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คํานํา
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกที่สําคัญในการตรวจ ติดตาม การปฏิบัติราชการ
หรือการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการตาม
หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และเพื่ อ ดํ า เนิ น การในฐานะผู้ ส อดส่ อ ง ดู แ ลแทนรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการและทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานเลขานุการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เลขานุการการตรวจราชการในระดับภาคดังกล่าว จึงได้ทําการ
วิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1700/2559 เรื่อง นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. และคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1139/2559 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม 16 นโยบาย การวิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวครั้งนี้ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้พยามยามสืบค้นข้อมูล
ให้มีความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เชื่อมั่นว่า จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้วางไว้
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารการวิ เ คราะห์ น โยบายการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานรับตรวจ
ราชการ บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการตรวจราชการ และผู้ ส นใจโดยทั่ ว ไป ขอขอบพระคุ ณ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คณะทํางานได้อ้างอิงสืบค้นมาใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การวิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย และผลสําเร็จของนโยบาย
ที่คาดว่าจะได้รับ ดังที่จะได้นําเสนอรายละเอียดแยกตามนโยบาย ดังนี้
1. การวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
1.1 สาระสําคัญของนโยบาย ยึดแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชดําริให้มีการนําองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา
และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ
นักปราชญ์และบัณฑิต มาเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายสําหรับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่จะ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
1.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สําหรับเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔ H ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head) ด้านคุณลักษณะและค่านิยม (Heart)
ด้านทักษะปฏิบัติ (Hand) และด้านสุขภาพกาย (Health) ลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบ
เนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือจุดหมายปลายทางของนโยบายดังกล่าว
1.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อที่
สูงขึ้น
1.3.2 สถานศึกษามีโอกาสมีทางเลือกในการบริหารจัดการตามบริบทของสถานศึกษา ทั้งใน
ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสําคัญ สามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของแต่ละคน
1.3.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเอง ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
1.3.4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
มาช่วยในการเรียนการสอนเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วย
1.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่ ว นของผลการดํ า เนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคในแต่ ล ะพื้ น ที่ ภาพรวมของการดํ า เนิ น งาน และสรุ ป เป็ น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
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2. การวิเคราะห์นโยบายการอ่านออกเขียนได้
2.1 สาระสําคัญของนโยบาย เน้นการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ถือเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเอง หากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การที่จะไปเรียนวิชา
อื่นย่อมเป็นไปไม่ได้
2.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2
ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นตัวนําทางพื้นฐานที่จะสามารถไปค้นคว้าเรียน
วิชาที่ต้องการและสนใจได้เป็นอย่างดี
2.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
2.3.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญ มีความตระหนักและ
รับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ อย่างยั่งยืน
2.3.2 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.3.4 นักเรียนชั้น ป. 1 อ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. 2 ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง เพิ่มขึ้น จากการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
3. การวิเคราะห์นโยบายโครงการประชารัฐ
3.1 สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อํานาจของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา” ที่เกิดจากความร่วมมือภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
รวม 25 องค์ ก ร จั บ มื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย นมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นํา (ครู ผู้บริหารฯ) ได้รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผลโรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษา
จัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การลดความเหลื่อม
ล้ํา การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์)
3.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย โรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424 โรงเรียน
(ระยะแรก 3,342 โรงเรียน ) กิจกรรมหลัก ๆ จะประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและให้
ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External Volunteer (นักศึกษา)
และมี School Sponsor (CEO) จากภาครัฐและภาคเอกชน
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3.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.3.1 ครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ต่างๆ
3.3.2 โรงเรียน ได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียน
การสอน ระบบฐานข้อมูล
3.3.3 ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ
3.3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
3.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
4. การวิเคราะห์นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
4.1 สาระสําคัญของนโยบาย รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน
ในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อนําไปสู่การคิด
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้เป็นโครงการสําคัญด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศอย่างเหมาะสม
4.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย มุ่งให้ผู้เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่
(1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน
และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา
จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่
สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
4.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
4.3.1 ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาได้เข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการดําเนินงานสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3.2 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา
4.3.3 กระตุ้น และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ
สะเต็มศึกษา
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4.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
5. การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
5.1 สาระสําคัญของนโยบาย เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน
นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสาร แก้ปัญหา
ครู สอนภาษาอั ง กฤษไม่เพี ยงพอ ครูข าดทัก ษะและเทคนิค การสอนภาษาอั ง กฤษ ในขณะที่ภ าษาอั ง กฤษ
มีความสําคัญและจําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน
5.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
5.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
5.3.1
ครูแกนนําได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผล
5.3.2 นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนําได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
5.3.3 ครู และนักเรียน ที่ได้ขยายผลจากโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิผล
5.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
6. การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1 สาระสําคัญของนโยบาย เน้นการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง
โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ เช่น การควบรวมโรงเรียน (ปี 2559-2560 สพฐ. มีแผนที่จะควบรวม 10,971
โรง) จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ใช้ ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ช่ ว ยสอนจั ด สรรอุ ป กรณ์ ด าวเที ย ม จั ด ทํ า School
Mapping เป็นต้น
6.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง
โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ
6.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
6.3.1 ได้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่งที่มีครูครบชั้น และมีจํานวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม
6.3.2 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมทั้งโรงเรียนมีจํานวนที่ชัดเจน
ในแต่ละพื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
6.3.3 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมบางส่วนมีจํานวนที่ชัดเจนในแต่
ละพื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
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6.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
7. การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. 2517
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลําดับขั้น” ดังตอนหนึ่ง
ในพระราชดํารัส ความว่า …การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ
ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐาน
เกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับต่อไป…ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอน
บริบูรณ์…
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ร่วมประสานความร่วมมือระหว่าง
กัน ในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
7.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ใน
ภาพรวม คือ สถานศึกษาพอเพียง แบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง มีองค์ประกอบการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์ซ่ึงสะท้อนแนวคิดการขับเคลื่อน ทั้ง
โรงเรียน ดังนี้
7.2.1 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน
7.2.2 ด้านวัตถุ (ใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล ด้วยความไม่ประมาท)
7.2.3 ด้านสังคม (เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ
กติกา รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิด
ความสามัคคี และเป็นโรงเรียน-ชุมชนแห่งความสุข)
7.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน
ฯลฯ ร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นต้น)
7.2.5 ด้านวัฒนธรรม (ภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจ
รากเหง้าของตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรม
ที่ดีงาม)
7.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.3.1
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ที่มั่นคงยั่งยืน ปรับตัวอยู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
7.3.2 ผู้เรียนใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล
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7.3.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ กติกา
รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน จนส่งผลให้เกิด
ความสามัคคี และเป็นโรงเรียน ชุมชนแห่งความสุข
7.3.4 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน ฯลฯ ร่วมใน
กิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.3.5 ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจรากเหง้าของ
ตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
7.3.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
8. การวิเคราะห์นโยบายการท่องจําในสิ่งที่ควรจําและนําไปฝึกคิดวิเคราะห์
8.1 สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ : 9 ก.ค.2559 ภายใน 2 ปี :
จะทําให้เด็กเรียนท่องจํา ในสิ่งที่ควรจํา และนําสิ่งที่จําไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ครบทุกโรงเรียน UNESCO ระบุถึงจํานวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนไทยในระดับอายุต่างๆ
พบว่า ในระดับประถมศึกษา เด็กไทยเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในชั้น ป.4-5 คือ 1,200 ชั่วโมง/ปี ส่วน
ระดับชั้นอื่นๆ ก็ติดอันดับสูงของโลกเช่นกัน ส่งผลให้นักเรียนไทยมีการบ้านมาก นักเรียนและผู้ปกครองต่างก็มี
ความเครียด ที่สําคัญการเรียนการสอนยังไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์มากเท่าที่ควร
8.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย การท่องจํา ในสิ่งที่ควรจํา และนําสิ่งที่จําไปฝึกคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรม
ที่เน้น 4H คือ Head Heart Hand Health โดยสิ่งสําคัญคือ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ให้ชั่วโมงเรียนใน
ห้องเรียนลดลง และชั่วโมงทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเน้นการปรับกระบวนการสอนของครู เพื่อให้เด็กได้ฝึก
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากขึ้นรวมทั้งการปรับปรุงข้อสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัย
และปรนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น
8.3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
8.3.1 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ให้ชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลดลง และชั่วโมงทํา
กิจกรรมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีเวลาทํากิจกรรมที่ต้องการตามความถนัดและสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ได้คิดวิเคราะห์ใน
กระบวนการระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจากเริ่มต้นจนสิ้นสุดขั้นตอนแต่ละกิจกรรม
8.3.2 ได้ปรับกระบวนการสอนของครู เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากขึ้น ทําให้
ครูมีเวลา และโอกาสที่จะวางแผนให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และจํา ตามขั้นตอนของแต่ละกิจกรรม
8.3.3 ได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น
การได้ใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันทําให้ได้เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปในทิศทางใด ได้เป็น
สารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนต่อไป
8.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
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9. การวิเคราะห์นโยบายการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
9.1 สาระสําคัญของนโยบาย การวางแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น แผนงานทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยสิ่งสําคัญคือการนําแผนไปสู่การบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันในระดับจังหวัด การจัดทําระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมา
เรียนให้มากที่สุด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย สํารวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด วิเคราะห์
ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงจําแนกตามสาเหตุ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ร่วมกันป้องกัน การนําแผนไปสู่การบูรณาการการทํางานร่วมกันในระดับจังหวัด จัดทําระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้
ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
9.3.1 มีข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและเด็กตกหล่นรายบุคคลและรายจังหวัดในพื้นที่ ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
9.3.2 ได้กลุ่มเสี่ยงจําแนกตามสาเหตุ ที่จะใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
9.3.3 ได้แผนการบูรณาการการทํางานร่วมกันในระดับจังหวัดที่จะใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.3.4 มีระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด
9.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
10. การวิเคราะห์นโยบายการเกลี่ยอัตรากําลังครู
10.1 สาระสําคัญของนโยบาย การเกลี่ยอัตรากําลังครู กําหนดหลักเกณฑ์ปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทของการบริหารงานบุคคลของ กศจ. เพื่อให้มีครูไปปฏิบัติการสอนทันก่อนเปิดภาคเรียน, เพื่อให้สามารถ
นํ า ตํ า แหน่ ง ว่ า งภายหลั ง การย้ า ย มาใช้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น และผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ สพฐ. สามารถกํากับดูแลการดําเนินงานเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม
10.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย มีจุดมุ่งหมายการเกลี่ยอัตรากําลังตามหลักเกณฑ์ คือ คุณสมบัติของผู้
ขอย้ายกรณีปกติ
การยื่นคําร้องขอย้ายและการพิจารณาย้าย
การกําหนดองค์ประกอบการย้าย
7 องค์ประกอบ และ สพฐ. กําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดและองค์ประกอบในการย้าย ตามกรอบของ ก.ค.ศ.
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ การเกลี่ยอัตรากําลัง ให้อํานาจ กศจ. ในการเกลี่ยทั้งตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนได้ตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ส่วนการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของราชการ ให้เป็น
อํานาจของศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
10.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
10.3.1 ได้คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นธรรม
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
10.3.2 ได้ข้อกําหนดระยะเวลาการยื่นคําร้องขอย้าย เป็นไปตามข้อกําหนดที่ สพฐ. จะเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบกําหนดปฏิทินการยื่นคําร้องขอย้ายให้ตรงกันทั่วประเทศ
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10.3.3 ได้ ข้ อ กํ า หนดระยะเวลาการพิ จ ารณาย้ า ย เพื่ อ สามารถบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ทดแทน
อัตรากําลังเกษียณอายุราชการได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10.3.4 ได้ข้อกําหนดการกําหนดองค์ประกอบการย้ายตามที่ สพฐ. กําหนดรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดและองค์ประกอบในการย้าย ตามกรอบของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ
10.3.5 ได้ข้อกําหนดการเกลี่ยอัตรากําลัง ให้อํานาจ กศจ. ในการเกลี่ยทั้งตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนได้ตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ส่วนการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของราชการ ได้ให้เป็น
อํานาจของศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
10.3.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
11. การวิเคราะห์นโยบายการดูแลเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วม
11.1 สาระสําคัญของนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อม สามารถ
รับเด็กพิการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 กําหนดว่า การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี(ปรับเป็นสิบห้าปี)
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรคสอง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรก
เกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานายความสะดวก สื่อ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บริการ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท
11.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย เด็กทุกคนไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเด็กทุกคนที่ผู้ปกครองพามาเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะต้องรับเด็กและจะต้องจัดการศึกษาให้
เขาอย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนร่วมบางเวลา (Integration) และการเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) การ
จัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้มีโอกาสได้เรียนชั้นเดียวกับเด็กปกติ ตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน เด็ก
ปกติได้รับบริการการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริการนอกห้องเรียนอย่างไร เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
บริการเช่นเดียวกัน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมด้วยการรับรู้และให้
ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
11.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
11.3.1 โรงเรียนได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมเด็กปกติและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ทั้งการเรียนร่วมบางเวลา (Integration) และการเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming)
11.3.2 พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมด้วยการรับรู้และ
ให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
11.3.3 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
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12. การวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพืน้ ที่จังหวัด
12.1 สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย นับตั้งแต่มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา นโยบายของรัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยมุ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย การให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่ห่างไกล การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของ
ครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกเท่านั้น คุณภาพการให้บริการที่พัฒนา
เด็กปฐมวัย การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย การศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ การ
ติดตามงานและประเมินผล และการสร้างเครือข่ายการประสานงานการทํางานร่วมกัน
12.3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
12.3.1 ได้แนวทางการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับบริการ
อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่ห่างไกล
12.3.2 ได้แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการเป็น
พ่อแม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกเท่านั้น
12.3.3 ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
12.3.4 ได้แนวทางการจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
12.3.5 ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
12.3.6 ได้รูปแบบการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ การติดตามงานและ
ประเมินผล และการสร้างเครือข่ายการประสานงานการทํางานร่วมกัน
12.3.7 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่ ว นของผลการดํ า เนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคในแต่ ล ะพื้ น ที่ ภาพรวมของการดํ า เนิ น งาน และสรุ ป เป็ น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
13. การวิเคราะห์นโยบายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
13.1 สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการ
มีอาชีพ มีรายได้และมีงานทํา การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้า
และบริการ รวมทั้งศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์เพื่อนํามา
กําหนดหลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
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ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและบริการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภอ
จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับเป็นช่องทางในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน
และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล การดําเนินงานของศูนย์ฯ
ครบทุกแห่ง
13.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มุ่งเน้นการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนจัง หวัด ในทุ กจังหวั ด ข้อ มู ล เชิง ลึ กเกี่ ยวกับความต้องการด้ า นการศึก ษาอาชีพเพื่ อการมี ง านทํา ของ
ประชาชน ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการและบริการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อย อําเภอละ ๒ แห่ง
จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับเป็นช่องทางในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน
และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล มุ่งเน้นการประสานงานของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ การดําเนินงานของศูนย์ฯ ทั้ง 7,424 แห่ง
13.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
13.3.1 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด
13.3.2 ได้จัดทําระบบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ของประชาชน ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
บริหารจัดการและบริการ
13.3.3 ได้มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่
13.3.4 มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อย อําเภอละ ๒ แห่ง
13.3.5 มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับ
เป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่าง
ต่อเนื่องให้กับผู้เรียน
13.3.6 มีศูนย์เรี ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตํ าบลครบทุ ก
ตําบล มุ่งเน้นการประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นในพื้นที่
13.3.7 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
14. การวิเคราะห์นโยบายการซ่อมแซมบ้านพักครู
14.1 สาระสําคัญของนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายซ่อมแซม
บ้านพักครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในวงเงินหลังละ 200,000
บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2561 จนครบทั้งหมด 40,000 หลัง
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14.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,250
หลัง ใช้งบประมาณจํานวน 526,500,000 บาท และให้ตั้งงบในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 10,125 หลัง ใช้
งบประมาณจํานวน 2,025,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 27,625 หลัง ให้ไปตั้งงบในปีงบประมาณ 2561 จน
ครบทั้งหมด 40,000 หลัง
14.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
14.3.1 ได้ซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2,250 หลัง ใช้งบประมาณ
จํานวน 526,500,000 บาท
14.3.2 ได้ซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10,125 หลัง ใช้งบประมาณ
จํานวน 2,025,000,000 บาท
14.3.3 ได้ซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 27,625 หลัง
14.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
15. การวิเคราะห์นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
15.1 สาระสําคัญของนโยบาย คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ข้อ 7 นอกจากอํานาจ
หน้าที่ท่ีรับโอนมาตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัด (2) พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด (6) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด
ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่ 5 ข้อ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ
15.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการและประสานงานการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนด
15.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
15.3.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตาม
กรอบการดําเนินงานที่กําหนด
15.3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่
ของจังหวัด
15.3.3 แผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมีตัวชี้วัดตามกรอบ ที่
กําหนด
15.3.4 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดได้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทั้งใน
และนอกกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เป็นแผนชี้ทิศการทํางานของจังหวัดที่สมบูรณ์
15.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่ ว นของผลการดํ า เนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคในแต่ ล ะพื้ น ที่ ภาพรวมของการดํ า เนิ น งาน และสรุ ป เป็ น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
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16. การวิเคราะห์นโยบายทวิศึกษา
16.1 สาระสําคัญของนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพ ที่
เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิต
กําลังคนจําเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพซึ่งมี
ตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้นแต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุนให้มี
การเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดกําลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่
จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป
16.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย ให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ
และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามความถนัด ความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น เป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียน
สามารถสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน มีการ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา ที่
เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

