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คํานํา
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกที่สําคัญในการตรวจ ติดตาม การปฏิบัติ
ราชการหรือการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง บรรลุเป้าหมายและ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล และนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม เป็ น
ประโยชน์ต่อทางราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อดําเนินการในฐานะผู้สอดส่อง
ดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการและทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานเลขานุการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เลขานุการการตรวจราชการในระดับภาค
ดังกล่า ว จึง ได้ทํา การวิเคราะห์ นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 164/2560 เรื่อง นโยบายการ
ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวม 15
นโยบาย การวิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวครั้งนี้
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ พยามยามสืบค้นข้อ มูล ให้มีค วามสมบู รณ์ ให้มากที่ สุด
เชื่อมั่นว่า จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลสําเร็จ ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้วางไว้
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารการวิ เ คราะห์ น โยบายการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า หรั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การตรวจราชการ
หน่วยงานรับตรวจราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจราชการ และผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่คณะทํางานได้อ้างอิงสืบค้นมาใช้ประโยชน์ในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้
ด้วย
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การวิเคราะห์นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย และ
ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ ดังที่จะได้นําเสนอรายละเอียดแยกตามนโยบาย ดังนี้
1. การวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังรักษาแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหาโดยยึดหลัก
ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยให้ความสําคัญ
กับการสร้างเอกภาพ และการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ การกําหนดให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสําคัญกับความต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพื่อที่จะทําให้การพูดคุยเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้
ความสําคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่ กําหนดกรอบแนวคิดของนโยบาย ดังนี้ 1) การยึดมั่นใน
หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี ด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจากการใช้แนวทางรุนแรง
มาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี 2) การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 3) การ
บริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 4) การยึดมั่นใน
หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติการะหว่างประเทศ
1.2 จุดมุง่ หมายของนโยบาย กําหนดไว้รวม 6 ข้อ ดังนี้
1.2.1 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน
ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
1.2.2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2.3 เพื่อให้สังคมไทย และสังคมในพื้นที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่น่า
อยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
1.2.5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
1.2.6 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1.3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ได้แนวทางให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย

ข
1.3.2 ได้แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3.3 ได้ข้อสรุปให้สังคมไทย และสังคมในพื้นที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3.4 ได้แนวทางพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้
เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
1.3.5 ได้แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการ
เข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้ง
1.3.6 ได้แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อ
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. การวิเคราะห์นโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ
2.1 สาระสําคัญของนโยบาย รัฐบาลเร่งปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะโดยประสานความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการ ผลิตกําลังคนร่วมกัน และกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถของ
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้น โดยในปี 2558
มีสถานประกอบการเข้าร่วม 10,527 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 2.75 เท่า และมีจํานวนนักเรียนสาย
อาชีวะเพิ่มขึ้นเป็น 91,448 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองหัน
มาสนใจการศึกษาด้านอาชีวะมากขึ้น จัดให้มีระบบทวิศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้
เรียนวิชาชีพเพิ่มเติม ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ
(ปวช.) สําหรับปีการศึกษา 2559 สถาบันอาชีวศึกษาจะร่วมกับสถานประกอบการเปิดหลักสูตรเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง นํ า ร่ อ งในสาขาวิ ช าพาณิ ช ย์ น าวี ขนส่ ง ระบบราง ปิ โ ตรเคมี
แม่พิมพ์ การผลิตไฟฟ้า ท่องเที่ยว และเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ส่วนปีการศึกษา 2560 จะเปิด
เพิ่มในสาขาปิโตรเลียม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโรงแรม การยกระดับอาชีวศึกษาสู่
สากล มีความต้องการที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
อาชีวศึกษาของอาเซียนให้ได้ โดยมีแนวทางที่จะดําเนินการในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดังเช่นโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน การพัฒนา
บุคลากรรองรับการคมนาคมขนส่งระบบราง การยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะนอกเหนือจากศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
มากขึ้น นอกจากนี้มีแนวคิดที่จะยกระดับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในรูปแบบการสอบเพื่อจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย
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2.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย จะปรับเพิ่มจํานวนสถานศึกษาในโครงการให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุ ตสาหกรรมที่แตกต่ างกันในแต่ละพื้นที่ ขณะเดีย วกันยังได้
ร่วมกับประเทศจีนส่ง นักศึ กษา ปวส. ไปฝึกงานการขนส่ง ระบบรางเป็นเวลา 1 ปี และเตรียมเปิด
หลักสูตรสาขาการขนส่งระบบรางในประเทศไทย เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง เป้าหมายในการปฏิรูปอาชีวศึกษาจะเน้นผลิตนักเรียนอาชีวะที่มีความเชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติ
เป็นแรงงานฝีมือ มีทักษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม นําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ใน
อนาคต ภายใต้แนวคิด “อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ” การรวมอาชีวะรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การดําเนินงานอาชีวะทั้ง 2 ส่วนก้าวไปพร้อมกัน มีความเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทั้ง
การเชื่อมต่อระหว่าง สอศ. กับ สช. และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
