่างไร และก่อให้เกิดประโยชน์
ในด้านใดบ้าง
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง ของหน่วยงาน ในการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3. การดาเนินงานพบ จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
3.1 ปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
3.2 การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น
............................................................................................................................................................
3.3 จากปัญหา อุปสรรค ภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้น ควรปรับปรุงนโยบายอย่างไร
............................................................................................................................................................
4. นวัตกรรม ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินการตามนโยบาย
............................................................................................................................................................
5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หรือที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในรอบ
การตรวจราชการที่ผ่านมา (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอของหน่วยงานผู้รับการตรวจ
6.1 ข้อเสนอ ที่เป็นความต้องการจาเป็น (needs)
............................................................................................................................................................
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6.2 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................ผู้รายงาน
(...................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วัน/เดือน/ปี....................................................
โทร.................................................................
E-mail………………………………..………………….

ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
(ผู้บริหารหน่วยงาน/เขตพื้นที่)
วัน/เดือน/ปี..............................................
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เขตตรวจราชการที่ 2
1.สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (สนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด)
จังหวัด
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ชัยนาท

ชื่อ – สกุล
นายปัญญา แก้วเหล็ก
นายสุเมธี จันทร์หอม
นายสุดใจ มอญรัต
นายวินัย ตะปะสา

ตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
รก.ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

2.สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม อัธยำศัยจังหวัด
จังหวัด
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ชัยนาท

ชื่อ – สกุล
นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
นายสันติ ต่วนชะเอม
นายนิรัช สามัคคี
นายเธียร เธียรถาวร

ตาแหน่ง
ผอ. สานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
ผอ. สานักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
ผอ. สานักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
ผอ. สานักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท

3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จังหวัด
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ชัยนาท
สพม. เขต 5

สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 2
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ชัยนาท
สพม.เขต 5

ชื่อ - สกุล
นายชนม์ พานิชชอบ
นายต่อศักดิ์ บุญเสือ
นางสาววารุณีย์ บุญคง
นายนันทภพ เคหา
นายวินัย ตะปะสา
นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญาณ์นันต์

ตาแหน่ง
รก.ผอ. สพป. ลบ.1
ผอ. สพป. ลบ.2
รก.ผอ. สพป. สห.
รก.ผอ. สพป. อท.
รก.ผอ. สพป. ชน.
ผอ.สพม. เขต 5

4.ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัด
จังหวัด
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ชัยนาท

ชื่อ - สกุล
นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
นายสมหมาย สว่างศรี

ตาแหน่ง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
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ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะสนับสนุน/ประสานการตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 2
1. คณะสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประกอบด้วย
1.1 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
ศึกษาธิการภาค 2
1.2 นายวิระ แข็งกสิการ
รองศึกษาธิการภาค 2
1.3 นางสาวสุนีย์ บุญทิม
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
1.4 นายผจญ มุกดา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.5 นางสาวปราณี น้อยโฮม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.6 นางสาวธิรดา บัวตูม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
2. คณะผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 นางจิราภรณ์ ศุภศรี
ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ เลขาผู้ตรวจราชการ
3. คณะสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วย
3.1 นางวิภา รักงาม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
3.2 นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
3.3 นายพิทักษ์ สุริยะ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
3.4 นางวันเพ็ญ ศิริคง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
4. คณะสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม อัธยำศัยจังหวัด ประกอบด้วย
4.1 นางสาวเสาวภาคย์ ศรีเพ็ชร์ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
4.2 นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่
สานักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
4.3 นายสุรพงษ์ พรหมศรี
สานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
4.4 นางโรจนี อังกุรโภคี
สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
5. คณะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ประกอบด้วย
5.1 นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล สพป.ลพบุรี เขต 1
5.2 นางประคอง แก้วดวงเล็ก สพป.ลพบุรี เขต 1
5.3 นางสาววิมล เรืองงาม
สพป.ลพบุรี เขต 2
5.5 นางสาวทิพรัตน์ โสภาจารีย์ สพป.สิงห์บุรี
5.6 นางสาวสุขวรรณ ทองสุข สพป.สิงห์บุรี
5.7 นางวิภา สาธิตะกร
สพป.อ่างทอง
5.8 นางไพฑรูย์ จิตใส
สพป.อ่างทอง
5.9 นางสาวสายชล ภูไทย
สพป.ชัยนาท
5.10 นางสาวสมาภรณ์ แสงภู่ สพป.ชัยนาท
6. คณะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ประกอบด้วย
6.1 นางสาวอุสา กลับหอม
สพม. เขต 5
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7. คณะสำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด ประกอบด้วย
7.1 นายอาทร ปรัชญาภรณ์
อศจ.ลพบุรี
7.2 นางสุนิสา ทับนิน
อศจ.ลพบุรี
7.3 นายประสาร พันธ์ลิมา
อศจ.สิงห์บุรี
7.4 นายสุนทร คลังเงิน
อศจ.สิงห์บุรี
7.5 นางสาวจินตนา ศิริมูล
อศจ..อ่างทอง
7.6 นางสาวบังอร หน่ายทุกข์ อศจ.ชัยนาท
8. คณะสมำคมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด ประกอบด้วย
8.1 นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล
นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จังหวัดลพบุรี
8.2 นายทวีป ใจเพียร
นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี
8.3 นายกรรมาธิการ จิตตะมาก นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทอง
8.4 นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร นายกสมาคมผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดชัยนาท
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
นายวิระ แข็งกสิการ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 2
รองศึกษาธิการภาค 2

คณะทำงำน
นางจิราภรณ์ ศุภศรี
นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
นางสาวสุนีย์ บุญทิม
นายผจญ มุกดา
นางสาวปราณี น้อยโฮม
นางสาวธิรดา บัวตูม

ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

วิเครำะห์และเขียนรำยงำนกำรตรวจรำชกำร
นางสาวสุนีย์ บุญทิม

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

คณะผู้ประสำนงำนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
นางจิราภรณ์ ศุภศรี
นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ

ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
หน้าห้องรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