16.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
16.3.1 ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความ
ถนัดและความสนใจ
16.3.2
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา
16.3.3 เป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่
ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
16.3.4 เป็นการเตรียมความพร้อมตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาประเทศในอนาคต
16.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วน
ของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
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1. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัส (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สวก.สพฐ.) สื บ ค้ น
เมื่อ 14 ก.พ.2559,จาก academic.obec.go.th./web/home) 1 ในเรื่องการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้อง
ดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้ การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่อง
มากเกินไปทรงมีพระราชดําริให้มีการนําองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพล
ศึกษา และหัวใจนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การคาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจ
สําคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ การเรียนเก่งมากขึ้น โดย
ทรงมีพระราชดําริให้นําทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบายการลดเวลา
เรียนดังกล่าว จึงนํามาสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดให้โรงเรียน เรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง หรือ
เวลา 14.30 น. แต่เวลาโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่ายสี่โมง
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงเวลา ระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้าน ซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่
โรงเรียน โรงเรียนจะต้องสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ําใจต่อกัน การทํางานเป็นทีม และที่สําคัญควรมีกิจกรรม
กระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จําเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเรียน
เดียวกัน หรือระดับเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว
การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์หลายช่วงวัย โดยเป็นการจําลองสภาพจริงในสังกัดให้เด็กได้เรียนรู้
ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย นั้น สอดคล้องกับของหน่วยประเทศที่เป็นผู้นําด้านการศึกษาของโลกที่เห็น
พ้องกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องจิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพความรู้
พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดค้อม และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว
ชุมชน โรงเรียน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกําลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบ
ความสําเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ได้
ตลอดเวลา
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละคน
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและ
ถนัดของแต่ละคน
4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเอง ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
5. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย ยึดแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชดําริให้มีการนําองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา
และหัวใจนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ
นักปราชญ์และบัณฑิต มาเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายสําหรับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ที่
จะดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สําหรับเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔ H ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head) ด้านคุณลักษณะและค่านิยม (Heart)
ด้านทักษะปฏิบัติ (Hand) และด้านสุขภาพกาย (Health) ลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบ
เนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือจุดหมายปลายทางของนโยบายดังกล่าว
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
3.2 สถานศึกษามีโอกาสมีทางเลือกในการบริหารจัดการตามบริบทของสถานศึกษาทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสําคัญ สามารถบริหารจัดการ
เวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของแต่ละคน
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3.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
3.4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน มาช่วย
ในการเรียนการสอนเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วย
3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2558)
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สืบค้นเมื่อ 14 ก.พ.2559,
จาก academic.obec.go.th./web/home) 1
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2. นโยบายการอ่านออกเขียนได้
ความเป็นมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2 กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศนโยบายสําหรับปี 2558 ให้เป็น "ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" เพราะปัญหาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง จากการสํารวจพบว่ามีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ มีจํานวนประมาณ 25,000-26,000 คน ทั่วประเทศ กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เนื่องจาก
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กติดตามมากับพ่อแม่ที่เป็นแรงงานต่างด้าว
หรือเด็กชาติพันธุ์ ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเอง หากอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ การที่จะไปเรียนวิชาอื่นย่อมเป็นไปไม่ได้ สิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือ ทําให้เด็กทุกคนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาอ่านออกเขียนได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านและเขียน นี่คือหัวใจสําคัญของการศึกษาในระดับ
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด และพัฒนาการ
จัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องกําหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ กํากับติดตามการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานให้กับกระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นระยะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะต้องดําเนินการประกาศนโยบายให้กับโรงเรียนในสังกัด
มี ข้ อ มู ล การอ่ า นการเขี ย นของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป และรายงานต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับระบบบริหารจัดการ รวมถึงการดําเนินการกํากับ ติดตาม นิเทศ จัดทํา
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนอย่างจริงจัง และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะ ซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างเข้มงวดและเข้มแข็ง
สถานศึกษาทุกแห่ง จะต้องกําหนดเป็นนโยบายให้ครูและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และต้องดําเนินการทุก
วิธี เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านเขียนได้ ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปรับ
ระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนมีส่วนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ไม่เฉพาะวิชา
ภาษาไทยเท่านั้น มีแผนซ่อมเสริมนักเรียนทุกคนที่มีปัญหา และซ่อมเสริมให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 มีการประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
กํากับ ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือครูในการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน และรายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะสถานศึกษาเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดและมี
ผลกับนักเรียนมากที่สุด
การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 3
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใช้
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียน
คล่อง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญ มีความตระหนักและ
รับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การวิเคราะห์นโยบายการอ่านออกเขียนได้
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย เน้นการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ถือเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการทําให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเอง หากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การที่จะไปเรียนวิชา
อื่นย่อมเป็นไปไม่ได้
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้น
ไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นตัวนําทางพื้นฐานที่จะสามารถไปค้นคว้าเรียนวิชา
ที่ต้องการและสนใจได้เป็นอย่างดี
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญ มีความตระหนักและ
รับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ อย่างยั่งยืน
3.2 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่าน
คล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.4 นักเรียนชั้น ป. 1 อ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง เพิ่มขึ้น จากการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กุณฑิกา พัชรชานนท์ และบัลลังก์ โรหิตเสถียร : ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี 15/2558 ปี 2558 ปีปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, http://www.moe.go.th/websm/2016/feb/080.html
.
17/2/2559. 2ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ),เอกสารอัดสําเนา. 27 สิงหาคม 2558. 3
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3. นโยบายโครงการประชารัฐ
ความเป็นมา
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 4 ให้ความเห็น
ว่านโยบาย ‘ประชารัฐ’ เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา แทนกรอบนโยบายแบบเก่าของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ หรือก็คือ นโยบาย ‘ประชานิยม’ โดยใน
ตัวสาระสําคัญจะพบว่า นโยบายประชานิยม จะมุ่งเน้นที่ความนิยมชมชอบของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเมื่ออยู่
ภายใต้ระบบการเลือกตั้ง นโยบายประชานิยมจะเลือกพุ่งเป้าไปที่ความนิยมชมชอบของกลุ่มประชาชนส่วน
ใหญ่ก่อน เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่นิยมชมชอบ หรือแม้กระทั่งเกิดผลเสียต่อกลุ่มประชาชน
ส่วนน้อย
ปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของนโยบายประชานิยม ก็คือ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย มักจะ
ไม่ได้ทันคํานึงถึงผลเสียที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การมองภาพรวม
ได้อย่างไม่ครบถ้วน การขาดข้อมูลในการตัดสินใจ หรือ ผลของความเสียหายจะถูกกระจายอย่างเฉลี่ยจนทํา
ให้ผลเสียดูเบาบางลงไป นโยบายประชานิยมที่ขาดการคํานึงถึงผลเสียในอนาคต จึงทําให้ประเทศสุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดวิกฤติ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาในช่วงทศวรรษก่อนๆ สําหรับ นโยบาย
ประชารัฐ ความมุ่งหวังของกรอบนโยบาย คือการปิดจุดอ่อนของนโยบายประชานิยมดังกล่าว โดยตัว
สาระสําคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อํานาจของรัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ
นโยบายประชารัฐ จึงมิได้มุ่งเน้นที่การสร้างความนิยมชมชอบของประชาชนในระยะสั้นเป็นหลัก
เพราะนโยบายที่ประชาชนให้ความนิยมชมชอบ อาจจะมีผลเสียตามมาในอนาคตก็เป็นได้ และไม่ได้ให้
ความสําคัญในเรื่องของแหล่งที่มาของอํานาจว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อีกด้วย ขอเพียงแค่ผลประโยชน์
ของการดําเนินนโยบายให้ตกอยู่กับประชาชนก็พอ เมื่อย้อนมองถึงนโยบายประชารัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และ
มองทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายในอนาคตผ่านการ ตั้งคณะทํางานประชารัฐ พบว่า นโยบายประชารัฐที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีอยู่ 2 รูปแบบที่สําคัญ
รูปแบบแรก คือ กลุ่มนโยบายที่ดูแลกลุ่มรากหญ้าโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการอัดฉีดเงินกองทุน
หมู่บ้านหรือ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตําบล ซึ่งเป็นมาตรการดูแล สนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง
ลงไปให้กับกลุ่มประชาชน และในระดับพื้นที่
รูปแบบที่สอง คือ กลุ่มนโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ เพื่อลดปัญหาผลผลิตคงค้าง ก่อให้เกิดการผลิต
การจ้างงาน การลงทุนระลอกใหม่ ตัวอย่างของนโยบายในรูปแบบที่สอง เช่น มาตรการยกเว้นภาษีสําหรับ
รายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ มาตรการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท สําหรับการซื้อสินค้าและบริการ
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เป็นต้น
ทั้งสองรูปแบบจะให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนในระดับที่ต่างกัน โดยนโยบายรูปแบบแรกจะให้
ผลกระทบโดยตรงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า เนื่องจากเป็นการให้การช่วยเหลือกับกลุ่มประชาชนโดยตรง
ในขณะที่นโยบายรูปแบบที่สอง จะให้ประโยชน์กับประชาชนทางอ้อม ผ่านการสนับสนุนภาคธุรกิจ นั่นคือ
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ภายหลังจากที่ธุรกิจได้รับผลประโยชน์แล้ว และผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จะมากหรือน้อย ขึ้นกับว่าภาคธุรกิจนําผลประโยชน์ทีได้ มาต่อยอดสร้างการผลิต จ้างงานและลงทุนเพิ่มมาก
น้อยเพียงใดนั่นเอง
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ประสบการณ์จากต่างประเทศ พบว่านโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ (รูปแบบที่ 2) มีประเด็นปัญหาที่
น่ากังวลใจ คือ นโยบายดังกล่าวอาจจะให้ผลประโยชน์ต่อธุรกิจในระดับที่ไม่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ําระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนธุรกิจอาจจะ
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เนื่องจากนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจ ทําให้
ธุรกิจได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันลดลง ท้ายที่สุด ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากนโยบายดังกล่าว อาจจะ
มีไม่มากนัก หากนโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ เป็นแค่การแก้ไขปัญหาผลผลิตที่ล้นเกิน ก่อให้เกิดการจ้างงาน
การลงทุนใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก
คําตอบที่ว่า ประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายประชารัฐ จึงขึ้นกับว่า คณะทํางานประชารัฐจะมุ่ง
นโยบายไปในทิศทางใด หากนโยบายประชารัฐมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่รากหญ้าเป็นสําคัญ ประชาชนทั่วไปก็จะ
ได้รับผลประโยชน์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่านโยบายที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาภาคธุรกิจ
เพื่อลดปัญหาผลผลิตคงค้าง เป็นหลัก
ทั้งนี้ ผู้เขียนมองว่านโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจแบบประชารัฐ คือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่าง
ยั่งยืนจะต้องไม่ใช่นโยบายฉาบฉวย ที่เน้นการแก้ไขปัญหาผลผลิตส่วนเกิน แต่ต้องเป็นนโยบายที่วางกลยุทธ์
อุตสาหกรรมในอนาคตที่เหมาะสม ที่จะก่อให้เกิดการผลิต การจ้างงาน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการ
พัฒนาผู้นํา” ที่เกิดจากความร่วมมือภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 25 องค์กร จับมือกัน
ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นํา
(ครู ผู้บริหารฯ) ได้รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผลโรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็ง ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษาจัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่ม ประชารัฐ
ใหญ่ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การลดความเหลื่อมล้ํา การสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์) โดยเป้าหมายของโรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม
7,424 โรงเรีย น (ระยะแรก 3,342 โรงเรีย น ) กิจกรรมหลั ก ๆ จะประกอบด้ วย การแลกเปลี่ย นข้อ มู ล
วิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External
Volunteer (นักศึกษา) และมี School Sponsor (CEO) จากภาครัฐและภาคเอกชน 5
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ต่างๆ
2) เพื่อให้โรงเรียนได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน
ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
3) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ
4) เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
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โดยทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต
3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้, (A) Rithenmatics-คิดเลขเป็น 8C คือ
- Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
- Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
- Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
- Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
- Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
- Computing and ICT literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
- Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย
ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสําคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจําเป็นต้องมี
การวิเคราะห์นโยบายโครงการประชารัฐ
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อํานาจของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐด้าน
การศึ กษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู้ นํา ” ที่เ กิ ด จากความร่ วมมือ ภาครั ฐ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
รวม 25 องค์ ก ร จั บ มื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย นมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นํา(ครู ผู้บริหารฯ) ได้รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผลโรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
จะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษาจัดเป็น
ประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การลดความเหลื่อมล้ํา การ
สร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์)
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย โรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424 โรงเรียน
(ระยะแรก 3,342 โรงเรียน ) กิจกรรมหลัก ๆ จะประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและให้
ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External Volunteer (นักศึกษา)
และมี School Sponsor (CEO) จากภาครัฐและภาคเอกชน
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ต่างๆ
3.2 โรงเรียน ได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน
ระบบฐานข้อมูล
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3.3 ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ),เอกสารอัดสําเนา. 4
(DR.BORWORN สืบค้นจาก http:www.dr.borworn.com/aricledetail.asp?id=15644
เมื่อวันที่ 4/1/2560 ) 5
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4. นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ความเป็นมา
โครงการสะเต็มศึกษาเสนอการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่บูรณาการแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการนําความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม สสวท. จึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคของ
ประเทศไทยเพื่อเป็นกําลังและศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้
การส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) สสวท.ได้
จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภาคอีก 13 ศูนย์ตั้งอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ในจังหวัดเป็นศูนย์กลางของภาคทําหน้าที่เสมือนสาขาย่อยของ สสวท. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึง
การสนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูล (Resource
center) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังทําหน้าที่ประสานงาน
เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มใน
ระดับภูมิภาคอีกด้วย
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และมีหน้าที่ต่างๆ กัน เพื่อให้การดําเนินงาน
โครงการสะเต็มศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาซึ่งจะ
พัฒนาเด็กไทยให้ก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. จึงได้จัดกิจกรรม
Thailand STEM Festival 2015 ซึ่งจะมีกิจกรรมอาทิเช่น การบรรยายและเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ
จากหน่วยงานต่างๆ การประชุมปฏิบัติการที่เป็นเวทีให้ครูนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานที่ได้ดาเนินงานจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา และการแข่งขันกิจกรรมสะเต็มของ
นักเรียนการแนะแนวอาชีพทางด้านสะเต็มศึกษาจากฑูตสะเต็ม เป็นต้น
จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้เป็นโครงการสําคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสําหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาเข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการดําเนินงานสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา
3. เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสะ
เต็มศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา
คําว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM”6 เป็นคําย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่
ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ค้าว่า STEM ถูกใช้ครั้ง
แรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้คํา
นี้ เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจนของคําว่า STEM มีผลให้มี
การใช้และให้ความหมายของคํานี้ แตกต่างกันไป เช่น มีการใช้ค้าว่า STEM ในการอ้างอิงถึงกลุ่มอาชีพที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัด
การศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิต
จริงและการทํางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจําทฤษฎี
หรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ
พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ้าวันได้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ
(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เน้นการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
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การวิเคราะห์นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อนําไปสู่การคิด
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้เป็นโครงการสําคัญด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศอย่างเหมาะสม
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย มุ่งให้ผู้เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็น
การสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวัน
และการทําอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้
ทุกวัน
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาได้เข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการดําเนินงานสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา
3.3 กระตุน้ และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของสะ
เต็มศึกษา
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพืน้ ที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
แหล่งอ้างอิง : สะเต็มศึกษา ประเทศไทย. 2557. รู้จักสะเต็ม. (online). http://
ww.stemedthailand.org/?page_id=23, 25 มิถุนายน 2559. 6
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5. นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ความเป็นมา
นโยบายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ว่า ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา
ให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 7
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 หารือแนวทางการ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง ครู ผู้ บ ริ ห าร นั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ English
Program เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือร่วมกับครู ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศครั้งนี้ หลายเรื่องยังไม่ตกผลึก แต่ก็มีข่าวดีและความก้าวหน้าหลาย
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็นแรก เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ สามารถใช้วิชาจากหลักสูตรของต่างประเทศ นําไป
เที ย บผลในการทดสอบ O-NET ได้ เช่ น โรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอนตามหลั ก สู ต รของเคมบริ ด จ์ หลั ก สู ต รจาก
สหรั ฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ที่ดีแ ละได้ก ารรับรองมาตรฐานแล้ว จะมีทีมของแต่ล ะหน่ว ยงานเข้า ไป
ตรวจสอบ และเทียบเฉพาะวิชา ไม่ใช่เทียบหลักสูตร เพราะยังเรียนหลักสูตรของไทยอยู่ เช่น นักเรียนที่เรียน
วิทยาศาสตร์โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แล้วไปสอบได้คะแนน ก็จะเทียบว่า
คะแนนนั้นเมื่อเทียบกับ O-NET จะได้กี่คะแนน และเด็กก็ยังมีสิทธิ์สอบ O-NET อยู่ ไม่ได้ตัดสิทธิ์ ซึ่งจะทําให้
เด็กมีกําลังใจว่า สิ่งที่เรียนไปได้รับการรับรอง
ประเด็นที่ 2 ครูต่างชาติที่มีคุณภาพ มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาการขอวีซ่าชาวต่างชาติเข้า
มาสอนในประเทศ หรื อ ค่า ตอบแทน เพราะปั จ จุบั นหากมี ค นไทยที่ เ ก่ ง ภาษาอั ง กฤษ แต่ ไ ม่ มีโ อกาสสอน
ภาษาอังกฤษ เพราะระเบียบกําหนดว่าต้องเป็นชาวต่างชาติที่เป็น Native Speakers จึงจะมีการเปิดช่องตรงนี้
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งจะมีโครงการที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยที่เก่งๆ ที่จบในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาอะไรก็ตามที่ไม่ได้จบครูโดยตรง สามารถสอนวิชาเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือ
ร่วมกับคณบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง
ประเด็นที่ 3 ต้องถามตัวเองว่า English Program หรือ Bilingual เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร แน่นอนว่าเป็น
การยกระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งการยกระดับภาษาอังกฤษจะต้องไม่ทําให้วิชาการเสียหาย ความจริงภาษาอังกฤษ
ที่ดีคือภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน แต่การเรียนวิชาหลักที่ดี เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควรจะเรียน
เป็นภาษาแม่ จึงจะรู้ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะเปิดโอกาสให้โรงเรียน EP สามารถสอนวิชาใดๆ
ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งความจริงภาษาอังกฤษ หากจะสอนให้ใช้ได้ดี ควรจะสอนในวิชาที่มีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์ เช่น พลศึกษา สุขศึกษา สังคมศึกษา ฯลฯ ฉะนั้นเราจะทําความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ให้ผู้ที่ต้องการจะ
สอนวิชาเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ และเลือกที่จะสอนวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาไทยให้
มีทางเลือกด้วย แต่ไม่ได้ห้ามคนที่ทําได้ดีอยู่แล้ว ก็จะได้ทําต่อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสรุปว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการพบปะที่ดี
มาก จะเป็นทางเลือกที่ดีในการยกระดับภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนที่
สอนด้วย English Program และแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษของไทย
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การยกระดับภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ “English Boot Camp การพัฒนาครูแกนนําด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อแก้ปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอน
ภาษาอั ง กฤษ ในขณะที่ ภ าษาอั ง กฤษมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น โดยใช้ รู ป แบบจั ด ค่ า ย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างอบรม วิทยากรเจ้าของภาษา ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และ
สร้างวิทยากรแกนนําเพื่อขยายผล) กับกลุ่มเป้าหมายครูที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ
B1 จํานวน 350 คน ผลที่คาดหวังครูแกนนําได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียน
ของโรงเรียนครูแกนนําได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ
เตรียมปรับหลักสูตรขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษเป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 9
การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน
นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสาร แก้ปัญหา
ครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมี
ความสําคัญและจําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย นักเรี ยน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีความรู ้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ครูแกนนําได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3.2 นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนําได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
3.3 ครู และนักเรียน ที่ได้ขยายผลจากโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ),เอกสารอัดสําเนา. 27 สิงหาคม 2558. 7
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2016/feb/080.html 17/2/2559 8
(DR.BORWORN สืบค้นจาก http:www.dr.borworn.com/aricledetail.asp?id=15644
เมื่อวันที่ 4/1/2560 ) 9
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6. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ความเป็นมา
การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก 10 เป็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีครูไม่ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ภาพรวมต่ํา ประกอบกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังของรัฐบาล
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบ
วิธีการ เช่น การควบรวมโรงเรียน (ปี 2559-2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนที่จะ
ควบรวม 10,971 โรง) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนจัดสรรอุปกรณ์ดาวเทียม
จัดทํา School Mapping เป็นต้น ผลการดําเนินการมาระยะหนึ่ง ทําให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา ได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการจําเป็น การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวางแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 11 ที่ประชุมผู้บริหาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ 15,577 โรง โดยไม่ยุบเลิก ตามนโยบายรัฐมนตรีศึกษาธิการ จําแนก
กลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการ เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง จํานวน 975 โรง
(คงอยู่) 2. โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจํากัด (พื้นที่พิเศษห่างไกล พื้นที่สูง หรือเกาะ)
จํานวน 336 โรง และโรงเรียนที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กิโลเมตร จํานวน3,295 โรง
(คงอยู่) 3. โรงเรียนทั่วไปที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตร จํานวน10,971 โรง
(เป็นเป้าหมายการการบริหารจัดการ)
- แนวทางการดําเนินงานในปี 2559-2560 ที่จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 10,971 โรง โดยจะเร่ง
บริหารจัดการให้มีครูครบชั้น และมีจํานวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม และให้ทงั้ 2 โรงเรียนบริหารจัดการ
ร่วมกัน ซึ่งดําเนินการได้ 2 แบบ คือ ควบรวมทั้งโรงเรียน หรืออาจควบรวมบางส่วน
- บทบาทหน้าที่ดําเนินการควบรวมเป็นของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้บริหาร
จัดการตามแนวทางนี้
ความรู้คําสําคัญและการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 12
- ความหมาย โรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หมายถึ ง
โรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนต่ํากว่า 120 คนลงมา
สภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน คือ
1. คุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีคุณภาพต่ํา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะขาดความ
พร้อมด้านทรัพยากร เช่น ครู มีไม่ครบชั้นและมีวุฒิไม่ตรง ขาดแคลนสื่อการเรียนและอุปกรณ์ เป็นต้น
2. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ยังมีปัญหาที่พบบางประการคือ
1) นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่อง
2) ผู้บริหารสถานศึกษายังยึดติดกับตําแหน่ง ไม่ต้องการให้มีการยุบรวมสถานศึกษา เพราะขาด
ความมั่นใจว่าเมื่อสถานศึกษาที่ตนครองตําแหน่งอยู่ถูกยุบรวม เลิกล้มไปแล้ว ตนเองจะมีตําแหน่งอยู่ที่ใด
3) ค่าพาหนะที่นักเรียนได้รับวันละ 6 บาทนั้น ค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
ในปัจจุบนั นอกจากนั้นในบางปีงบประมาณล่าช้าหรือถูกตัด
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4) ชุมชนบางส่วนต่อต้านการยุบรวมสถานศึกษา เพราะมีฐานสร้างสนับสนุนโรงเรียนไม่มั่นใจใน
มาตรการที่จะรองรับ
5) การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนยังไม่ค่อยได้ผลนัก
รูปแบบการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและประสบผลสําเร็จ มีดังนี้
รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้น ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้นและการ
เรียนรู้แบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียน ให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ทิ้ง
ห้อง เรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
รูปแบบที่ 2 การบูรณาการหลักสูตร เป็นการนําความรู้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน
สําหรับโรงเรียนที่มีครู ไม่ครบชั้น มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่
รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตามที่ต้องการ สําหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชาสามารถดําเนินการ
ได้ โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จากนั้นนําวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่
สอดคล้อง กันมาเชื่อมโยง สู่การจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วนํามากําหนดกิจกรรม เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงชั้น
รูปแบบที่ 3 ความร่วมมือจากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วนของทุกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในเรื่องการขาดแคลนครู งบประมาณ ไม่เพียงพอ และขาดสื่อเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาต่อ ยอดทั้งในด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ
ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 4 การใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งได้นํา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile unit) เพื่อให้บริการนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ ห่างไกล การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยการรับสัญญาณ การสอนทางไกลจาก
โรงเรียนไกลกังวลหัวหิน
รูปแบบโรงเรียนเครือข่าย เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียน
รูปแบบที่ 5
เครือข่ายในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาจนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 6 ผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการผสมผสาน
รูปแบบที่ 1-5 ดังกล่าวข้างต้นมาดําเนินงาน นับว่าเป็นรูปแบบที่ทําให้โรงเรียนจํานวนมากประสบผลสําเร็จ
รูปแบบที่ 7 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่มีผู้บริหารใช้ความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นประชาธิปไตยยึดหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจน
มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการทํางานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนในการรวมสถานศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผ้เู รียนได้รับสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ได้
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณารวมสถานศึ ก ษา โดยมี ขั้ น ตอนและแนวปฏิ บั ติ ดั ง นี้
ระดับสถานศึกษา
1. การจัดทําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมกันจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันดําเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา
3. การรับฟังความคิดเห็น
สถานศึกษาที่จะรวมกันดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน และการจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งใน
การรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
3.5 ผู้นําทางการศึกษา ผู้นําศาสนา
4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา
สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจั ด ส่ ง แผนการรวมสถานศึ ก ษาให้ กั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานํ า เสนอคณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา
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5. การรวมสถานศึกษา
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาดําเนินการรวม
สถานศึกษา
การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย เน้นการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีครูไม่ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ เช่น การควบรวมโรงเรียน (ปี 25592560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนที่จะควบรวม 10,971 โรง) จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนจัดสรรอุปกรณ์ดาวเทียม จัดทํา School Mapping เป็นต้น
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีครูไม่ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ได้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่งที่มีครูครบชั้น และมีจํานวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม
3.2 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมทั้งโรงเรียนมีจํานวนที่ชัดเจนในแต่ละ
พื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
3.3 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมบางส่วนมีจํานวนที่ชัดเจนในแต่ละ
พื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR.BORWORN :การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก, สืบค้นจาก
ttp:www.dr.borworn.com/aricledetail.asp?id=15644 เมื่อวันที่ 4/1/2560 10
สพฐ. วางแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก, มติชนออนไลน์ วันที่: 7 มิ.ย. 59 11
ความรู้คําสําคัญและการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก, หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 16 ม.ค. 2558 12
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7. นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
คนไทยเริ่มเรียนรู้ เกี่ยวกับสาระสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จากการ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลําดับขั้น” ดังตอนหนึ่งในพระราช
ดํารัส ความว่า ...การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้
ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร
แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับต่อไป...ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์... พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517 13
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ร่วมประสานความร่วมมือระหว่าง
กันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกําหนดแผนดําเนินงานหลักไว้
4 ประการ ดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ตลอดจน
กิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
2) การนําสู่การปฏิบัติ โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา
3) การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดทําฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
4) การติดตามประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความพอเพียงของสถานศึกษา การติดตาม
ผลงานในพื้นที่ การรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่รับ
บริก าร
ตลอดจนเชื่ อมโยงผลงานของครู/ผู้ บริ ห ารที่ป ระสบความสํา เร็ จกั บการประเมิ นวิ ท ยฐานะ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) 14
คณะกรรมการบริหารโครงการขั บเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึก ษา
และ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้กําหนด
“ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา (2550-2554)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดเป้าหมายไว้ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปี 2550 กําหนดให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ํากว่า 80 แห่ง
ระยะที่ 2 ปี 2551 - 2552 พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัด จํานวน
๘๐๐ แห่งแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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ระยะที่ 3 ปี 2553 - 2554 พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบ
ทุกแห่งทั่วประเทศ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (พ.ศ. 2558-2560)
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต หมายถึง หลักพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรม และใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้
ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุลมั่นคง และยั่งยืน
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในภาพรวม คือ สถานศึกษาพอเพียง
ซึ่งหมายถึง
สถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝั งค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยคุณลักษณะ
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
หมายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคม(หรือค่านิยมร่วมขององค์กร/ชุมชน/
สังคม)และแบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง มีองค์ประกอบการ
ประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนแนวคิดการขับเคลื่อน ทั้งโรงเรียน ดังนี้
1) การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน
2) ด้านวัตถุ (ใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับความเป็นจริง
ของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล ด้วยความไม่ประมาท)
3) ด้านสังคม (เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ-กติกา รู้จัก
แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิดความ
สามัคคี และเป็นโรงเรียน-ชุมชนแห่งความสุข)
4) ด้านสิ่งแวดล้อม (เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน ฯลฯ ร่วม
ในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลก-รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นต้น)
5) ด้านวัฒนธรรม (ภูมิใจในความเป็นไทย-รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจรากเหง้าของ
ตน-ชุมชน-ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม)
ทิศทางการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ตามยุทธศาสตร์การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 15 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว @Panadda Diskul ใน 2 ประเด็นที่สําคัญต่อวงการศึกษา เกี่ยวกับความ
พอเพียงในชีวิตของคนไทยและการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คือ
1) เสนอแนะ: ให้ข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และช่วยกันขยายผล
แนวพระราชดําริ โดยครูและผู้ปกครองถือเป็นต้นแบบไอดอลที่ดีและยั่งยืน
2) ส่งเสริม: ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงแนวทางการดํารงชีวิตที่พอเพียง ซึ่งทุกเรื่องที่
เกิดขึ้นในประชาคมโลก ล้วนเป็นบทเรียนสําคัญแก่กัน
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องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ ความมั่นคง และ ความ
ยั่งยืน ของการพัฒนา
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน ได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3) คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง การจะทําอะไร มีความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความจําเป็น
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น หรือไม่ การใช้
ทรัพยากรในการดําเนินการก็ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อยเกินไปจนขาดแคลน ไม่
เพียงพอที่จะดําเนินการได้ ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับพอประมาณนี้ จําเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจ และต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมด้วย เช่น ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน และไม่ทําลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล ครบวงจร บน
พื้นฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ ทั้ง
ในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและส่วนรวม อย่างรอบคอบ การคิดพิจารณาแยกแยะ ให้เห็นความ
เชื่อมโยงของเหตุ ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีข้อผิดพลาดน้อย และก็เช่นเดียวกัน การที่จะวางแผน ดําเนินการ หรือจะทําอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น
ต้องอาศัยความรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสวงหา
ความรู้ที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอ มีความรอบคอบในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา อย่างเฉลียว
ฉลาด ในทางที่ถูกที่ควร
3.3 การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัว
และรับมือได้อย่างทันท่วงที กล่าวโดยย่อ คือ การที่จะทําอะไรอย่างไม่เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาทคิดถึงแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทํางาน เพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการทํางานสามารถดําเนินไปได้ โดยไม่ขลุกขลักต้องหยุดชะงักกลางคัน และนํามา
ซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาว และความสุขที่ยั่งยืน
4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนําความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน
เพื่อประกอบการวางแผนและในขั้นปฏิบัติ
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4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้
า เป็นพื้นฐานจิ
ฐ ตใจของคนในชาติ ประกอบด้
ป
วย
ด้านจิจิตใจ คือการตตระหนักในคุณธรรม
ณ
รู้ผิดชอบชั
ช ่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ใช้้สติปัญญาอย่างถูกต้องและะเหมาะสมในน
การดํําเนินชีวิต แลละด้านการกรระทําคือ มีความขยั
ว นหมั่นเพี
น ยร อดทนน ไม่โลภ ไม่ตระหนี
ต
่ รู ้จกั แบ่
แ งปั น และะ
รับผิดชอบในการอ
ด
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
5) แนวททางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้
า รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐ
ญ
ฐกิจพอเพียงมมาประยุกต์ใช้
คือ กการพัฒนาที่สมดุ
ส ลและยั่งยืน พร้อมรับต่
บ อการเปลี่ยนแปลงในทุ
ย
กมิ
ก ติ ทั้งวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและะ
วัฒนธธรรม กล่าวโดดยสรุปคือ เศรษฐกิจพอเพีพียง เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิ
แ ด หลักการ
ก และแนวททางปฏิบัติตน
ของแแต่ละบุคคล และองค์
แ
กร โดดยคํานึงถึงควาามพอประมาณกับศักยภาพพของตนเองแและสภาวะแววดล้อมเพื่อให้ห้
สามารถพึ่งตนเองไได้ โดยอาศัยความมี
ย
เหตุมีมผี ล และการรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้
โ ความรูร้้อย่างถูกหลัก
วิชาการด้วยความรรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู
ค ่ไปกับกาารมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียยนกันแบ่งปัน
ช่วยเหหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมื
ว อปรองดอองกันในสังคมม ซึ่งจะช่วยเสสริมสร้างสายยใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วน
ต่างๆ ของสังคมเขข้าด้วยกัน สร้
ส างสรรค์พลัังในทางบวก นําไปสู่ความมสามัคคี กาารพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
พร้อมมรับต่อการเปลลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลลกาภิวัตน์ได้ สามารถจํ
ส
าแนนกได้ดังนี้