2.3.1 การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวะ
กับภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษากับสถานประกอบการจะได้ความต้องการด้าน
แรงงาน
ที่สอดคล้องกัน เป็นความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้ผลผลิต
2.3.2 การจัดให้มีระบบทวิศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้เรียนวิชาชีพ
เพิ่มเติม ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ (ปวช.) เมื่อ
จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ถ้าไม่ต้องการที่จะเรียนต่อ หรือมีปัญหาด้านการเงิน หรือด้านอื่น ๆ
ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้
2.3.3 การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง จะได้แรงงานที่มีฝีมือเฉพาะ
ทาง ในการพัฒนาประเทศในด้านอาชีพเป็นการเฉพาะ สอศ.ได้ทําการคัดเลือกสถานศึกษานําร่องใน
การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560 รวม 12 แห่ง ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ด้านการส่งเสริมการลงทุนในซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ด้านคมนาคม ด้านปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ ด้านอาหาร ด้านแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลในสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการมาก
ขึ้น เช่น ระบบราง โมเดิร์นฟาร์ม เป็นต้น
2.3.4 การยกระดับอาชีวศึกษาสู่สากล เป็ นการเตรียมความพร้อมที่ส่งออกช่างฝีมือ
แรงงานที่เป็นมืออาชีพระดับสากล ยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การอาชีวศึกษาของอาเซียนให้ได้ โดยมีแนวทางที่จะดําเนินการในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดังเช่นโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน การพัฒนา
บุคลากรรองรับการคมนาคมขนส่งระบบราง การยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะนอกเหนือจากศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
มากขึ้น นอกจากนี้มีแนวคิดที่จะยกระดับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในรูปแบบการสอบเพื่อจบ
การศึกษาระดับปริญญา
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3. การวิเคราะห์นโยบายโครงการประชารัฐ
3.1 สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อํานาจของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลัง
ประชารั ฐ ด้ า นการศึ ก ษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู้ นํ า ” ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ
(กระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการสื่อสาร กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ) ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม รวม 25 องค์ กร จับมื อ กันขั บเคลื่ อ นเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นํา (ครู ผู้บริหารฯ)
ได้รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผลโรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษาจัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่
ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การลดความเหลื่อมล้ํา การสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์)
3.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย โรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424
โรงเรี ย น (ระยะแรก 3,342 โรงเรี ย น ) กิ จ กรรมหลั ก ๆ จะประกอบด้ว ย การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
วิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน
External Volunteer (นักศึกษา) และมี School Sponsor (CEO) จากภาครัฐและภาคเอกชน
3.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.3.1
ครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ
3.3.2 โรงเรียน ได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียน
การสอน ระบบฐานข้อมูล
3.3.3 ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นําและการบริหาร
จัดการ
3.3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
3.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
4. การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
4.1 สาระสําคัญของนโยบาย เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการ
สื่อสาร แก้ปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน
4.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย นักเรี ยน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู ้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
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4.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
4.3.1 ครูแกนนําได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผล
4.3.2 นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนําได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
4.3.3 ครู และนักเรียน ที่ได้ขยายผลจากโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิผล
4.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้ง
ในส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
5. การวิเคราะห์นโยบายโรงเรียนคุณธรรม
5.1 สาระสําคัญของนโยบาย สาเหตุที่ต้องมี "โรงเรียนคุณธรรม" เพราะในปัจจุบัน
"คุณธรรมในโรงเรียน" ได้หายไป หลังจากแยกโรงเรียนออกจากวัด นอกจากนี้ สังคมปัจจุบันมีการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงและความเหลื่อมล้ําทางสังคม หรือความยากจน ดังจะเห็นได้จากประชากรไทย
กว่าร้อยละ 80 มีหนี้ครัวเรือน รวมทั้งหนี้สินครูที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังแก้ปัญหาในขณะนี้ด้วย
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องให้ความสําคัญกับคนไทยทั้ง 67 ล้านคนทั่วประเทศ ไม่เฉพาะ
นักเรียนเท่านั้น
5.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย ในปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าผลักดันการสร้าง
โรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วจํานวนมาก คือ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จํานวน 367 แห่ง, สถาบันอาชีวศึกษา 500 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 250 แห่ง จากนั้นจะ
ขยายผลไปยังสถานศึกษาจํานวน 3,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2559 และภายในปี 2560 จะขยายผลให้
ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ
5.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ ตาม "ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ" ดังนี้
5.3.1 มีอุดมการณ์คุณธรรม ต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
5.3.2 มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
5.3.3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
5.3.4 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
5.3.5 มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
5.3.6 มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในชั้นเรียน
5.3.7 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
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6. การวิเคราะห์นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
6.1 สาระสําคัญของนโยบาย รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า
STEM เพื่อนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให้เป็นโครงการสําคั ญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับสร้างคน
ไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม
6.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย มุ่งให้ผู้เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะ 5 ประการ
ได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4
กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของ
นักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง
4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็น
คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้น
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
6.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
6.3.1 ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาได้เข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการดําเนินงาน
สร้างความเข้ มแข็ ง ของเครื อข่ ายสะเต็ มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขั บ เคลื่ อ นสะเต็มศึ ก ษาเพื่ อ
ยกระดับ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6.3.2 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็ม
ศึกษา
6.3.3 กระตุ้น และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา
6.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
7.1 สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่มีความต้องการปรับปรุง
คุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และปรับระบบการสอบโอเน็ตให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต ย้ําว่า กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของ
ทุกระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะการที่เด็กได้คะแนนต่ํา ไม่ได้เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนเพียงอย่าง
เดียว ระบบประเมินก็มีส่วนสําคัญ หากเราทําระบบประเมินให้ดี จะทําให้รู้ว่าปัญหาจริงๆ คืออะไร ไม่ใช่
สอนให้เด็ก
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เตรียมสอบอย่างเดียว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพิ่งเริ่มเป็นปีแรก สิ่งที่เราทําในกระบวนการศึกษากว่า
จะออกดอกออกผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี จึงมั่นใจว่าในอนาคต คะแนนเฉลี่ยต้องเพิ่มขึ้น เพราะนี่
คือการปฏิรูปของจริง
7.2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย คาดหวังให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของทุกระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น
สพฐ.ได้กําหนดแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 4 แผนงาน คือ
7.2.1 การพัฒนาระบบทดสอบโอเน็ตให้ได้มาตรฐาน ด้วยการจัดส่ง ตัวชี้วัดต้องรู้ ให้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการจัดทําผังโครงสร้างข้อสอบร่วมกับ สทศ. พร้อม
จัดส่งครู สพฐ.ร่วมออกข้อสอบโอเน็ต
7.2.2 สื่อสารและสร้างความเข้าใจการสอบโอเน็ต โดยจะเผยแพร่ผังโครงสร้างข้อสอบ
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชี้แจงนโยบายการสอบโอเน็ตให้เขตพื้นที่รับทราบ
7.2.3 สนับสนุน ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต ซึ่งจะมีการพัฒนาครู
การสร้างข้อสอบอัตนัยให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การจัดสอบพรีโอเน็ต
7.2.4 สร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมนําผลไปใช้ โดยวิเคราะห์ผลสอบโอเน็ตจุดเด่นจุด
ด้อยที่ตอ้ งพัฒนา และมอบโล่รางวัลให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น และจัดทําแผน
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในปีต่อไป โดยใช้คะแนนโอเน็ตที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนา
7.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.3.1 ได้แนวทางการปรับระบบการสอบโอเน็ตให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
7.3.2 ได้แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ที่จัดเจน เป็นรูปธรรม
มากขึ้น
7.3.3 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของทุกระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น
8. การวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
8.1 สาระสําคัญของนโยบาย ยึดแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริให้มีการนําองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา
และพลศึกษา และหัวใจนักปราชฌ์คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของนักปราชฌ์และบัณฑิต มาเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายสําหรับหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาที่จะดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
8.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สําหรับเป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔ H ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head) ด้านคุณลักษณะ
และค่านิยม (Heart) ด้านทักษะปฏิบัติ (Hand) และด้านสุขภาพกาย (Health) ลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือจุดหมาย
ปลายทางของนโยบายดังกล่าว
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8.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.3.1 ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
การศึกษาต่อที่สูงขึ้น
8.3.2 สถานศึกษามีโอกาสมีทางเลือกในการบริหารจัดการตามบริบทของสถานศึกษาทั้ง
ในด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสําคัญ สามารถ
บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละคน
8.3.3 นักเรี ย นมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
พัฒนาตนเอง ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
8.3.4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชฌ์
ชาวบ้าน มาช่วยในการเรียนการสอนเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วย
8.3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
9. การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาครู
9.1 สาระสําคัญของนโยบาย การดําเนินการพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online(Teachers and Educational Personal
Enhancement by holding Responsibilities and Functional Areas as Majors) เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามความสนใจของภารกิจโดยสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นกลยุทธ์สําคัญควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเป็นการเตรียมคนให้พร้อมในการดํารงชีวิตอยู่อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง เนื้อหา
เหมาะสมกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และหลักสูตรการขอมีและขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครู
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา พร้อมทั้งจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค ๙ ศูนย์ และระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ
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9.2 จุดมุง่ หมายของนโยบาย
9.2.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
9.2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
9.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.2.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
9.2.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
9.3 ผลสําเร็จของนโยบายทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.3.1 ได้แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
9.3.2 ได้ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
9.3.3 ได้แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
9.3.4 ได้แนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่าง
เป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
9.3.5 ได้แผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
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10. การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU
10.1 สาระสําคัญของนโยบาย โรงเรียน ICU ได้แก่โรงเรียนสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ (เช่น ครูไม่พอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เด็กติดยาเสพติด เด็กออกกลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น) คัดเลือก
โรงเรียน ICU สังกัด สพฐ. จํานวน 3,000 แห่ง จากจํานวนทั้งสิ้น 10,000 แห่งด้วยความสมัครใจก่อน
นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียน สพฐ. ที่มีจํานวน 3,000 แห่ง จะพัฒนาสถานศึกษา ICU สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบเดียวกันด้วย
10.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย
10.2.1 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่างๆ
10.2.2 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน ICU โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ
ดําเนินการ
พัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้ร่วมกัน
10.2.3 เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําโรงเรียนที่มีสภาพแย่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับโรงเรียนที่มีความพร้อมอื่นๆ
10.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ของโรงเรียนที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายโดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ และสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4
การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่ อมล้ํ าทางสัง คมอย่ างแท้จริ ง รวมถึง เป็นการ
แก้ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง และเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการขอยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชน (สามารถระบุปัญหาของ
โรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าทําไมต้องทําการยุบรวมได้)
11. การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
11.1 สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๗ จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับ
ความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็น
ลําดับขั้น” ดังตอนหนึ่งในพระราชดํารัส ความว่า …การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น
เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้น
ตามลําดับต่อไป…ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์…
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ร่วมประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
11.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ในภาพรวม คือ สถานศึกษาพอเพียง แบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง มีองค์ประกอบการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
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ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนแนวคิดการขับเคลื่อน ทั้ง
โรงเรียน ดังนี้
11.2.1 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน
11.2.2 ด้านวัตถุ (ใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและคุมค่า
สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล ด้วยความไม่ประมาท)
11.2.3 ด้านสังคม (เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย
เคารพกฎ-กติกา รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิดความสามัคคี และเป็นโรงเรียน-ชุมชนแห่งความสุข)
11.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ
พลังงาน ฯลฯ ร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นต้น)
11.2.5 ด้านวัฒนธรรม (ภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความ
เข้าใจรากเหง้าของตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม)
11.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
11.3.1
ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน ปรับตัวอยู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
11.3.2 ผู้เรียนใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้อง
กับความเป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล
11.3.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ
กติกา รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน จน
ส่งผลให้เกิดความสามัคคี และเป็นโรงเรียน ชุมชนแห่งความสุข
11.3.4 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน
ฯลฯ ร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
11.3.5 ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจ
รากเหง้าของตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
11.3.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้ง
ในส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
12. การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
12.1 สาระสําคัญของนโยบาย เน้นการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่
ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ เช่น การควบรวมโรงเรียน (ปี 2559-2560 สพฐ. มี
แผนที่ จ ะควบรวม 10,971 โรง) จั ดสรรงบประมาณเพิ่ มเติม ใช้ภู มิปัญญาท้ องถิ่ นช่วยสอนจั ดสรร
อุปกรณ์ดาวเทียม จัดทํา School Mapping เป็นต้น
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12.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบชั้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุก
แห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ
12.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
12.3.1 ได้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่งที่ มีครูครบชั้น และมีจํานวนนักเรียนต่อห้องที่
เหมาะสม
12.3.2 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมทั้งโรงเรียนมีจํานวนที่
ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ต่อไป
12.3.3 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมบางส่วนมีจํานวนที่
ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ต่อไป
12.3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้ง
ในส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
13. การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13.1 สาระสําคัญของนโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด
การนําของเสียกลับมาใช้ซ้ําและใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งกําเนิดตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) การดําเนินงานตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสี ย อั น ตราย และการสร้ า งวิ นั ย ของคนในการจั ด การขยะมู ล ฝอย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานจัดการ
ขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้จัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย
13.2.1 เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของประเทศ
13.2.2 เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวม
ของประเทศ และ บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
13.2.3 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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13.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
13.3.1 ได้กรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายของประเทศ ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ตามลําดับ
13.3.2 ได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของ
ประเทศ และ บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
ระดับพื้นที่ตามลําดับ
13.3.3 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
14. การวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
14.1 สาระสําคัญของนโยบาย หลักการให้จัดทําแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.