การวิเคราะห์นโยบบายการส่งเสริมิ การเรียนรูรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษ
ช
ษฐกิจพอเพียง
ย
1. สาระสสําคัญของนโโยบาย สาระะสําคัญหลักปรัชญาของเศรรษฐกิจพอเพียงตั
ย ้งแต่ พ.ศ.. ๒๕๑๗ จากก
การทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
อ ่หัว ร.9 ได้ทรงเตือนล่วงหน้
ง าให้มีความระมัดระวัังเกี่ยวกับควาามสมดุลด้าน
เศรษฐฐกิจและสังคมมของประเทศศ และทรงแนนะแนวทางการพัฒนาประเเทศอย่าง “เป็ป็นลําดับขั้น” ดังตอนหนึ่ง
ในพรระราชดํารัส ความว่
ค า ...กการพัฒนาปรระเทศนั้นจําเป็ป็นต้องทําตาามลําดับขั้น เริ่มด้วยการสสร้างพื้นฐานน
คือคววามมีกินมีใช้้ของประชาชชนก่อนด้วยวิธีธีการที่ประหยยัดระมัดระวััง แต่ถูกต้องตตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานน
เกิดขึ้นมั่นคงพอคควรแล้ว จึงค่
ง อยสร้างเสสริิมความเจริญขั
ญ ้นที่สูงขึ้นตามลํ
น
าดับต่อไป...ด้
อ
วยคววามรอบคอบบ
ระมัดระวั
ด งและปรระหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิ
น
ดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้้บรรลุผลสําเร็ร็จได้แน่นอนน
บริบรูรณ์...
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กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ร่วมประสานความร่วมมือระหว่าง
กันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ใน
ภาพรวม คือ สถานศึกษาพอเพียง แบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง มีองค์ประกอบการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนแนวคิดการขับเคลื่อน ทั้ง
โรงเรียน ดังนี้
2.1 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน
2.2 ด้านวัตถุ (ใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล ด้วยความไม่ประมาท)
2.3 ด้านสังคม (เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ-กติกา
รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิดความ
สามัคคี และเป็นโรงเรียน-ชุมชนแห่งความสุข)
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน ฯลฯ
ร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นต้น)
2.5 ด้านวัฒนธรรม (ภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจรากเหง้า
ของตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม)
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง
ยั่งยืน ปรับตัวอยู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
3.2 ผู้เรียนใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับความเป็น
จริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล
3.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ-กติกา รู้จัก
แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิดความ
สามัคคี และเป็นโรงเรียน ชุมชนแห่งความสุข
3.4 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน ฯลฯ ร่วมใน
กิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.5 ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจรากเหง้าของตน
ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
3.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สํานักงาน. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติกว่า 1 ทศวรรษ
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด (หนึ่งในกลุ่มบริษัททีม), 2555. 13
ศึกษาธิการ, กระทรวง.. ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
งบประมาณ 2550. กรุงเทพฯ : สํานักกิจการพิเศษ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551.14
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล บทความพิเศษหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 30 ธ.ค. 59 15
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8. นโยบบายการท่องจํ
ง าในสิง่ ทีควรจํ
ค่ าและนํนําไปฝึกคิดวิเคราะห์
ความมเป็นมา
นโยบายสํําคัญของกระะทรวงศึกษาธิการ : 9 ก.ค.2559 16 ภายใน
ภ
2 ปี : จะทําให้เด็กเรี
ก ยนท่องจํา
ในสิ่งที่ควรจํา และะนําสิ่งที่จําไปปฝึกคิดวิเคราาะห์ แก้ปัญหา
ห และนําไปประยุ
า
กต์ใช้
ใ ในชีวิตประะจําวันได้ครบบ
ทุกโรงงเรียน
ข้อมูลจากก UNESCO ระบุถึงจํานวนชั
า
่วโมงเรีรียนต่อปีของงนักเรียนไทยยในระดับอายุยุต่างๆ พบว่า
ในระดดับประถมศึกษา
ก เด็กไทยเรีียนมากเป็นอัอนดับ 1 ของงโลกในชั้น ป..4-5 คือ 1,2000 ชั่วโมง/ปี ส่สวนระดับชั้น
อื่นๆ ก็ติดอันดับสงของโลกเช่
สู
น น ส่งผลให้
นกั
ผ นักเรียนไทยมี
น
การบ้านมาก
า
นักเรีรียนและผู้ปกครองต่างก็มีมี
ความเครียด ที่สําคัญการเรียนการสอนยังไม่ได้ส่งเสริมให้นันักเรียนคิดวิเคราะห์
ค อย่างสร้างสรรค์มากกเท่าที่ควร
จึงเป็นทีมาของโครงกา
ม่
ารลดเวลาเรียน
ย เพิ่มเวลารู้ ที่ได้ดําเนินการมาตั
น
้งแต่ปีปี 2558 ซึ่งเน้น้นให้โรงเรียน
ที่เข้ารร่วมโครงการใในปีแรกจํานววน 4,100 โรงง ได้จัดกิจกรรมที่เน้น 4H คือ Head Heart
H Hand Health โดยย
สิ่งสําคัญคือ ปรับปรุ
บ งโครงสร้างเวลาเรียนใหหม่ให้ชั่วโมงเรีรยนในห้องเรียนลดลง
ย
และชั่วโมงทํากิจจกรรมเพิ่มขึน้
พร้อมมทั้งเน้นการปรับกระบวนการสอนของครรู เพื่อให้เด็กได้
ก ฝึกคิดวิเครราะห์และแก้ปัปญ
ั หามากขึ้น รวมทั้งการร
ปรับปรุ
ป งข้อสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางงในรูปแบบอัตตนัยและปรนัยั ที่เน้นการคิดวิ
ด เคราะห์ให้มากขึ
ม ้น
ทั้งนี้ เมือได้
อ่ ดาํ เนินการรโครงการมาระยะหนึ่ง จึงได้มีการประะเมินเปรียบเทียบผลการสสอบ O-NETT
ของโรรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร กับโรงเรียนที
น ่ไม่เข้าร่วมโครงการ
ม
ซึงผลประเมิ
ง่
นทําให้เห็นชัดเจจนว่า แม้จะมีมี
เวลาเเรียนในห้องเรีรียนลดลง แต่ผลจากการปรรับโครงสร้างแและกระบวนกการสอนของคครู ทําให้โรงเรีรียนที่เข้าร่วม
โครงกการมีผลทดสออบสูงกว่าทุกรายวิ
ร ชาในระดดับชั้น ป.6 และ ม.3 ยกเว้
ย นวิชาภาษาอังกฤษเท่านั
า ้น ผลจากก
ความสําเร็จของโครรงการในปีแรก จึงส่งผลใให้โรงเรียนทีเ่ ขข้าร่วมโครงการในปี 25559 เพิ่มขึ้นเป็ป็น 15,3422
โรงเรียน
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สําหรัรับการประเมินผลการดํ
น
าเนินินงานโครงกการนั้น ได้นํา AAR มาใช้ (After Acttion Revieww : AAR) ซึง่
เป็นขัั้นตอนหนึ่งในนวงจรการทํางาน
ง เป็นการททบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสํ
า
าเร็จ ข้อค้นพบ และปัญหาทีที่
เกิดขึน้ เพื่อนําผลจจากการประเมิมินในปีแรก มาดํ
ม าเนินการใในระยะต่อไป