2560 – 2563 (ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
สู่ระดับสากล (2) การเสริมสร้างความปลดภัยแบบมุ่งเป้า (3) ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่าง
ยั่งยืน (4) เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น) และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2556 – 2563 จะแล้ ว เสร็ จ (ทั้ ง นี้ ใ นแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความปลดภัยแบบมุ่งเป้า ศธ. เกี่ยวข้องในประเด็นหลักเกี่ยวกับเด็กใน
เป้าหมาย “ลดสถานการณ์อันตรายสําหรับเด็กที่ใช้รถใช้ถนน”)
14.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย
14.2.1 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
14.2.2 เพื่อให้นํานโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
14.2.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง
14.2.4 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
14.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
14.3.1 หน่วยงานได้ให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่
14.3.2 ได้แนวทางในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
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14.3.3 หน่วยงาน สถานศึกษาได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง
14.3.4 หน่วยงาน สถานศึกษาได้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย
15. การวิเคราะห์นโยบายการประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
15.1 สาระสําคัญของนโยบาย 1) การกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และ

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 2) ประสานและส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 3) เห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา 4) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 6)
กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
15.2 จุดมุ่งหมายของนโยบาย
15.2.1 เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ในพื้นที่จังหวัด
15.2.2 เพื่ อ ประสานและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขององค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัด
15.2.3 เพื่ อ เห็ น ชอบแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเห็ น ชอบกรอบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
15.2.4 เพื่ อ เห็ น ชอบกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและตั ว ชี้ วั ด ในการ
ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด
15.2.5 เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
15.2.6 เพื่อกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
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15.3 ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
15.3.1 ได้ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
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15.3.2 ได้ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
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กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
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ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่จังหวัด
15.3.5 ได้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
15.3.6 ได้กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จงั หวัด
15.3.7 ได้วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา ในพื้นที่จงั หวัด

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คํานํา
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ....................................................................
อาชีวศึกษาเป็นเลิศ …………………………………………………………………………………………………………..
โครงการประชารัฐ ……………………………………………………………………………………………………………
การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ………………………………………………………………………………………
โรงเรียนคุณธรรม ………………………………………………………………………………………………………………
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ………………………………………………………………………………………
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net …………………………………………………………………………………………..
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ………………………………………………………………………………………………..
การพัฒนาครู ..................................................................................................................................
การพัฒนาโรงเรียน ICU …………………………………………………………………………………………………….
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ……………………………………………………………………………………………….
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ……………………………………………………………………………………
การบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม ...........................................................................................
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน .......................................................................................
การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.) ……………………………………………………………….
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................
ภาคผนวก ........................................................................................................................................
ภาคผนวก ก ....................................................................................................................................
ภาคผนวก ข ....................................................................................................................................
คณะทํางาน ......................................................................................................................................