“เรื่องงที่ควรรู้เกี่ยวกั
ว บการท่องจจํา”17
การเรียนรูรู้แบบท่องจํา เป็นกระบวนนการทําซ้ําๆ ทบทวนบ่
ท
อยๆๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดดามากสําหรับ
การเรีรียนการสอนใในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะการเรี
เ
ย ้แบบท่องจจําเป็นเทคนิคอย่
ยนรู
ค างหนึ่งที่ทํทาให้นักเรียน
เกิดคววามรู้และสามมารถเชื่อมโยงงเนื้อหาในการเรียนได้ การเรียนรู้แบบบท่องจําไม่เพียงใช้เฉพาะการเรียนรู้ทางง
วิชาการเท่านั้น แต่ต่ยังใช้ในทางศศาสนาอีกด้วย
ในยุคนี้หลักสูตรการเรียนการสอนเป
ย
ปลี่ยนไป การรเรียนแบบท่องจํ
อ าจึงดูล้าสมั
ส ยไปด้วย เมืมื่อครั้งยังเด็ก
การท่องจําก็ดูเหมือนจะมี
อ
ประโยยชน์ไม่น้อยแลละในขณะเดียยวกันก็ยังส่งผลเสียต่อกระบบวนการเรียนรู้บางอย่างไปป
ด้วย
ข้อดีของการเรียนรู
น ้แบบท่องจํํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป็นการฝึกสมองแลละเพิ่มขีดควาามสามารถขอองสมองในการรรักษาข้อมูล
ลดโอกาสของการเเกิดโรคอัลไซเมมอร์
สามารถวิเคราะห์ข้ขอ้ เท็จจริงที่พบบ่อยๆ และซซับซ้อนมากขึขึน้
เพิ่มขีดความสามารรถในการทํางานของสมองชช่วยในการเรียนรู
ย ้ได้ง่ายขึน้
เกิดแนนวความคิดใหหม่ๆ และยังช่วยเพิ่มความคิคิดสร้างสรรค์ค์
สร้างรรากฐานสําหรัรับการพัฒนาททักษะการคิดอย่างมีวิจารณ
ณญาณในระดัับที่สูงขึ้น
เพิ่มความสามารถใในการฝึกสมาธิของนักเรียน ในบางเนื้อหา
ห การใช้วิธีท่ทองจําเป็นวิธีกการเรียนที่ดี
ที่สุด
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ข้อเสียของการเรียนรู้แบบท่องจํา
1. เด็กเกิดความรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจกับสิง่ นั้น
2. เด็กขาดทักษะในการวิเคราะห์
3. มีข้อมูลในหน่วยความจํามากขึ้นแต่ขาดปัญญา
4. การท่องจํานําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการทดสอบมาตรฐานใน
การคิดวิเคราะห์ในห้องเรียน
ในระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษมีการกําหนดการคิดวิเคราะห์ไว้เป็นวิชาเรียนสําหรับนักเรียนวัย
17-18 ปี ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสอบในหัวเรื่อง “ความเป็นที่น่าเชื่อถือได้ของหลักฐาน” (Credibility of
Evidence) หรือ “การประเมิน/การสร้างข้อโต้เถียง” (Assessing/Developing Argument) นักเรียนทั่วไปถือ
ว่าวิชาในส่วนนี้สนุกและเป็นประโยชน์เพราะสามารถรู้เรื่องและปฏิบัติได้หลังการเข้าเรียนเพียงไม่กี่ครั้ง
สําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของประชาชนโดยรวมลดลง
มาก ประชาชนถูกชักจูงและหลงเชื่อการบอกเล่าหรือเชื่อปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ง่าย แม้ส่วนใหญ่จะ
นับถือพุทธศาสนาแต่ก็มิได้ตระหนักถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คิดเชิงการคิดวิเคราะห์ คือ ปุจฉา
วิสัชนา และการสอนไม่ให้เชื่อในสิ่ง "เขาว่ามา" ให้สืบสวนไต่ตรองให้รอบคอบก่อนจึงค่อยเชื่อ การสอนการ
คิดวิเคราะห์ในโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย
นิยามของการคิดวิเคราะห์
โดยที่แ นวคิดเกี่ ยวกั บการคิดวิเคราะห์ เพิ่ง เป็นที่แ พร่หลายและมีค วามสํา คัญ ต่ อสัง คมแห่ ง โลกไร้
พรมแดนมากขึ้นเป็นลําดับ จึงมีผู้เขียนหนังสือและมีการเปิดสอนวิชานี้อย่างแพร่หลายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วโลก ดังนั้นความหมายและนิยามของ "การคิดวิเคราะห์" จึงมีความหลากหลายดังนิยามที่ได้รวมรวมไว้
ข้างล่างนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาเห็นภาพที่กว้างขึ้น แหล่งที่มาได้ให้ไว้ที่ท้ายของแต่ละนิยามแล้ว
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ชนิดของกิจกรรมทางจิตที่แจ่มแจ้ง แม่นยําและมีความมุ่งหมายที่ชัดเจน
ปกติจะเกี่ยวโยงกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกของความเป็นจริง เป็นการสร้างทางแก้ปัญหาเชิงซ้อน เป็น
การหยิบยกความแตกต่าง การสังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ชูความแตกต่างระหว่าง ข้อเท็จจริง
กับความเห็น หรือการอนุมาณศักยภาพของผลที่จะตามออกมา แต่การคิดวิเคราะห์ยังโยงไปถึงกระบวนการ
ประเมินคุณภาพในความคิดของตนเองได้ด้วย 18
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการประเมินข้อมูลและความเห็นอย่างมีระบบ มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและถูกต้องและด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 19
การคิดวิเคราะห์ คือ เครื่องมือที่จําเป็นยิ่งยวดเพื่อการตัดสินหรือลงความเห็นด้วยวิธีสืบเสาะ กําหมด
เป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจนและการบังคับตนเองไม่ให้ถูกชักจูง เพื่อให้ได้มาซึ่งการแปลความหมาย การวิเคราะห์
การประเมินและการลงความเห็นตลอดจนการอธิบายพยานหลักฐานหรือสิ่งอ้างอิง แนวคิด วิธีการ การกําหนด
กฎเกณฑ์หรือบริบทของข้อพิจารณาที่เป็นที่มาของข้อสรุป ความเห็น หรือข้อตัดสิน 20
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การคิดวิเคราะห์ คือ กระบวนการรับรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสะท้อนความคิดและการอดทน
(ต่อการหาความกระจ่าง) ในความคลุมเครือไม่ชัดเจนซึ่งมีลักษณะประจําดังนี้ มีวินัยและชี้นําตนเอง หันเหไป
ทางการสืบค้น วิเคราะห์และวิจารณ์ใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบหลายมิติและหลายตรรกะมากกว่าการแก้แบบมิติ
เดียว ตรรกะเดียว หรือ ใช้ความรู้คิดยาวไปทางเดียว จะต้องใช้ความสามารถสร้างทางเลือกหลายทางที่นําไปสู่
การชั่งใจตัดสินที่ปราศจากการเอนเอียง 21
การคิดวิเคราะห์คือการสะท้อนความคิดที่มีเหตุผลโดยการพุ่งประเด็นไปเน้นที่การตัดสินใจที่จะเชื่อ
หรือตัดสินใจที่จะกระทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กล่าวให้ชัดก็คือการประเมินในความจริง ความแม่นยํา และ/หรือ
คุณค่าของความรู้หรือข้อถกเถียงที่ได้รับ ในการนี้ต้องการการวิเคราะห์ความรู้หรือความเชื่อที่ได้รับรู้มาอย่าง
ระมัดระวัง ตรงจุด เกาะติดและเป็นรูปธรรมที่มีเหตุผล เพื่อให้สามารถตัดสินได้ว่าสิ่งนั้นๆ จริงหรือมีคุณค่าจริง
หรือไม่ 22
การคิ ด วิ เ คราะห์ คื อ กระบวนการประเมิ น ข้ อ เสนอหรื อ สมมุ ติ ฐ านที่ ไ ด้ รั บ แล้ ว ทํ า การไตร่ ต รอง
ตัดสินบนพื้นฐานแห่งพยานหลักฐานที่นํามาสนับสนุน ตัวอย่าง: พิจารณาตาม 5 ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์
1) เรากําลังถูกบอกให้เชื่อหรือยอมรับอะไร? สมมุติฐานในเรื่องนี้คืออะไร? 2) มีพยานหลักฐานใดที่ใช้สนับสนุน
ในเรื่องนี้? และหลักฐานนี้เชื่อถือได้และหนักแน่นแล้วหรือ? 3) มีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่สําหรับใช้ในการ
ตีความพยานหลักฐานนี้ 4) มีหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่ที่จะนํามาช่วยประเมินทางเลือกเหล่านั้น
5) ข้อสรุปใดที่มีเหตุผลมากที่สุดตามพยานหลักฐานและคําอธิบายของทางเลือก 23
การวิเคราะห์นโยบายการท่องจําในสิ่งที่ควรจําและนําไปฝึกคิดวิเคราะห์
1. สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ : 9 ก.ค.2559 ภายใน 2 ปี :
จะทําให้เด็กเรียนท่องจํา ในสิ่งที่ควรจํา และนําสิ่งที่จําไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ครบทุกโรงเรียน UNESCO ระบุถึงจํานวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนไทยในระดับอายุต่างๆ
พบว่า ในระดับประถมศึกษา เด็กไทยเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในชั้น ป.4-5 คือ 1,200 ชั่วโมง/ปี ส่วน
ระดับชั้นอื่นๆ ก็ติดอันดับสูงของโลกเช่นกัน ส่งผลให้นักเรียนไทยมีการบ้านมาก นักเรียนและผู้ปกครองต่างก็มี
ความเครียด ที่สําคัญการเรียนการสอนยังไม่ได้สง่ เสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์มากเท่าที่ควร
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย การท่องจํา ในสิ่งที่ควรจํา และนําสิ่งที่จําไปฝึกคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรม
ที่เน้น 4H คือ Head Heart Hand Health โดยสิ่งสําคัญคือ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ให้ชั่วโมงเรียนใน
ห้องเรียนลดลง และชั่วโมงทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเน้นการปรับกระบวนการสอนของครู เพื่อให้เด็กได้ฝึก
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากขึ้นรวมทั้งการปรับปรุงข้อสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัย
และปรนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ให้ชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลดลง และชั่วโมงทํากิจกรรม
เพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีเวลาทํากิจกรรมที่ต้องการตามความถนัดและสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ได้คิดวิเคราะห์ใน
กระบวนการระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจากเริ่มต้นจนสิ้นสุดขั้นตอนแต่ละกิจกรรม
3.2 ได้ปรับกระบวนการสอนของครู เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากขึ้น ทําให้ครู
มีเวลา และโอกาสที่จะวางแผนให้ผ้เู รียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และจํา ตามขั้นตอนของแต่ละกิจกรรม
3.3 ได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น การ
ได้ใ ช้ ข้อสอบที่ มีมาตรฐานเดียวกั นทําให้ไ ด้เ ปรี ย บเทีย บพัฒนาการของผู้ เรียนเป็ นไปในทิ ศทางใด ได้เ ป็ น
สารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนต่อไป

28
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. นโยบายการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
ความเป็นมา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ24 เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหา
เด็กออกกลางคัน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก,
คณะกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรี (ศปข.ศธ.),
คณะทํางานรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน ซึ่งข้อมูลในระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 มีนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกกลางคันจํานวนกว่า 22,000 คน โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ปัญหาความยากจน ปัญหาในการปรับตัว และปัญหา
อื่นๆ ตามลําดับ
แนวทางการป้องกันเด็กออกกลางคัน จะต้องสํารวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและราย
จังหวัด พร้อมวิเคราะห์ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงจําแนกตามสาเหตุ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันต่อไป
ส่วนการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนงานทั้งในระยะเร่งด่วน
และระยะยาว โดยสิ่งสําคัญคือการนําแผนไปสู่การบูรณาการการทํางานร่วมกันในระดับจังหวัด ทั้งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พร้อมทั้งจัดทําระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมอบให้คณะทํางานรับประเด็นต่างๆ ไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น ตลอดจนการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมไปถึงเด็กที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน (3 ขวบ) แต่ไม่ได้เข้าเรียน เพื่อให้
สอดรับกับปฏิ ญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึ กษาให้กับเด็กตกหล่ น
(ASEAN
Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบและได้มีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 แล้ว โดยปฏิญญาดังกล่าวได้ให้ความสําคัญกับทั้งเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เด็กที่
ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่เข้าเรียนแล้วไม่ไปเรียน และเด็กที่ออกกลางคัน จากนั้นจะนําปฏิญญาฯ เข้าสู่การประชุม
ซัมมิทช่วงเดือนกันยายน 2559 ต่อไป
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญและมีความห่วงใยในประเด็นนี้มาก จึงมอบให้กระทรวง
ศึกษาธิการเร่งดําเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นในเร็วๆ นี้ จะแจ้งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) รับทราบและเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันอย่างเป็นระบบ พร้อมได้จัดเตรียมโมเดลที่
จะให้ กศจ.นําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน เช่น โมเดลจังหวัดสตูล ซึ่งประสบความสําเร็จในการ
แก้ไขปัญหาอย่างมาก เพราะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการบูรณาการการทํางาน และมี ศธจ.ช่วย
สนับสนุน
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ในส่วนของฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันนั้น จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูล
และขอใช้ข้อมูลตัวเลขเด็กที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เด็กที่ไม่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และเด็กที่
ออกกลางคัน เพื่อนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์หาสาเหตุและอุดช่องว่างในการติดตามเด็กเมื่อออกไปจากโรงเรียน
แล้วว่าไปเรียนอยู่ที่ใดหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยลดปัญหาเด็กมีชื่อสองแห่งในการเบิกเงินอุดหนุนรายหัว
ซ้ําซ้อนด้วย
การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออกไปทา
งานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ
การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
คํานิยาม
เด็กออกกลางคัน หมายถึง เด็กวัยเรียนภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว แต่ออกจาก
สถานศึกษาระหว่างปีไปโดยไม่ไปเรียนต่อสถานศึกษาอื่นใด และไม่กลับเข้ามาเรียนตามปกติได้ ก่อนที่จะจบ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
สาเหตุของนักเรียนออกกลางคัน
1. ฐานะยากจน
2. มีปัญหาครอบครัว
3. สมรสแล้ว
4. มีปัญหาการปรับตัว
5. ต้องคดี / ถูกจับ
6. เจ็บป่วย / อุบัติเหตุ
7. อพยพตามผู้ปกครอง ( ไม่รวมการย้ายออกไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น )
8. หาเลี้ยงครอบครัว
9. กรณีอื่น ๆ
แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับส่วนหนึ่งที่เข้าเรีย นแล้วแต่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนที่จะเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับโดยสามารถจําแนกสาเหตุได้ 3 กรณี คือ
1. กรณีเด็กที่เข้าเรียนแล้วออกกลางคัน ซึ่งสถานศึกษาสามารถติดตามให้เด็กได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาได้
แนวทางแก้ไขปัญหา
1.1 สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการและระบบการติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน มาเข้าเรียน
อย่างชัดเจนและจริงจัง
1.2 สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุม ชัดเจน และสม่ําเสมอ
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1.3 สถานศึกษาดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 อย่างครบถ้วน
1.4 จัดหาที่พักอาศัยให้นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หอพักในโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัคร ฯลฯ
หรืออาจขอความร่วมมือกบชุมชน รับดูแลเด็กเป็นรายบุคคล
1.5 สนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนที่อยู่ห่างไกล หรือรถรับส่งนักเรียน หรือจักรยานยืมเรียนให้แก่
นักเรียน
1.6 ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
1.7 จัดหาทุนการศึกษาหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนให้เด็กได้
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
1.8 จัดหาผู้อุปถัมภ์ / ผู้อุปการะ เป็นรายบุคคล เช่น พ่อ - แม่อุปถัมภ์ ฯลฯ
2. กรณีเด็กเข้าเรียนแล้วแต่ออกกลางคัน แต่สถานศึกษาไม่สามารถติดตามให้เด็กกลับเข้าเรียนได้
แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
สถานประกอบการให้เด็กได้เข้าเรียนทั้งในและนอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนสารพัดช่าง
การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ
ห้องเรียนสาขา ฯลฯ
เพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
3. เด็กที่กําลังเรียนอยู่แต่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน สภาพปัญหาของเด็กที่กําลังเรียนอยู่แต่มี
แนวโน้มว่าจะออกกลางคัน จําแนกตามสาเหตุออกได้เป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านตัวเด็ก
2. ด้านสถานศึกษา
3. ด้านครอบครัว ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
1. ด้านตัวเด็ก
1.1 ขาดเรียน ไม่สนใจการเรียน เบื่อหน่ายการเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
1.2 ปรับตัวเข้ากับครูและเพื่อนไม่ได้
1.3 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ติดสารเสพติด มั่วสุมแหล่งอบายมุข
1.4 สุขภาพร่างกายเจ็บป่วย พิการ หรือได้รับอุบัติเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการ
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น
เข้าค่าย ชุมนุมชมรม กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะกิจกรรมรักโรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้
ภายในฯลฯ
3. จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน
4. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ให้กับนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
5. จัดระบบการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทําโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
7. สร้างความเข้าใจระหว่างนักเรียน และชุมชน ให้มีความตระหนักและเน้นความสําคัญของการศึกษา
เช่น จัดปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง / กรรมการสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