ก
1
11
17
21
23
26
29
32
35
41
45
49
53
58
60
71
74
75
76
80

1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความเป็นมา
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 จัดทําขึ้น 1 ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ที่กําหนดให้สํานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดทํานโยบายดังกล่าวเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ และให้คณะรัฐมนตรีนําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบตามลําดับ โดยกําหนดให้มี
เนื้อหาของนโยบายครอบคลุมอย่างน้อยในด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง รวมทั้งให้นําความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนมาประกอบการจัดทํานโยบายให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การจัดทํานโยบายครั้งนี้ สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ได้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่
สําคัญ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการในพื้นที่ และ ในส่วนกลาง ผู้นําและผู้แทนศาสนา ภาค
ประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน สตรีและเยาวชน และผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง ประกอบกับข้อมูล
เอกสารวิชาการ การเข้าร่วมรับฟังในเวทีสัมมนาที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผลนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557
โดยสรุปแล้ว นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับนี้ ยังรักษาแนวทาง
ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยให้ความสําคัญกับการสร้างเอกภาพ และ
การบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
รัฐที่ลงไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ การกําหนดให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
วาระแห่งชาติ โดยให้ความสําคัญกับความต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อที่จะทําให้
การพูดคุยเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความสําคัญกับสังคมพหุ
วัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่

สถานการณ์
ในอดีต สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ถูก
นํามาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของพื้นที่ รวมทั้ง ประชาชนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิถีชีวิตเพื่อดํารงอยู่ใน
สังคมไทยภายใต้ความเข้าใจ และการยอมรับบนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าว อนึ่ง การใช้
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มี
ความรู้สึกคับแค้นใจ และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดําเนินงานของภาครัฐ จึงนํามาเป็นเงื่อนไข
ขยายผล และต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง ส่งผลทําให้เกิดบรรยากาศความกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่าง
รัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ความไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงของคนบางกลุ่ม ยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการ

2
ก่อเหตุรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนมีความหวาดระแวง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่รัฐบางคน ในขณะที่การพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคม
และการศึกษา ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึง การบริหารจัดการของภาครัฐที่ขาดเอกภาพ
และการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบ
ดังกล่าว
ปัจจุบัน สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความ
รุนแรงและความไม่สงบต่อเนื่อง และยังคงนาปัจจัยหลักเดิม คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความ
ละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง ด้วยเป็นปัญหาความรุนแรงที่เป็นผลมาจาก
เงื่อนไขที่ซับซ้อน และเชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ คือ 1) เงื่อนไขระดับบุคคล ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มี
อุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ การสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้ความ
รุนแรงอันมีเหตุจากความแค้นและความเกลียดชัง 2) เงื่อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการ
ปกครองและการบริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอํานาจแล้วก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึก
ไม่สามารถสนองตอบกับความต้องการ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และขาดอํานาจในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) เงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ประชาชนไทยมลายูใน
พื้นที่บางส่วน รู้สึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบาง
คนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หวาดระแวง และมีอคติ ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
พื้นที่ จึงเป็นเงื่อนไขที่ทาให้คนในพื้นที่บางส่วน ยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง และ
เป็นเงื่อนไขสําคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ หยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้าง เพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตน
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการ
ปรับตัวและการรักษาอัตลักษณ์ให้การก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งการเผชิญกับ
ปัญหาภัยแทรกซ้อนที่สําคัญ คือ ปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ปัญหาความยากจน และความรู้สึกไม่
เป็นธรรมในสังคม ตลอดจน ยังมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรงหนุน คือ กระแสจากภายนอก อาทิ กระแส
ท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม
และกระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์และปัญหาข้างต้นมีความซับซ้อน
มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการดาเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงทําให้การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความก้าวหน้าตามลาดับ ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดระบบการดําเนินงานด้าน
ความมั่นคง และด้านการพัฒนา ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น ปรับกลไกการบริหารให้มีเอกภาพ มี
การบูรณาการงบประมาณแผนงานโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อทําหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ มีความคืบหน้าที่ชัดเจน
คือ การเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชน กล้าแสดงออกและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีการปรับตัว พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความทุ่มเท
ต่อการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น จนทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญ คือ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การสร้างเอกภาพและการบูรณา
การ การทางานร่วมกันของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเอกภาพและการบูรณาการการดาเนินงานตั้งแต่
ระดับนโยบายจนถึงระดับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ทาให้อุปสรรคในเรื่องการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา ที่เป็นเอกภาพเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและแนวโน้มที่ดีขึ้น
ในระยะต่อไป มีแนวโน้มที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีขึ้น คือ 1) ภาครัฐมีทิศทาง
และพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้
ปัญหาและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง 2) การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนา
พื้นที่ของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สตรีและเยาวชนเพิ่มขึ้น 3) นานาชาติและองค์การ
ต่างประเทศ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4)
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต่อเนื่อง
และ 5) การรวมตัวของประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสสําคัญ ของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมีจุดแข็งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม ทรัพยากร และ