32
8. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้
เรื่องโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน เฝ้าระวังเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และให้การบําบัดรักษาฟื้นฟูนักเรียนที่ติดยา
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เช่น เข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธ ฯลฯ
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ให้คําปรึกษาแนะนําการประพฤติปฏิบัติตนที่
เหมาะสมตามวัยแก่นักเรียน
11. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เฝ้าระวังและป้องปราบยาเสพติดและแหล่งอบายมุข
12. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย
เจ็บป่วย
พิการหรือได้รับอุบัติเหตุจนไม่สามารถรับการศึกษาในโรงเรียนได้
13. ประสานและให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขในการให้ความรู้และดูแลสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน
14. ดูแลฟื้นฟูสุขภาพนักเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
15. จัดทําแผนการเรียนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของนักเรียน
16. สถานศึกษาจัดทําประกันชีวิตหมู่และประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน
2 ด้านสถานศึกษา
2.1 สภาพสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศไม่เอื้อการจัดการเรียนการสอน
2.2 ห้องเรียนห้องพิเศษไม่เพียงพอ
2.3 ห่างไกลกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก
2.4 ระบบการส่งต่อนักเรียนเมื่อจบช่วงชั้น
2.5 ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
2.6 ขาดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.7 กิจกรรมการสอนของครูไม่น่าสนใจ
2.8 การลงโทษนักเรียนโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
2.9 สถานศึกษาขาดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบนั
3. สถานศึกษาต้องประสานงานองค์กรต่าง ๆ ขอใช้สถานที่แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิ่นเป็น ห้องเรียนพิเศษ
4. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สถานศึกษาจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
6. ประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดหาที่พักให้แก่นักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลจาก
สถานศึกษา
3. ด้านครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3.1 ครอบครัวยากจน
3.2 ผู้ปกครองอพยพไปทํางานที่อื่น และย้ายไปมาตามฤดูกาลเพื่อทํางานรับจ้าง
3.3 ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดผู้อุปการะ และเด็กถูกทอดทิ้งเป็นภาระของคนอื่น
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3.4 ผู้ปกครองไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา
3.5 ครอบครัว ชุมชน เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและการพนัน
3.6 สภาพแวดล้อมมีปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ โรคภัย การเจ็บป่วย โรคติดต่อร้ายแรง
3.7 การคมนาคมไม่สะดวก ทุรกันดาร เด็กต้องเดินทางมาเรียนไกลเกินกว่า 3 กิโลเมตร
3.8 ภัยที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและภัยจากธรรมชาติ
3.9 สภาพแวดล้อมมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง สื่อลามก กระจายเพิ่มมากขึ้นในชุมชนเมืองตําบล
หมู่บ้าน
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดทําข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพื่อขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ
2. ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุน ส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3. สนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
4. สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย
5. จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
6. ประสานความช่วยเหลือจัดหาทุนการศึกษา
7. หาผู้อุปการะเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
8. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอน
9. จัดห้องเรียนสาขาหรือโรงเรียนสาขาให้เหมาะสมกับพื้นที่
10. จัดค่าพาหนะ พาหนะ รับ - ส่ง หรือจักรยานยืมเรียนให้แก่นักเรียน
การวิเคราะห์นโยบายการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
1. สาระสําคัญของนโยบาย การวางแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหล่น แผนงานทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยสิ่งสําคัญคือการนําแผนไปสู่การบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันในระดับจังหวัด การจัดทําระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมา
เรียนให้มากที่สุด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย สํารวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันรายบุคคลและรายจังหวัด วิเคราะห์
ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงจําแนกตามสาเหตุ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ร่วมกันป้องกัน การนําแผนไปสู่การบูรณาการการทํางานร่วมกันในระดับจังหวัด จัดทําระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้
ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 มีข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและเด็กตกหล่นรายบุคคลและรายจังหวัดในพื้นที่ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.2 ได้กลุ่มเสี่ยงจําแนกตามสาเหตุ ที่จะใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.3 ได้แผนการบูรณาการการทํางานร่วมกันในระดับจังหวัดที่จะใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 มีระบบข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการวางแผนติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนให้มากที่สุด
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3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บัลลังก์ โรหิตเสถียร. (2559). พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน กระทรวงศึกษาธิการ [Online]. Available :
http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/287.html [4/6/2559]. 24
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10. นโยบายการเกลี่ยอัตรากําลังครู
ความเป็นมา
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 25 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5
ชั้น 1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
สัง กั ดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) โดยได้ นําเสนอ 4 หลั กเกณฑ์ ได้แก่ ปรับ ให้
สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานบุคคลของ กศจ., เพื่อให้มีครูไปปฏิบัติการสอนทันก่อนเปิดภาคเรียน,
เพื่อให้สามารถนําตําแหน่งว่างภายหลังการย้าย มาใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันและผู้ได้รับคัดเลือกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ สพฐ. สามารถกํากับดูแลการดําเนินงานเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม และทําให้
การดําเนินการมีความยืดหยุ่นคล่องตัว โดยมีสาระสําคัญอยู่ 7 ประเด็น คือ
1. คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ เดิมกําหนดให้ “ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 24 เดือนนับถึงวันที่คําขอ” เปลี่ยนเป็น “...นับถึงวันสุดท้ายที่กําหนดให้ยื่นคําร้องขอย้าย”
2. ระยะเวลาการยื่นคําร้องขอย้าย ปรับเป็น ให้ยื่นคําร้องขอย้ายปีละ 1 ครั้งเช่นเดิม ภายในเดือน
มกราคม มีกําหนด 15 วัน ซึ่ง สพฐ.จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกําหนดปฏิทินการยื่นคําร้องขอย้ายให้ตรงกัน
ทั่วประเทศ
3. ระยะเวลาการพิจารณาย้าย กําหนดให้มี 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
15 มีนาคม เพื่อให้มีครูไปปฏิบัติงานสอนทันกับการเปิดภาคเรียน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง
วันที่ 15 ตุลาคม เพื่อสามารถบรรจุและแต่งตั้งทดแทนอัตรากําลังเกษียณอายุราชการได้อย่างรวดเร็ว
4. การกํา หนดองค์ ป ระกอบการย้ า ย เดิ มดู จากองค์ ประกอบ 7 เรื่อ ง เช่ น ความรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ลําดับสถานศึกษาที่ขอย้าย เวลาที่ดํารงตําแหน่ง ความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เหตุผลการ
ขอย้าย ความอาวุโส ความเห็นกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรคง 7 องค์ประกอบนี้ไว้
ดังเดิม แต่ที่ผ่านมาพบว่าแต่ละจังหวัดมีตัวชี้วัดและคะแนนพิจารณาแตกต่างกัน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้
สพฐ. กําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดและองค์ประกอบในการย้าย ตามกรอบของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
เดียวกันทั้งประเทศ โดยจะกําหนดรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
5. การเกลี่ยอัตรากําลัง ที่ผ่านมาพบว่าในจังหวัดเดียวกัน แต่ละพื้นที่จะเกลี่ยอัตรากําลังจากเขตที่ครู
เกินไปเขตที่ครูน้อยได้ยาก ที่ประชุมจึงมีมติเป็นแนวปฏิบัติว่า ให้อํานาจ กศจ.ในการเกลี่ยทั้งตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนได้ตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ส่วนการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของราชการ ให้เป็น
อํานาจของศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
6. การกําหนดระยะเวลาการส่งคําร้องขอย้าย ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินที่ สพฐ.กําหนด
7. เงื่อนไขการส่งสําเนาคําสั่งย้าย ต้องแจ้งผลการย้ายภายใน 7 วัน
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นอกจากนี้ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้แจ้งมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบการงดเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 2558 คืนให้กับโรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสที่มี
จํานวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป จากเดิมกําหนดไว้ที่ 250 คน ส่งผลให้ สพฐ. ได้ครูคืนมา 1,085 อัตรา ใน
จํานวนโรงเรียน 922 โรงเรียน เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งต่อไป
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากําลัง เพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากําลังครู 26
สาระสําคัญตามหนังสือ แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดําเนินการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครู (10 มิ.ย. 2559) ข้อมูล P-Obec ข้อมูลบุคคลเข้าร่วมโครงการ
จ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง ข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ และข้อมูลครูตาม
มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานใช้
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการบริ ห ารจั ด การอั ต รากํ า ลั ง ในภาพรวมทั้ ง ระบบเพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษา และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ความแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานขอเรียนว่า เพื่อ ให้การดําเนินการจัดทําข้อมูลดังกล่าว
ดําเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงได้กําหนดแนวทางการจัดข้อมูล ดังนี้
1. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารอัตรากําลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ เร่งรัดการจัดทําข้อมูลและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้ทันที
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เร่งรัดการจัดทําข้อมูลใน
ส่วนของข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ และข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา
ให้ถูกต้องและแล้วเสร็จ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษาให้
เขตตรวจราชการ (Cluster) ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559
3. เขตตรวจราชการ (Cluster) ทุกเขต ทําหน้าที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลครูตามมาตรฐาน
วิชาเอกในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจัดส่งข้อมูลให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ตามระยะเวลาปฏิทินกําหนด พร้อมทั้งนําข้อมูลดังกล่าวมาประชุม ในวันที่
26 สิงหาคม 2559 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานได้กําหนดให้มีการประชุมเพื่อประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวทั้งระบบ ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559
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องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 1 คน
4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ขนาดใหญ่ จํานวน 1 คน
5. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ขนาดกลาง จํานวน 1 คน
6. ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา ขนาดเล็ก จํานวน 1 คน
7. ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
8. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
10. นักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่
1. กําหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา
ที่มีอัตรากําลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้สอดคล้องกับ
นโยบายให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
2. กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาเอก
3. พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
4. กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนด
5. กํ า หนดรู ป แบบ (Model) และแนวทางการใช้ บุค ลากรร่ว มกันในสถานศึก ษาขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. กําหนดแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้การเกลี่ยอัตรากําลังเป็นไปตามแนวทางและมาตรการที่
กําหนด และสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการที่กําหนด
7. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถานศึกษาตามาแนวทางและมาตรการที่กําหนดให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8. พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการ
ที่กําหนด
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การวิเคราะห์นโยบายการเกลี่ยอัตรากําลังครู
1. สาระสําคัญของนโยบาย การเกลี่ยอัตรากําลังครู กําหนดหลักเกณฑ์ปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ของการบริหารงานบุคคลของ กศจ. เพื่อให้มีครูไปปฏิบัติการสอนทันก่อนเปิดภาคเรียน, เพื่อให้สามารถนํา
ตําแหน่งว่างภายหลังการย้าย มาใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันและผู้ได้รับคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ สพฐ. สามารถกํากับดูแลการดําเนินงานเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย มีจุดมุ่งหมายการเกลี่ยอัตรากําลังตามหลักเกณฑ์ คือ คุณสมบัติของผู้ขอ
ย้ายกรณีปกติ การยื่นคําร้องขอย้ายและการพิจารณาย้าย การกําหนดองค์ประกอบการย้าย 7 องค์ประกอบ
และ สพฐ. กําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดและองค์ประกอบในการย้าย ตามกรอบของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ การเกลี่ยอัตรากําลัง ให้อํานาจ กศจ. ในการเกลี่ยทั้งตําแหน่งและอัตราเงินเดือนได้
ตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ส่วนการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของราชการ ให้เป็นอํานาจของ
ศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3.2 ได้ข้อกําหนดระยะเวลาการยื่นคําร้องขอย้าย เป็นไปตามข้อกําหนดที่ สพฐ. จะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบกําหนดปฏิทินการยื่นคําร้องขอย้ายให้ตรงกันทั่วประเทศ
3.3 ได้ข้อกําหนดระยะเวลาการพิจารณาย้าย เพื่อสามารถบรรจุและแต่งตั้งทดแทนอัตรากําลัง
เกษียณอายุราชการได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ได้ข้อกําหนดการกําหนดองค์ประกอบการย้ายตามที่ สพฐ. กําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด
และองค์ประกอบในการย้าย ตามกรอบของ ก.ค.ศ. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ
3.5 ได้ข้อกําหนดการเกลี่ยอัตรากําลัง ให้อํานาจ กศจ. ในการเกลี่ยทั้งตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
ได้ตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ส่วนการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของราชการ ให้เป็นอํานาจของ
ศึกษาธิการจังหวัดเสนอ
3.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
.........................................................................................................................................................................
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11. นโยบายการดูแลเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วม
ความเป็นมา
การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education for children with special
needs) เป็นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เช่น เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น โดยจัดให้เด็ก
เหล่านี้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้เด็กปกติมีการยอมรับ
และปรับตัว เพื่อสามารถเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 กําหนดว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และวรรคสอง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานายความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา
เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท ทําให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ได้กําหนดหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยว่า การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยต้องยึดหลักการ
อบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องคํานึงถึงความสนใจ และความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือเด็กที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง
ได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เป็น
ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ตามลําดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น จากหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกประเภทรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs) หมายถึง เด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาที่แตกต่าง
ไปจากปกติทั่วไป ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล และเครื่องมืออุปกรณ์การสอน ทั้งนี้มี
สาเหตุมาจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จําเป็นต้องได้รับการกระตุ้น
ช่วยเหลือ
การบําบัดฟื้นฟูและให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของเด็ก
กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกเป็น 10 ประเภท โดยเป็นเด็กพิการที่ต้องการการ
จัดการศึกษาพิเศษ 9 ประเภท และเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 1 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึงเด็กที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 26 เดซิเบลขึ้นไป ทํา
ให้สูญเสียการได้ยิน เป็นเหตุให้รับฟังเสียงต่างๆได้ไม่ชัดเจน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ เด็กหูตึง หมายถึง เด็กที่
สูญเสียการได้ยินถึงขนาดที่ทําให้มีความยากลําบากจนไม่สามารถเข้าใจคําพูด และการสนทนา แต่ไม่ถึงกับหมด
โอกาสที่จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินด้วยหูเพียงอย่างเดียว เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได้ยิน
มากถึงขนาดที่ทําให้หมดโอกาสที่จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินด้วยหูเพียงอย่างเดียว
2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึงเด็กที่มีปัญหาในการใช้สายตาเพื่อการเรียนหนังสือ
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เด็กตาบอดบางส่วน หรือเด็กสายตาเลือนราง หมายถึง เด็กที่มีสายตาบกพร่องภาย
หลังจากการแก้ไขแล้ว มีสายตาอยู่ระหว่าง 20/70 และ 20/200 ฟุต สามารถมองเห็นได้บ้าง เด็กตาบอด คือ
เด็กที่มีสายตาเหลืออยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย ภายหลังจากการแก้ไขแล้วมีสายตาเกินกว่า 20//200 ฟุต ดังนั้น
จึงไม่สามารถใช้สายตาในการเรียนหนังสือได้
3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึงเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป และเมื่อวัด
ระดับสติปัญญาด้วยแบบทดสอบมาตรฐานแล้ว พบว่ามีระดับต่ํากว่าเด็กทั่วไป เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาอาจมีปัญหาทางบุคลิกภาพ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากความล้มเหลวในการทํางานต่างๆ
และต้องพึ่งพาผู้อื่น เด็กจะมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง เด็กที่มีลําตัว แขน หรือขาผิดปกติ ได้แก่
เด็กที่มีเท้าใหญ่ หนา หรือผิดรูป เด็กที่มีกล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรง ทําให้เด็กไม่สามารถเรียนในสภาพแวดล้อม
เดียวกันกับเด็กปกติได้ จึงจําเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของเด็ก
5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยา ทําให้
เด็กมีปัญหาการใช้ภาษา ทั้งด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน และการสะกดคํา หรือมีปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์ โดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย ทางการเห็น ทางการได้ยิน ระดับสติปัญญา
อารมณ์หรือสภาพแวดล้อม ลักษณะเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการเรียนรู้ด้านภาษา
โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน และปัญหาด้านคณิตศาสตร์
6. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึงเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กที่มีวัยเดียวกันอย่าง
รุนแรงและต่อเนื่อง แม้จะได้รับการบริการด้านการแนะแนวและให้คําปรึกษาแล้วก็ตาม ทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ มีพัฒนาการทางการเรียนอย่างเชื่องช้า และมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อย่างไรก็ตามปัญหา
ทางพฤติกรรมเหล่านี้ ต้องมิได้มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกาย ประสาทสัมผัสการรับรู้ หรือสติปัญญา
7. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องในการเข้าใจหรือการ
ใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ตามปกติ เช่น การพูดไม่ชัด จังหวะการพูดไม่ดี คุณภาพของ
เสียงผิดปกติ ตลอดจนการพูดผิดปกติที่เกิดจากการมีพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนกลางหรือระบบส่วน
ปลาย รวมทั้งการบกพร่องในด้านการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา เป็นต้น
8. เด็กออทีสติก หมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท
(neurological disorder) ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดช่วงชีวิต ทั้งด้านความสามารถในการ