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกัน

กรอบแนวคิดของนโยบาย
เพื่อให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป มีทิศทางชัดเจน
และต่อเนื่องจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 โดย
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบสามารถนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
รองรับอย่างเหมาะสม รวมถึง ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" จึงกําหนดกรอบแนวคิดของนโยบาย ดังนี้
1. การยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี ด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
จากการใช้แนวทางรุนแรงมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี
2. การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
3. การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
4. การยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติการะหว่าง
ประเทศ

วิสัยทัศน์
"สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถี
ชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน"
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องและตรงกับสภาพปัญหา กรอบแนวคิด และวิสัยทัศน์
จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวม 6 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน
ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อให้สังคมไทย และสังคมในพื้นที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่
น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
6. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบาย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อ
เชื่อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดย
1) เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน เช่น ยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย กลุ่มอิทธิพลใน
พื้นที่ ตลอดจน ให้มีพื้นที่ปลอดภัย ลดพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และหมู่บ้าน มีการคุ้มครองความปลอดภัย และ
เฝ้าระวังอันตรายของประชาชนต่อเป้าหมายอ่อนแอ และชุมชนเสี่ยง
2) พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล และการ
พิสูจน์ทราบประเด็นปัญหาที่ยังก่อให้เกิดเงื่อนไขทางลบในพื้นที่ โดยเน้นฐานการข่าวจากแหล่งงาน
มวลชน งานการข่าวเชิงป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลการข่าวไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน ในทุกระดับได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
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3) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน โดยให้
ความสําคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้มีจิตสานึก ทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรม
ในเชิงสันติ เคารพ สิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลไกร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง
และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างสม่ําเสมอ
4) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ในทุกมิติ โดยการอานวยกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ นาผู้กระทาผิดมาลงโทษโดยไม่มีเหตุละเว้น เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบ พัฒนา
กฎหมาย ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในพื้นที่ สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบงาน
ยุติธรรมชุมชน และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เร่งรัดค้นหาความจริงในคดีหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อ
สงสัย ให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณี เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเคร่งครัด
5) ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยกหรือความไม่
เท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่มีความสุข และมีศักดิ์ศรี
6) สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุก
ระดับ โดยพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเยียวยา ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเยียวยา ป้องกัน
ไม่ให้มีการแสวงและเอื้อประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย รวมทั้ง ส่งเสริมกลุ่มสตรี และภาคประชา
สังคมเข้ามา มีบทบาทในกระบวนการเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบด้วย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพืน้ ที่ ให้ประชาชนได้เข้ามา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
1) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหา มากขึ้น โดยจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการของรัฐที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการ ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) สนับสนุนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระดับที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบายและการปฏิบัติอย่างแท้จริง
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3) ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสตรี เด็ก และ
เยาวชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดย
พัฒนาการใช้ศักยภาพในเชิงสันติและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการดาเนินงานเสริมสร้างสันติสุขใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานของหลักสิทธิเสรีภาพระหว่างหญิงและชาย ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย
1) ส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน โดยเคารพคุณค่าของทุกศาสนา และชาติพันธุ์ ให้ความสําคัญกับภาษา
วัฒนธรรม และการศึกษาของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนตามหลักการที่ดีงาม
ของศาสนา
2) ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่าย เกิดความตระหนัก มี
ความเข้าใจลึกซึ้ง ยอมรับและเห็นในคุณค่าของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน ใน
พื้นที่ รวมทั้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และคัดสรรข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้าใจ ในประเด็นศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจน มีจิตอาสาพร้อมเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และ
มีการจัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมให้การดาเนินวิถีชีวิตและการปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกศาสนาเป็นไปโดยไม่มี
อุปสรรค โดยปรับทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ปรับหลักกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อเสรีภาพ
การดาเนินชีวิตตามหลักศาสนา ขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม และทุกฝ่ายต้องศึกษา ทาความ
เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อทาให้ประชาชนรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย
4) เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับประชาชนทั้งในพื้นที่และ
สังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ พร้อมผนึกกาลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่การสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็ก และเยาวชนต่างศาสนา
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิน่ เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม
อย่างทั่วถึง ให้เป็นพืน้ ที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน โดย
1) พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม โดยเร่งรัดการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของพื้นที่อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้นาทาง
ศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดการศึกษา ส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน การรับรองสถานภาพที่มั่นคงของ
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเป็นโอกาสเชื่อมโยงกับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน
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2) เร่งรัดดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชนและพื้นที่อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน และ