41
สื่อสาร การสื่อความหมาย ความเข้าใจภาษาทั้งภาษาพูด และไม่ใช่ภาษาพูด การสร้างสัมพันธภาพทางสังคม
จินตนาการในการเล่น ฯลฯ โดยความผิดปกตินี้ มักจะเกิดขึ้นก่อนอายุ 3 ขวบ อัตราการเกิดของเด็กออทีสติก
คือ 1 ต่อ 125 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอดีตที่คาดการณ์ว่าพบเด็กออทีสติกในอัตรา 1 ต่อ 500 คน ในเด็กชายพบ
มากเป็น 4 เท่าของเด็กหญิง ไม่จําเพาะเจาะจงในด้านของเชื้อชาติ ศาสนา และพื้นฐานทางสังคมของครอบครัว
9. เด็กที่มีความบกพร่องซ้ําซ้อนหรือพิการซ้อน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกายมากกว่า 1 ความบกพร่อง เด็กเหล่านี้อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมการ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงต้องมีการจัดบริการทางการศึกษาและ
การบริการด้านอื่นเพิ่มเติม ส่วนมากเป็นเด็กที่มีสภาพความบกพร่องอยู่ในระดับรุนแรง ลักษณะของเด็กมีความ
บกพร่องซ้ําซ้อน จะมีปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง การทํากิวัตรประจําวัน ปัญหาการสื่อสาร ไม่สามารถเข้าใจ
ผู้อื่น และไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการของตนเองได้ ปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่สามารถหยับจับ
นั่ง ยิน หรือเดินได้ด้วยตนเอง ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความหมาย หรือเป็นการทําร้ายตนเองหรือ
ผู้อื่นและปัญหาทางสังคม เนื่องจากเด็กไม่สามารถรับรู้ หรือเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้ ซึ่ง
ระดับความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความบกพร่องซ้ําซ้อนที่เกิดขึ้นกับเด็ก และการ
ช่วยเหลือฝึกฝน และฟื้นฟูสมรรถภาพ
10. เด็กปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถทางสมองสูงกว่าเด็กทั่วไป เป็นเด็กที่มีระดับ
สติปัญญาที่วัดได้จากแบบทดสอบมาตรฐานได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ลักษณะของ
เด็กที่มีปัญญาเลิศพบว่ามีความเฉลียวฉลาด และพัฒนาการเร็วกว่าเด็กทั่วไป อาจจะเป็นทางด้านภาษา
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม สัมพันธภาพและบุคลิกภาพ จาก
สาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
ได้ระบุถึงสิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทว่า เด็กเหล่านี้มีสิทธิที่จะ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ทําให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องเตรียมพร้อมในการรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทต่างๆเข้ามาเรียนร่วมหรือเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ ซึ่งเป็นการเรียนร่วมหรือการจัด
ชั้นเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนปกติแล้วแต่กรณี การนําเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมกับนักเรียน
ปกติในระดับอนุบาล มีผลดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และในปัจจุบันมีแนวโน้มของการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วมมากขึ้น โดยจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ
หากความพิการเป็นอุปสรรคไม่สามารถเรียนร่วมในลักษณะดังกล่าวได้ ก็จะจัดเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน
ปกติ การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติอาจกระทําได้ในหลายลักษณะซึ่งมี
รูปแบบต่างๆ แต่จะจัดการเรียนร่วมในลักษณะใดนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพความต้องการและความพร้อมของเด็ก
ในการจัดชั้นเรียนพิเศษให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กรู้สึกว่าถูกตัด
ออกไปจากสังคมและเกิดความว้าเหว่ ช่วยไม่ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความรู้สึกเป็นปมด้อย
การเรียนร่วม หรือการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษา
ที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเด็กทุกคนที่ผู้ปกครองพามาเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะต้องรับเด็กและจะต้องจัดการศึกษาให้
เขาอย่างเหมาะสม การเรียนร่วมยังหมายถึงการศึกษาที่ไม่แบ่งแยกระดับชั้น เช่น อนุบาลประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการดํารงชีพของคนในสังคมหลังจบการศึกษาจะต้องดําเนินไปในลักษณะร่วม
กันที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเด็ก
ปกติโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดความหมายของการเรียนร่วมว่า หมายถึง วิธีการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาส
เรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างปกติ
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สุข การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ นั้นสามารถจัดการศึกษาได้หลายหลาย
รูปแบบ คือ
การเรียนร่วมบางเวลา (Integration) เป็นการจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนในโรงเรียนปกติ
โดยอาจจัดให้อยู่ในชั้นปกติในบางเวลา เช่น วิชาดนตรี พลศึกษา หรือร่วมกิจกรรม ลูกเสือ- เนตรนารี กีฬาสี
เป็นต้น คาดหวังว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมีโอกาสแสดงออก และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กปกติ และยัง
หมายถึงการจัดชั้นเรียนเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กที่รับบริการในลักษณะนี้
มักเป็นเด็กที่มีความพิการระดับปานกลางถึงระดับมาก จึงไม่อาจเรียนร่วมเต็มเวลาได้ ต้องมีการจัดทําแผนการ
ศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคลให้กับเด็ก
การเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) การจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้มีโอกาสได้เรียนชั้น
เดียวกับเด็กปกติ ตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน เด็กปกติได้รับบริการการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริการ
นอกห้องเรียนอย่างไร เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับบริการเช่นเดียวกันเป้าหมายสําคัญของการเรียนร่วม
เต็มเวลา คือ เพื่อให้เด็กเข้าใจซึ่งกันและกัน ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ เด็กปกติจะยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ เข้าใจว่า
คนเราเกิดมาไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่าง ท่ามกลางความแตกต่างกัน มนุษย์เราต้องการความรัก ความ
สนใจ ความเอาใจใส่เช่นเดียวกันทุกคน
การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถอยู่ร่วมและเรียนรู้ร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ จะมี
ลักษณะของการจัดกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นการกระทําสิ่งต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษสามารถพัฒนาตนเองได้ควบคู่กับเด็กปกติ ในขณะเดียวกันเด็กปกติก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปรับตัวให้เข้ากับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติควรมี
ความสามารถในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทรุนแรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมประจําวัน
ซึ่งครูจะคํานึงถึงระดับ
จึงเป็นไปตามแนวทางของหลักการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย
ความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมาก และเน้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ ลักษณะการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัยมีลักษณะดังนี้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูอาจจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นการเคลื่อนไหวที่
สร้างสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การเคลื่อนไหวแบบกลุ่มย่อย
การเคลื่อนไหวแบบผู้นําผู้ตาม การเคลื่อนไหวและการจับคู่หรือจัดกลุ่ม การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เป็น
กลุ่ม การเน้นปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกลุ่มจะช่วยให้เด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถช่วยเหลือ แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสังคม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดและ
ทักษะต่างๆ จากหน่วยหรือหัวเรื่องที่เรียนรู้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่เน้นการทํางานร่วมกัน รูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงการจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ครูอาจนํามาจัดเพื่อให้เด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้
ร่วมกัน และสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้ดี การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการศึกษา
อย่างลุ่มลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ มีการท้าทายความสามารถของเด็กกระตุ้นให้เด็กลงมือ
ปฏิบัติ กับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาคําตอบที่มาจากความสนใจ และความต้องการของเด็ก โดยเด็กเป็น
ผู้ลงมือปฏิบัติสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคําตอบจากคําถามของตนเอง ภายใต้การช่วยเหลือ แนะนํา การอํานวยความ
สะดวก และการสนับสนุนจากครู ซึ่งการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีขั้นตอนการสอนเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสุดท้ายคือระยะสรุปโครงการ
นอกจากการสอนแบบโครงการแล้ว การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อาจให้เด็กร่วมกันทดลองทาง
วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่ม การประกอบอาหารเป็นกลุ่ม การเล่นบทบาทสมมติเป็นกลุ่ม เป็นต้น
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กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางด้านความคิดอย่างอิสระผ่าน
งานศิลปะประเภทต่างๆ สําหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อาจจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบของกิจกรรมรายบุคคล
และเป็นรายกลุ่ม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถควบคุมการทํางาน การกํากับตนเอง และสร้างสมาธิในการทํากิจกรรมจนประสบผลสําเร็จ ส่วน
กิจกรรมแบบกลุ่มก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นการส่งเสริม
พฤติกรรมชอบสังคมให้กับเด็ก
กิจกรรมเสรี ครูจะเน้นการทํากิจกรรมการเล่นแบบกลุ่มเพื่อให้เด็กรู้จักเข้าสังคมและการเล่นเป็นกลุ่ม
ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอาจเป็นการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ อีกทั้งเด็กปกติที่มีความสามารถมากกว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่วยให้เด็กเหล่านั้นบรรลุซึ่ง
ความสามารถที่ควรไปถึงได้ และช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษแก้ปัญหาได้อีกด้วย
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้งทั้งที่เป็นการเล่นในร่มหรือการเล่นในสนาม ครูอาจจัดกิจกรรม
การเล่นต่างๆ ที่ให้เด็กปกติร่วมเล่นกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย อาทิ มอญ
ซ่อนผ้า กาฟักไข่ เสือกินวัว วิ่งเปี้ยว ฯลฯ การเล่นเกมพลศึกษาประเภทการแข่งขัน อาทิ การวิ่งเก็บของเป็นทีม
แข่งการวิ่งสามขา เกมแข่งรถไฟ ฯลฯ ส่วนการเล่นเครื่องเล่นสนามครูจะดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ และครูอาจให้เด็กปกติช่วยดูแลความปลอดภัยในการเล่นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ด้วย
เกมการศึกษา ครูอาจจัดเกมการศึกษาให้เด็กได้เล่นทั้งแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยจัดให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเล่นเกมการศึกษาตามความสามารถของเด็ก และให้เด็กปกติช่วยเหลือในการเล่นด้วย
การเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
มากนัก และเด็กปกติได้เรียนร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตนเอง มี
สังคมที่กว้างขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ครูและผู้ปกครองเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติมีประโยชน์ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าสู่สภาวะปกติให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดของการศึกษา
พิเศษ เป็นกระบวนการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้
ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการที่จะให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษตอบสนองได้เป็นปกติ
จะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสิ่งเสริมแรง
2. ส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีพัฒนาการในด้านต่างๆ และมีความสามารถในการปฏิบัติสิ่ง
ต่างๆ ได้
3. ส่งเสริมให้เด็กปกติรู้จักช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ ได้ เช่น ช่วยเหลือให้เด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษทํางานได้สําเร็จ ช่วยเหลือในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
4. ส่งเสริมให้เด็กปกติมีการยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งทําให้เด็กปกติเรียนรู้ว่าในสังคมอาจ
มีคนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ ที่อาจมีความแตกต่างกันในด้านสรีระ ความสามารถและทักษะต่างๆ
แต่บุคคลเหล่ านั้นสามารถอยู่ร่ วมกั บสั งคมได้ด้ วยการที่คนปกติ ต้อ งให้ โอกาสและยอมรับบุ คคลที่ มีความ
ต้องการพิเศษ
5. ส่งเสริมให้เด็กปกติรู้จักการแบ่งปัน เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เล่นและทํางานร่วมกันส่งให้เด็กปกติแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในการครอบครองให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ หรือให้ยืมวัสดุ ชักชวนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเล่นหรือทํางานด้วยกัน เป็นต้น
6. ส่งเสริมให้เด็กปกติมีคุณธรรมด้านความสุภาพ ทั้งทางด้านการพูดและด้านอื่นๆที่มีต่อเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในการทํากิจกรรมร่วมกันในแต่ละวัน
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7. ส่งเสริมให้เด็กปกติมีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบที่เกิดจากความต้องการภายใน
เป็นแรงผลักดันให้เด็กแสดงออกในด้านความรับผิดชอบ เช่น การดูแลเอาใจใส่เด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ด้านต่างๆ การช่วยเหลืองานให้ประสบความสําเร็จ การช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์หรือของเล่นเข้าที่แทนเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษที่มีข้อจํากัดในด้านต่างๆ
8. ส่งเสริมให้เด็กมีสัมพันธภาพทางสังคมระหว่างกัน ระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ซึ่งจะทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมความร่วมมือได้ ช่วยให้เด็กปกติคลายการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จากการจัดการ
เรียนร่วมทําให้เด็กปกติเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และพยายามทําสิ่งต่างๆที่เป็นการ
ช่วยเหลือผู้อื่น จะทําให้เด็กคํานึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้อื่น เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยให้เด็กคลายการยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลางได้ ช่วยให้เด็กปกติรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเรียนรู้ที่จะยอมรับความสามารถและ
ลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทําให้เด็กปกติเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น อันเป็นการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา
พ่อแม่ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมด้วยการรับรู้และให้ความ
ช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ ทั้งนี้ควรมีบทบาทและ
หน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกเพื่อที่จะให้ลูกยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ซึ่งพ่อแม่ควรมีบทบาทดังนี้
1. ส่งเสริมให้ลูกได้เล่นและทํางานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนและเพื่อนที่
อยู่ใกล้บ้าน (ถ้ามี) พ่อแม่ควรสอบถามหรือสนทนากับลูกเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เป็นเพื่อนกับลูก
ที่โรงเรียน เพื่อ
2. ส่งเสริมให้เด็กสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้การเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆกับ
ลูกเมื่อลูกแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกกับเพื่อนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ให้ลูกบรรยายการกระทําความดีของตนเองที่มีต่อเพื่อนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การช่วยเหลือใน
การเล่นและการทํางาน การให้ยืมหรือแบ่งปันของเล่น ฯลฯ เปิดโอกาสให้ลูกได้มีความใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การทํางานหรือเล่นร่วมกัน เปิดโอกาสให้เพื่อนที่เป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษมาเที่ยวที่บ้าน
การจัดการเรียนร่วมจะประสบความสําเร็จเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับครูที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและการจัดการเรียนร่วม ครูต้องมีความตั้งใจในการสอน มีการวางแผนการสอนอย่าง
รอบคอบ จัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น และควรมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีลักษณะปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษมาเป็นภาระให้กับเพื่อนและครู และครูควรได้รับการอบรมฝึกฝนในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การวิเคราะห์นโยบายการดูแลเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วม
1. สาระสําคัญของนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความพร้อม
สามารถรับเด็กพิการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 กําหนดว่า การจัดการ
ศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี(ปรับเป็น
สิบห้าปี) ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรคสอง การจัดการศึกษาสําหรับ
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บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัด
ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานายความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย เด็กทุกคนไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเด็กทุกคนที่ผู้ปกครองพามาเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะต้องรับเด็กและจะต้องจัดการศึกษาให้
เขาอย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนร่วมบางเวลา (Integration) และการเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) การ
จัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้มีโอกาสได้เรียนชั้นเดียวกับเด็กปกติ ตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน เด็ก
ปกติได้รับบริการการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริการนอกห้องเรียนอย่างไร เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
บริการเช่นเดียวกัน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมด้วยการรับรู้และให้
ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 โรงเรียนได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ทั้งการเรียนร่วมบางเวลา (Integration) และการเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming)
3.2 พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมด้วยการรับรู้และให้
ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
3.3 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพืน้ ที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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12. นโยบายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด
ความเป็นมา
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 เป็นต้นมา นโยบายของรัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยมุ่งที่จะเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว 2545-2549 ขึ้นเป็นครั้งแรก และนํานโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (0-5 ปี)นี้ไปสู่การปฏิบัติในช่วงนี้นโยบายของรัฐ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและทั่วถึงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป รัฐสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตําบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, เอกชน และชุมชน) แต่ยังเกิดความ
สับสนในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในหลายประการดังต่อไปนี้
1. ความแตกต่างในด้านคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขนาดเล็ก
2. ครูพี่เลี้ยงเด็กยังไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควร
3. งบประมาณด้านการศึกษายังจัดสรรได้ไม่สอดคล้องกับสภาพจริงกับความจําเป็นในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ จึงไม่ได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ
4. ความขาดแคลนในเรื่องจํานวนครูพี่เลี้ยงเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
5. การกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ไม่สามารถกระทําได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จัดโดยรัฐ โดยที่
รั ฐบาลยัง ขาดการกํา หนดนโยบายที่ ชัด เจนในสั ด ส่ว นหรื อ บทบาทที่เ อกชนจะเข้า มามี ส่ว นร่ วมในการจั ด
การศึกษาในระดับนี้ทําให้มีผลกระทบต่อการลงทุน เอกชนเกิดความไม่แน่ใจในแนวนโยบายของรัฐสําหรับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 - 2559 ได้ดําเนินการจัดทําและนําเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แต่ก็ยังมีประเด็นสําคัญๆ ที่ต้องพิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 หน่วยงานที่นําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะ พ.ศ.25502559 มี 2 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
นอกเหนือจากทั้ง 2 กระทรวงที่นําเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับชาติแล้ว ในกระทรวงสาธารณสุขก็มี
ยุทธศาสตร์สําหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยเองด้วย
ประการที่ 2 การกําหนดช่วงเด็กปฐมวัย ของทั้ง 2 กระทรวงยังไม่ตรงกัน กล่าวคือ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอายุเด็กปฐมวัยเป็น 0-5 ปี และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กําหนดเป็น 0-6 ปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทั้ง 2 กระทรวงไปหารือ เพื่อหาข้อยุติให้เหมาะสมกับหลักสากล
ประการที่ 3 ช่วงระยะเวลาของการนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระยะเวลา
หรือช่วงที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานที่นําเสนอคือ กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอในแผนระยะยาว คือ พ.ศ.
2550-2559 กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2549-2551 และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นําเสนอในช่วง พ.ศ. 2551-2553
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การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 32 และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 33 การศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ
34
การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการดูแลและการศึกษาที่จัดให้กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ซึ่งการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับจะมีการจัดการ และพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยนั้นปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 7 (2535-2539) แผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช 2535 นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของประเทศ ส่วนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยโดยสอดคล้องกับนิยามการศึกษาปฐมวัย
เริ่มในปี พ.ศ.2540 กล่าวคือ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 ขึ้น 3
หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรก่อนประถมศึกษาแรกเกิด -1 ปี หลักสูตรก่อนประถมศึกษาอายุ 1-3 ปีหลักสูตรก่อน
ประถมศึกษาอายุ 3-6 ปี
กลุ่มที่ 1 สถานที่ที่รับดูแลและเลี้ยงเด็กเล็ก(Nursery) มักเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ปี เป็นบริการดูแล
เด็กจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ศูนย์ดูแลเด็ก (Child care centers) เป็นสถานที่รับดูแลเด็ก เพื่อการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
พ่อแม่ ที่ต้องทํางานกลางวันโดยศูนย์จะเน้นการเลี้ยงดูแก่เด็ก มากกว่าการให้การศึกษา วัยของเด็กที่รับดูแล
อาจเริ่มตั้งแต่วัยทารกเป็นต้นไปจนถึงประมาณ 2 ปี หรือรับเฉพาะเด็กเล็ก บริการอาจจัดให้เฉพาะกลางวัน
เรียกว่า ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน (Day-care center) หรือตลอด 24 ชั่วโมง
2. บ้านรับเลี้ยงเด็ก (Family day care) เป็นครอบครัวที่เปิดบริการรับเลี้ยงเด็กกลางวันส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มเล็กๆ รับเด็กประมาณ 7-12คน อาจเป็นลูกญาติ ลูกเพื่อน ลูกเพื่อนบ้านโดยเลี้ยงไปควบคู่กับลูก
ตนเอง การดูแลเรื่องการกินอยู่ตามปกติ การรับดูแลอาจดูแลทั้งวันหรือดูแลเป็นชั่วโมง เฉพาะช่วงที่ผู้ปกครอง
ไปธุระก็ได้
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเตรียมก่อนเข้าอนุบาล เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเตรียมเด็กในการเข้า
เรียนในโรงเรียนอนุบาล ได้แก่
1. โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery school) เป็นโรงเรียนที่จัดสําหรับเด็กอายุ 2-4 ขวบบางแห่งอาจรับอายุ
ต่ํากว่า 2 ขวบ การจัดบริการเน้นการดูแลแก่เด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และการมีสุขภาพดี
เปิดรับเลี้ยงตั้งแต่ครึ่งวันถึงเต็มวัน เด็กจะได้เล่นและมีการเรียนไปพร้อมๆ กัน เป้าหมายของการดูแลอยู่ที่การ
พัฒนาสังคมและสติปัญญาสําหรับเด็ก เราจึงเรียกโรงเรียนลักษณะนี้ว่า โรงเรียนเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
2. โรงเรียนเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten) ลักษณะเหมือนโรงเรียนเด็กเล็ก แต่เน้นการเตรียมตัว
เด็กเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล รับเด็กอายุประมาณ 3 - 5 ขวบ
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนอนุบาล เป็นบริการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมเด็กเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา รับตั้งแต่อายุ 3-6 ขวบ มี 3 ชั้นเรียน คือ อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 เป็นการจัด
การศึกษาที่รัฐและเอกชนจัดทําขึ้นไม่นับเป็นการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนอนุบาลสาธิต เป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ของโรงเรียนอนุบาลที่เปิดในมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเชิงวิชาการหรือเป็นไป
ตามความต้องการของสถาบัน/คณะ/มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
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กลุ่มที่ 4 โรงเรียนเตรียมชั้น ป.1 (Pre-first grade หรือ junior first grade) เป็นโรงเรียนที่จัดขึ้น
สําหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนชั้นอนุบาล ได้เข้าเรียนเพื่อปรับตัวเองก่อนขึ้นชั้นเรียนประถมปีที่ 1 เปิดรับเด็ก
อายุ 6-7 ปีสําหรับประเทศไทยรู้จักกันในนาม “ชั้น ป. เตรียม”หรือเตรียมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มที่ 5 โรงเรียนสําหรับเด็กป่วย (Hospital school) โรงพยาบาลบางแห่ง จะจัดโรงเรียนใน
โรงพยาบาลสําหรับเด็กเพื่อได้ศึกษาเล่าเรียนหรือทบทวนบทเรียน ขณะอยู่โรงพยาบาล สําหรับเด็กปฐมวัยจะ
จัดเป็นห้องเล่น (Play room)เป็นห้องที่จัดเตรียม ให้ประโยชน์สําหรับการศึกษาของเด็ก เด็กได้มาเล่นและ
เรียนรู้ที่ห้องเล่นนี้ แต่บางครั้งผู้จัดอาจต้องไปบริการถึงเตียงหรือห้องเด็กป่วย ซึ่งจะใช้ในกรณีที่เด็กป่วย
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีการจัดห้องเล่น และ
การบริการเครื่องเล่นที่เตียงโดยผู้สอนเป็นทั้งครูและพยาบาล
ถ้าจัดลําดับของสถานศึกษาปฐมวัยจําแนกตามอายุเด็กได้เป็น 3 ระดับ คือ
1. สถานเลี้ยงเด็ก(Nursery) เป็นสถานบริการการดูแลเด็กและให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองจัดสําหรับ
เด็กอายุ 2 ขวบแรก
2. โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery school) รับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบ หรือ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ ทําหน้าที่ใน
ด้านการดูแล ส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจสังคม และภาษา
3. โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) รับตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ เป็นต้นไป
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบการจัดสถานรับเลี้ยงเด็กในประเทศไทย
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย อยู่ภายใต้การดําเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่หลากหลาย มีการใช้ทฤษฎีองค์ความรู้ด้านการศึกษาหลายทฤษฎีตามความ
เชื่อของผู้จัดแต่ละแห่ง ซึ่งมีลักษณะการจัดเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนในลักษณะต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่งจะ
รับเด็กอายุแตกต่างกันตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี พอสรุปได้ต่อไปนี้
กระทรวงศึกษาธิการ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้จัดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้น จํานวนนักเรียนปฐมวัยใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2549 มีจํานวนทั้งหมด 1,622,282 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2549 ณ วันที่
28 ก.พ. 2550) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนปฐมวัยปี พ.ศ.2548 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 1,657,447 คน มี
จํานวนน้อยลงจํานวน 55,165 คน คิดเป็นร้อยละ -2.12 (รายงานประจําปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการ)
กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานที่จัดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้น เช่น
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตําบล,
พัทยาและกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในตําบล หมู่บ้าน เพื่อรับ
เลี้ยงดูเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยมีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในเขตพัฒนาได้รับการเลี้ยงดูอย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมให้ท้องถิ่นช่วยตัวเอง และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาเด็ก โดย
เผยแพร่วิทยาการแผนใหม่ไปสู่บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็กและชุมชน
2. กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็ก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักอนามัย สํานัก
พัฒนาชุมชน และสํานักสวัสดิการสังคม ซึ่งในขณะนี้มีจํานวนศูนย์เด็กปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 301 ศูนย์ ส่วนใหญ่
เป็นศูนย์ที่ อยู่ในชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่เขตต่างๆ 47 สํานักงานเขตจํานวน 259 ศูนย์ อีกส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ที่
อยู่ในวัด โดยได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนา 25 ศูนย์ ที่เหลือเป็นศูนย์ที่อยู่ในอาคารสงเคราะห์
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และในแหล่งก่อสร้างมีจํานวนเด็กเล็กที่ดูแลรวม 26,620 คน
มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยงจํานวน 1,824 คน
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมารัฐบาลมีนโยบายถ่ายโอนการศึกษา ระดับปฐมวัยให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นแผนของการกระจายอํานาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมี 3 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุและการจัดการ โดยจัดในโรงเรียน
อนุบาลประจํา จังหวัด/อําเภอและโรงเรียนสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสํานักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการรูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมระดับปานกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระเกี่ยวกับการจ้าง
ครูพี่เลี้ยง วัสดุฝึก สื่อต่างๆ โรงเรียนให้สถานที่ จัดอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันและดูแลด้านวิชาการ
รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่เหมาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมน้อยก็ให้โรงเรียนรับผิดชอบเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบบางส่วน เช่นค่าจ้างครูพี่เลี้ยงหรือค่าวัสดุ/สื่อ เป็นต้น
ในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานหลัก ที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
ตามกรอบของกฎหมายของการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการสํารวจในปี พ.ศ.
2549 พบว่า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 15,736 แห่ง
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและกรมการแพทย์ ได้ดําเนินการจัดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้น ใน
รูปแบบศูนย์สาธิตเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญและมีค่า ได้พัฒนาเป็น
ประชากรที่มีคุณภาพโดยได้รับการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาอย่างเหมาะสม และมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดบริการให้กับเด็กที่ป่วยอยู่ที่
โรงพยาบาล
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก
2 หน่วยงาน คือ กรมประชาสงเคราะห์และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมและควบคุมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนให้
ดําเนินงานด้วยดี มีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย และได้จัดสถานรับเลี้ยง เด็กขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน และช่วยเหลือประชาชนในการจัดบริการรับเลี้ยงเด็กที่มีค่าบริการถูก
กระทรวงกลาโหม จัดในรูปของสถานรับเลี้ยงเด็กโดยรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด - 5 ปี โดยมีหน่วยงาน
คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ การจัดสถานรับเลี้ยงเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
ทหารในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการทหาร
ภายในหน่วยงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานตรวจแห่งชาติ (ปี 2541 กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนเป็น
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จัดในรูปศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน สําหรับเด็กอายุ 2 1/2 - 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กในท้องถิ่นห่างไกลให้
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้พร้อมที่จะเรียนในระดับต่อไป
องค์การเอกชน ในปัจจุบันประเทศไทยมีองค์การภาคเอกชนที่ทํางานในส่วนของการจัดการศึกษา และ
ให้บริการแก่เด็กและเยาวชน 50 องค์กร เช่น มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็ก สหทัย
มูลนิธิ พิริยานุเคราะห์มูลนิธิ เป็นต้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้น
เพื่อมีหน้าที่ ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนโดยกําหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเอกชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนของ
เอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะที่อยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน
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เด็กถูกทารุณกรรม เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ และการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต
สรุปรูปแบบของการจัดบริการรับเลี้ยงเด็กของประเทศไทย สามารถแยกประเภทของการบริหารงาน
สถานรับเลี้ยงเด็กตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 จัดตั้งโดยรัฐ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดตั้งและดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
การแต่งตั้งบุคลากรและระบบการบริหารจะต้องเป็นไปตามระเบียบของรัฐ ที่วางไว้ทุกประการสถานศึกษา
เหล่านี้ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลของรัฐโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดชั้นเด็กเล็ก (เด็กอายุ 5 ขวบ) ในท้องที่ของเด็ก
ด้อยโอกาส ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ ก็มีชั้นอนุบาล/ชั้นเด็กเล็กใน
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย/สถาบันราชภัฎ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถานสงเคราะห์เด็กของกรม
ประชาสงเคราะห์การจัดประเภทนี้เนื่องจากเป็นของรัฐแนวการบริหารจะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ทุกประการ
ประเภทที่ 2 จัดตั้งโดยเอกชนซึ่งหมายรวมถึงสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง สถานศึกษา
เหล่านี้ รัฐทําหน้าที่ควบคุมทางด้านคุณภาพและการดําเนินงานบางประการ ที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินงาน
อยู่ ลักษณะการบริหารสถานศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกล่าวคือ การบริหารส่วนหนึ่ง ย่อมขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของเจ้าของโรงเรียน แต่อีกส่วนหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการวางไว้ เช่น ในด้าน
การเงิน ด้านวิชาการและงานอาคารสถานที่ การจัดประเภทนี้ผู้ดําเนินกิจการ ได้แก่ เอกชนซึ่งส่วนใหญ่จัดใน
รูปของธุรกิจยกเว้นสมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ ซึ่งจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์อื่น ศูนย์เด็กประเภทนี้รัฐวางแนว
บริหารให้ส่วนหนึ่งเพื่อควบคุมมาตรฐาน
ประเภทที่ 3 จัดตั้งโดยชุมชน มีคณะบุคคลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในรูปของกรรมการ ลักษณะของการ
บริหารศูนย์ก็จะเป็นไปตามความเห็นชอบของกรรมการแต่ละศูนย์ก็จะมีระบบไม่เหมือนกันหน่วยงานประเภทนี้
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวงกลาโหมการจัด
ประเภทนี้เป็นการจัดโดยหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก ผู้รับผิดชอบอาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียว หรือในรูปของ
คณะกรรมการการศึกษาการบริหารจะเป็นในแนวที่ผู้บริหารพอใจและเหมาะเฉพาะหน่วยงานนั้น 35
7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัย 36
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ 4) ที่มี 7ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการดําเนินงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย
1. การจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่ห่างไกล
2. การพัฒนาการเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการ
เป็นพ่อแม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกเท่านั้น
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
4. การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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5. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดําเนินการตามกฎหมาย เน้นการ
บังคับใช้กฎหมาย การบัญญัติและปรับปรุงกฎหมาย
6. การศึกษา การจัดการความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ และ
7. เสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การติดตามงานและประเมินผล และการสร้างเครือข่าย
การประสานงานการทํางานร่วมกัน
การวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพืน้ ที่จังหวัด
1.
สาระสําคัญของนโยบาย
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย นับตั้งแต่มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา นโยบายของรัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก โดยมุ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย การให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่ห่างไกล การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของ
ครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกเท่านั้น คุณภาพการให้บริการที่พัฒนา
เด็กปฐมวัย การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย การศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ การ
ติดตามงานและประเมินผล และการสร้างเครือข่ายการประสานงานการทํางานร่วมกัน
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ได้แนวทางการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่ห่างไกล
3.2 ได้แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการเป็นพ่อแม่ที่
ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกเท่านั้น
3.3 ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย
3.4 ได้แนวทางการจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
3.5 ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.6 ได้รูปแบบการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารจัดการ การติดตามงานและประเมินผล
และการสร้างเครือข่ายการประสานงานการทํางานร่วมกัน
3.7 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดํา เนิ นงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุ ปเป็นข้อ เสนอแนะ
ในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบการการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้น
พื้นฐาน มี 3 ระดับ ได้แก่การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (3-6 ปี) การศึกษาระดับประถมศึกษา
และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มี 2 ระดับ การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(3 ปี) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย มี 2 ประเภท ประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา 32
การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ การศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา การศึกษาระดับปริญญา33
การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทําหนังสือแจ้งผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ
ครบ 7 ปีบริบูรณ์ทราบก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 34
บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์. การดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย,วารสารสาธารณสุขและ
การพัฒนา 2550 ปีที่ 5 ฉบับที่ 3. 35
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) : www.kroobannok.com, 16 ม.ค. 2560 36
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13. นโยบายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้และมี
งานทํา โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาแต่
ละแห่งศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) และ
37
พัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคหลักของโลก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) โดยย้ําให้ยึดหลักปรัชญาจัด
การศึกษาเพื่อให้ประชาชน “รู้หนังสือ เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ” พร้อมทั้งขอข้อมูลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลให้ชัดเจนเพื่อการวางแผน เน้นจัดทําแผนอัตรากําลังและครู กศน.
ระยะ 10 ปี รวมทั้งร่วมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งถูกควบรวม ตลอดจนยกระดับห้องสมุดประชาชน
และบ้านหนังสือชุมชนเพื่อเพิ่มจํานวนผู้อ่านหนังสือและให้ตรงกับความต้องการชุมชน 38
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1. เร่งเสนอจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
กศน.จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง อํานวยการ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการดําเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชุมชนของจังหวัด
2. เร่งสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
ของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้าและบริการ รวมทั้งศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์เพื่อนํามากําหนดลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและบริการ
3. เร่งพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม่
เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียน โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริงทั้งใน
ระหว่างเรียนและสําเร็จการศึกษาไปแล้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน
4. จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อย อําเภอละ ๒ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา
สาธิตและสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บ แสดง จําแหน่าย และกระจายสินค้าและ
บริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร
5. ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่เพื่อ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพของประชาชนและชุมชนในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระหว่าง
จังหวัด
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6. จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับเป็น
ช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้กับผู้เรียน
7. จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง พร้อมทั้งนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการด้าน
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาของประชาชน ความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ทั้ง ๕ ด้าน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล
จากการรายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ ทั้ง 7,424 แห่ง ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก จึงขอให้
ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของแต่ละศูนย์ ทั้งศูนย์ที่ดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ศูนย์ที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน หรือศูนย์ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
และให้รายงานข้อมูลดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้มองเห็นภาพและ
วางแผนการทํางานของศูนย์ฯ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยกําหนดเป้าหมายที่สําคัญคือต้องการให้ประชาชน
นําไปใช้ได้จริง รวมทั้งมีการทํางานประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน ประสานการดําเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของหน่วยงาน
และสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ จัดให้มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การวิเคราะห์นโยบายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1. สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมี
อาชีพ มีรายได้และมีงานทํา การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความต้องการด้านแรงงาน สินค้า
และบริการ รวมทั้งศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์เพื่อนํามา
กําหนดลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และบริหารจัดการและบริการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่าง
น้อย อําเภอละ ๒ แห่ง จัดให้มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ
สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพ
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล การ
ดําเนินงานของศูนย์ฯ ทั้ง 7,424 แห่ง
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมุ่งเน้นการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จังหวัดในทุกจังหวัด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ๕
กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและ
บริการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการ
ของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อย อําเภอละ ๒ แห่ง จัดให้มีระบบ
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การประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับเป็นช่องทางในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน และศูนย์
เรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ป ระจํ า ตํ า บล มุ่ ง เน้ น การประสานงานของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นในพื้นที่
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดในทุกจังหวัด
3.2 ได้จัดทําระบบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของ
ประชาชน ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหาร
จัดการและบริการ
3.3 ได้มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่
3.4 มีศูนย์ฝึกอาชีพในทุกอําเภออย่างน้อย อําเภอละ ๒ แห่ง
3.5 มีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ สําหรับเป็น
ช่องทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้กับผู้เรียน
3.6 มี ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ป ระจํ า ตํ า บลครบทุ ก
ตําบล มุ่งเน้นการประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นในพื้นที่
3.7 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
......................................................................................................................................................................
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน.หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา.สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,เอกสารทางวิชาการลําดับที่ 46/2555 37
บัลลังก์ โรหิตเสถียร :ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี 246/2559 เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล, 14 มิถุนายน 2559. 38
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14. นโยบายการซ่อมแซมบ้านพักครู
ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบาย
ซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน ในวงเงินหลังละ 200,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันครู ปี 2559 และ
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นั้น ขณะนี้สพฐ.ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ(สพท.) ทั้ง 225 เขต ส่งข้อมูล
การซ่อมบ้านพักครูเข้ามา พบว่ามีบ้านพักครูจํานวน 2,175 หลัง จากจํานวนที่มีอยู่ทั้งประเทศกว่า 44,000
หลัง ที่จําเป็นต้องซ่อมแซมในเบื้องต้น โดย สพฐ.ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ความจําเป็นเพื่อจัดสรรรงบประมาณ
ซ่อมแซม ซึ่งเบื้องต้น ได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก จํานวน 1,111 หลัง เป็นเงินกว่า 219 ล้านบาท โดยสพฐ.ได้
โอนงบประมาณไปให้ สพท.แล้ว ส่วนช่วงที่ 2 อีก 1,064 หลัง คาดว่าจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณได้
ภายในไตรมาสที่ 2
39

“การซ่อมแซมบ้านพักครูเฟสแรกนี้ จะครอบคลุมทั้ง 225 เขตพื้นที่ฯ เฉลี่ยเขตพื้นที่ฯ ละ 4-5 หลัง
ก่อน โดยในการดําเนินการซ่อมแซมนั้น สพฐ.ได้กําชับว่าให้ดําเนินการซ่อมแซมในส่วนที่จําเป็นและสําคัญต่อ
การพักอาศัยก่อน เช่น หลังคา พื้นที่ชํารุดเสียหาย เป็นต้น” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน จํานวนประมาณ 40,000 หลัง โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2559
จํานวน 2,250 หลัง ใช้งบประมาณจํานวน 526,500,000 บาท และให้ตั้งงบในปีงบประมาณ 2560 จํานวน
10,125 หลัง ใช้งบประมาณจํานวน 2,025,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 27,625 หลัง ให้ไปตั้งงบใน
ปีงบประมาณ 2561 จนครบทั้งหมด 40,000 หลัง อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่มอบหมายให้ สพฐ. ตั้งงบประมาณ
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า สพฐ. ไม่เคยตั้งงบประมาณสําหรับซ่อมแซมบ้านพักครูมาก่อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ให้ครูขอย้าย
“จากการลงพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนพบว่า เรื่องนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้ครูขอย้ายโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าที่ผ่านมา สพฐ.ไม่เคยตั้งงบซ่อมแซมบ้านพักครูมาก่อน ทําให้
สภาพบ้านพักครูค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม โดยบางแห่งห้องน้ําอยู่นอกตัวบ้าน ครูไม่กล้าเข้าห้องน้ํากลางดึก
เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย เป็นอุปสรรคสําคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ดังนั้น จึงให้ สพฐ.
ดําเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนถือเป็นการดูแลสวัสดิการให้กับครูทุกคนด้วย โดยในปี 2559 อาจจะดําเนินการ
ได้ไม่มากนัก เพราะมาตั้งงบทีหลัง แต่ปีถัดไปจะให้ สพฐ. ขอตั้งงบสําหรับโครงการดังกล่าว เพื่อให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด” พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว และว่า นอกจากนั้นจะเร่งลดภาระให้ครูมีเวลาอยู่ที่ห้องเรียนกับเด็ก
มากขึ้น โดยจะเร่งปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ไม่ให้เน้นการทําเอกสารรายงาน แต่ให้ดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กมากขึ้น เพราะหากครูมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ก็จะสอนเด็กได้ดีตามไปด้วย
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รมว.ศึกษาธิการ กําชับ สพฐ.เร่งซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จภายในปี 60 เล็งขอแปรญัตติงบฯเพิ่ม 695
ล้านบาท ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการซ่อม ป้องกันคําครหาฮั้วประมูล วันนี้ (7 ก.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ดําเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน โดยในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ของ ศธ.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สพฐ.รายงานว่าปัจจุบันบ้านพักครูที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรมและต้องซ่อมแซมทั่วประเทศ จํานวน
13,000 หลังจากจํานวนบ้านพักครูทั้งหมดกว่า 40,000 หลัง และในจํานวน 13,000 หลัง ได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมเสร็จแล้ว 2,300 หลัง ส่วนที่เหลืออีก 10,000 กว่าหลังนั้น เดิมทีกําหนดให้ต้องดําเนินการให้
เรียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2561 แต่เพื่อดูแลให้ครูมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอให้เร่ง
ดําเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง สพฐ.จัดตั้งงบประมาณไว้แล้ว 1,395 ล้านบาท แต่ยังขาดอีก
695 ล้านบาท ซึ่งคงต้องเสนอขอแปรญัตติงบประมาณต่อไป “ขณะนี้การพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 ได้ผ่านวาระที่ 1 โดยการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจะมอบ
ให้ สพฐ.ไปเสนอขอแปรญัตติงบฯเพิ่มเติมอีก 695 ล้านบาท ทั้งนี้ เชื่อว่าการซ่อมแซมบ้านพักจะเสร็จทันเวลาที่
กําหนด เพราะวิธีการปฏิบัติจะให้โรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซม เพื่อตัดข้อครหาว่าจะมี
การล็อคให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งมาทํา หรือมีการฮั้วประมูล ขณะเดียวกัน ยังได้ให้ สพฐ.ไปสํารวจด้วยว่าการ
ซ่อมแซมบ้านพักครู 13,000 หลังนี้ คาดว่าจะมีครูได้ประโยชน์ประมาณ 19,000 คน แต่ผมอยากรู้ว่าจะเกิด
ประโยชน์ไปถึงคนอื่น ๆ อาทิ ครอบครัวของครูด้วยหรือไม่”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว นายชลํา อรรถธรรม
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สพฐ. กล่าวว่า จากนี้ สพฐ.จะเร่งจัดทํา
รายละเอียดเพื่อขอแปรญัตติงบฯ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 สําหรับดําเนินการโครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน เพิ่มเติมอีก 695 ล้านบาทให้ทันการพิจารณาในวาระที่ 2
การวิเคราะห์นโยบายการซ่อมแซมบ้านพักครู
1. สาระสําคัญของนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายซ่อมแซมบ้านพัก
ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในวงเงินหลังละ 200,000 บาท เริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึงปีงบประมาณ 2561 จนครบทั้งหมด 40,000 หลัง
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,250
หลัง ใช้งบประมาณจํานวน 526,500,000 บาท และให้ตั้งงบในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 10,125 หลัง ใช้
งบประมาณจํานวน 2,025,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 27,625 หลัง ให้ไปตั้งงบในปีงบประมาณ 2561 จน
ครบทั้งหมด 40,000 หลัง
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ได้ซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2,250 หลัง ใช้งบประมาณจํานวน
526,500,000 บาท
3.2 ได้ซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10,125 หลัง ใช้งบประมาณจํานวน
2,025,000,000 บาท
3.3 ได้ซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 27,625 หลัง
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3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพืน้ ที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………

ดาว์พงษ์-เร่งซ่อมบ้านพักครูเสร็จปี-60 : http://www.kroobannok.com/article-79371 เดลินิวส์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559. 39
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15. นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ความเป็นมา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 40 ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ 4
และข้อ 5 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัด (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด (6) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 41 ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
(3) สั่งการ กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(4) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
การปฏิบัติงานตามข้อ 1-5 เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และการปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่จะต้องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ 42
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนพัฒนาต่างๆ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิไว้ดังนี้
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง
และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก
และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน ในแต่ละ
สาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์ จะช่วย
ให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากขึ้น
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2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงาน ที่ผ่าน
มา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง หรือ
มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือให้การสนับสนุนต้องสามารถอธิบาย
ที่มา เหตุผล และความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด ของโครงการได้
ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไป
ได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลัก
ของชาติ
การวิเคราะห์นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
1. สาระสําคัญของนโยบาย คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ข้อ 7 นอกจากอํานาจ
หน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในแต่ละเขตจังหวัด (2) พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด (6) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด
ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่ 5 ข้อ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการและประสานงานการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตามกรอบการดําเนินงานที่กําหนด
3. ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตามกรอบการ
ดําเนินงานที่กําหนด
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของ
จังหวัด
3.3 แผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมีตัวชี้วัดตามกรอบที่กําหนด
3.4 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดได้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เป็นแผนชี้ทิศการทํางานของจังหวัดที่สมบูรณ์
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3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙,ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559. 40
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง
21 มีนาคม 2559. 41
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ),เอกสารอัดสําเนา. 27 สิงหาคม 2558. 42
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16. นโยบายทวิศึกษา
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับ
การจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็น
ความต้องการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิต
กําลังคนจําเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพ
ซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้นแต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะ
สนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดกําลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่
กันไป เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ทันที การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน สามารถผลิตกําลังคนในระดับฝีมือที่ได้มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด ความ
สนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการ
จัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็น ทางเลือกสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียน
สามารถสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน ทั้งนี้
ได้มีการกําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
สถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 43
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ
ความสนใจ
2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา
3. เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ซึ่งดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียน
มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัด ความสนใจ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ เพื่อนํามาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจัดการเรียนการสอนโดยสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดับ คือ
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1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. การศึกษาระดับประถมศึกษา
3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งระดับเป็น 2 ประเภท คือ
3.2.1 ประเภทสามัญศึกษา
3.2.2 ประเภทอาชีวศึกษา
สําหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ถูกแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทสามัญศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเภท
อาชีวศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่ต้อง
เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้ทุกคนในสังคมต้องพยายาม
ปรับตัวให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้จึงทําให้สังคมหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีวศึกษาทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ กอปรกับรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อต้องการ
ให้นักเรียนสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถทํางานได้ทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สนองนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงกําหนดให้ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
โรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จบแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ
รูปแบบที่ 1 บุคลากรจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสอน
ที่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งนักเรียนมา
เรียนที่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลักษณะที่ 2
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่เน้นวิชาชีพตามหลักสูตรจบแล้วได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายมี 2 รูปแบบ
คือ
รูปแบบที่ 1 นักเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และต้องลงทะเบียนเป็น
นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกอย่างน้อย 1 ภาคเรียน จึงจะได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.
2556
รูปแบบที่ 2 นักเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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ลักษณะที่ 3
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่นํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาจัดการเรียนการสอน จบแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง ทั้งนี้ ในการ
เปิดสอนนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต
การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ให้สามารถผลิตกําลังคนได้ตามเป้าหมายของประเทศรวมทั้งมีทักษะฝีมือที่ได้
มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน
ในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้ง่ายมากขึ้นต้องขยายวิธีการและ
ตามความถนัดและความสนใจ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างชัดเจน ทั่วถึงและ
รวดเร็ว นับเป็นทางเลือกสําหรับประชาชนผู้สนใจ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) ที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะและเตรียมตัวที่จะเข้า
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไปการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาระยะสั้น รายวิชา
เตรียม ปวช. และรายวิชาเตรียม ปวส. จะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีวศึกษาในกับผู้สนใจ
นักเรียนที่เรียนในระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตร
อาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจ โดยสามารถนําผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าว มาขอโอนเพื่อนับ
จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต สะสมภายหลั ง จากที่ ไ ด้ ส มั ค รเข้ า เรี ย นและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก เรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายทวิศกึ ษาและที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบตามนโยบาย ประกอบด้วย 44
นโยบายด้านการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
1. การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หนั มาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น
- ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้
- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที
- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
- ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการรักการประกอบ
อาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
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2. การทําให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
- ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี
- การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์
- การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ เช่น การเปิดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน
3. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล
- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ
ยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1) ประเด็นเชิงนโยบายรัฐบาล 6 เรื่อง คือ การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ซึ่งรวมถึงโครงการ
ทวิศึกษาด้วย, การพัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกช่วงวัย 1 ล้านคน, การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ, โครงการอาชีวะมาตรฐานสากลโดยร่วมมือกับประเทศชั้นนําของโลกด้านอาชีวศึกษา
7 ประเทศ คือ เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ อิสราเอล อังกฤษ และไต้หวัน, การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่องาน
อาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการ, การเพิ่มบทบาทของสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
2) ประเด็นเร่งด่วน 4 เรื่อง คือ ทวิศึกษา หรือนักเรียนเรียนหลักสูตร ม.ปลายคู่ ปวช. ในโรงเรียน
มัธยมฯ, การของบประมาณเพิ่มเพื่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ จ.สงขลาอีก 302 ล้านบาท,การแก้ปัญหา
ขาดแคลนครูอาชีวศึกษาโดยขอกรอบอัตรา 7,455 อัตรา ใช้งบประมาณ 1,610 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้
อัตราส่วนครู : นักศึกษา จากปัจจุบัน 1 : 44 เหลือ 1 : 27 (สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 1:20),ทุนช่างเทคนิคและ
บัณฑิตนักปฏิบัติ (TTS) ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.2558-2572) งบประมาณ 29,059ล้านบาท เพื่อส่งนักศึกษา
อาชีวะไปศึกษาต่อในและต่างประเทศ 5 รุ่น รวม 11,500 คน
นโยบายด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา โดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอน
ปลายของสํานักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 ถึง ม.6 (ทวิศึกษา) ที่ต้องเลือก
เรียนวิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
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การวิเคราะห์นโยบายทวิศึกษา
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จของ
นโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
เพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็น
ความต้องการของตลาดแรงงานที่กําลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตกําลังคน
จําเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพซึ่งมีตลาดรองรับ
อย่างแน่นอนให้มากขึ้นแต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนสาย
สามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดกําลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการ
จัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย ให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ
และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามความถนัด ความสนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น เป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู้เรียน
สามารถสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อมกัน มีการ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยการทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาที่เปิด
สอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด
และความสนใจ
3.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา
3.3 เป็นทางเลือกสําหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.4 เป็นการเตรียมความพร้อมตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
ประเทศในอนาคต
3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนของ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ก

นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ้างอิงจาก :
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1139/2559 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. การอ่านออกเขียนได้
3. การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
4. สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5. โครงการประชารัฐ
6. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
7. การเกลี่ยอัตรากําลังครู
8. ทวิศึกษา
9. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
10. การดูแลเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วม
11. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด
12. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
13. การซ่อมแซมบ้านพักครู
14. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ภาคผนวก ข

นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ้างอิงจาก : คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1700/2559 เรื่อง นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษใน
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การอ่านออกเขียนได้
โครงการประชารัฐ
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การท่องจําในสิ่งที่ควรจําและนําไปฝึกคิดวิเคราะห์

ภาคผนวก ค

นโยบายการตรวจราชการ และจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ้างอิงจาก : คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1700/2559 เรื่อง นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
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1. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
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3. โครงการประชารัฐ
4. สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. การท่องจําในสิ่งที่ควรจําและนําไปฝึกคิดวิเคราะห์
9. การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
10. การเกลี่ยอัตรากําลังครู
11. การดูแลเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วม
12. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด
13. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
14. การซ่อมแซมบ้านพักครู
15. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
16. ทวิศึกษา

ภาคผนวก ง

(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 1138/2559
เรื่อง นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...........................................................
เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกที่สําคัญในการตรวจ ติดตาม นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทําให้การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรับตรวจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มี
ความโปร่ ง ใส เป็น ธรรม เป็ นประโยชน์ ต่อทางราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี และเพื่ อ
ดํ า เนิ น การในฐานะผู้ ส อดส่ อ ง ดู แ ลแทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องมีการเร่งรัด กํากับ ติดตามเป็นการพิเศษ จึงเห็นสมควรมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการในกรณีลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ตรวจ ติดตาม เร่งรัด กํากับนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเชิงลึกในนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
1. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. การอ่านออกเขียนได้
3. การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
4. สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5. โครงการประชารัฐ
6. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
7. การเกลี่ยอัตรากําลังครู
8. ทวิศึกษา
9. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
10. การดูแลเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เด็กพิเศษเรียนร่วม
11. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัด
12. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
13. การซ่อมแซมบ้านพักครู
14. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ในการตรวจราชการดังกล่าว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ ความร่ว มมือ และสนั บสนุน การปฏิ บัติง านของผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยการจัดเตรี ย ม
บุคลากร เอกสารและข้อมูลประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก จ

(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 1700/2559
เรื่อง นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...........................................................
เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกที่สําคัญในการตรวจ ติดตาม การปฏิบัติ
ราชการหรือการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อดําเนินการในฐานะผู้สอดส่อง ดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ จึงเห็นสมควร
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กํากับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้น
พิเศษในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
1. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. การอ่านออกเขียนได้
3. โครงการประชารัฐ
4. สะเต็มศึกษา (STEM Education)
5. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
6. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. การท่องจําในสิ่งที่ควรจําและนําไปฝึกคิดวิเคราะห์
ในการตรวจราชการดังกล่าว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ ผลการตรวจราชการมี ความสมบู รณ์ค รบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัย สั่งการของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ
2. นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10
ศึกษาธิการภาค 10

คณะทํางาน
1. นายวิชัย แก้วคูนอก

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
2. นางศิริพร แสนกรุง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
3. นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
4. นายดอน รูปสม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์/รูปเล่ม
นายวิชัย แก้วคูนอก ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ออกแบบปก
นายวิชัย แก้วคูนอก ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