ลักษณะภูมิสังคมเฉพาะ ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจน ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความ
เข้าใจอันดีต่อกัน
3) สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้าชายแดน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมฐานการเกษตรหลักที่มาจาก
ชุมชน อาทิ ยางพารา การประมง เป็นต้น เพื่อให้เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลที่
มีผลต่อ การสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน การกระจาย
อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการว่างงาน รวมทั้ง การให้สิทธิพิเศษเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุน และส่งเสริมบทบาทธุรกิจเอกชนให้พร้อมรองรับการขยายตัวของประชาคม
อาเซียน
4) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสนับสนุนและเพิ่มบทบาทของ
ประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการคุ้มครองดูแล การจัดสรรและการฟื้นฟู
ทรัพยากร โดยเฉพาะพื้นที่ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน ที่ราบลุ่ม และเขตป่า รวมทั้ง การป้องกันกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่เข้ามาใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม
5) ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ และ
ภาษาต่างประเทศ ที่สําคัญ โดยดาเนินการในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ การ
สื่อสาร และโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้ง เป็นศักยภาพสําคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ติดต่อสื่อสาร และเชื่อมสัมพันธ์ ภายในประชาคมอาเซียน รวมถึงโลกอาหรับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมใน
การเข้ามา มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้ง โดย
1) ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในเรื่องหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบของการกระจายอํานาจที่เหมาะสม บนพื้นฐานความ
เป็นพหุสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นไปตามหลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไขนาไปสู่การแบ่งแยกดินแดน โดยเปิดพื้นที่และสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่มีความเชื่อมั่น เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็น และ
พูดคุยของทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชนทุกชาติพันธุ์และศาสนา
2) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
บุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ให้มีเอกภาพและสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การเข้ามา มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี การดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติ
สุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) เสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่เป็นจริงของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
1) พัฒนากลไก รูปแบบการสื่อสาร และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการใช้งานประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการข่าวสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สื่อทางเลือก และมวลชน
สัมพันธ์ ผ่านสื่อภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา
ตลอดจนเวทีสาธารณะ ในการเผยแพร่การจัดการกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ให้
ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
2) เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การระหว่างประเทศ
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
ขยายผล การดาเนินการตามนโยบายของรัฐ ข้อเท็จจริงในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมของประชาชนทุกชาติพันธุ์ เพื่อผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุนและเกื้อกูลการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การบริหารจัดการ
เพื่อให้การบริหารนโยบาย และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์
นโยบาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม จึงให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเป็น
ลาดับแรก ดังนี้
1. จัดให้มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดทายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การรองรับนโยบายที่สอดคล้องและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน มีกลไกการดาเนินงานที่มีเอกภาพ
และบูรณาการ การทางานร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
ระดับปฏิบัติ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการ บูรณาการ
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ และสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายอย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม ของประชาชน รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการทุกระดับที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
2. มีการดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจที่ตรงกันในกรอบแนวคิด ทิศทางการแก้ไขปัญหาของ
นโยบาย มีจิตสานึกในการบูรณาการการทางานร่วมกัน และตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเอกภาพ
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3. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายที่ครอบคลุมพื้นที่
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียน
และโลกมุสลิม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีช่องทางร้องเรียน
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของภาครัฐ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ พร้อมไปกับการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
และการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่

ปัจจัยความสําเร็จ
1. มีการให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง กระบวนการ
พูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนการดาเนินการจาก
รัฐบาล ทั้งในเรื่องกลไกการบริหาร แผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้
ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจ มีเอกภาพทางความคิด ทิศทาง แนวทาง และการบริหารจัดการ
พร้อมผนึกกาลังร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
2. ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การยอมรับ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย เพื่อเป็นหลักประกันในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในลักษณะของภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. มีการประยุกต์ใช้งานการศึกษาวิจัยทางวิชาการประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย เพื่อเป็นพลังสนับสนุนการจัดทา การพัฒนา การประเมิน
นโยบาย และ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม

การวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยัง
รักษาแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักยุทธศาสตร์
พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
เอกภาพ และการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ การกําหนดให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสําคัญกับความต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อที่จะทําให้การพูดคุยเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้
ความสําคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่ กําหนดกรอบแนวคิดของนโยบาย ดังนี้ 1) การยึดมั่นใน
หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี ด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจากการใช้แนวทางรุนแรง
มาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี 2) การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 3) การ
บริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในการแก้ไข
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ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 4) การยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพใน
กติการะหว่างประเทศ
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย กําหนดไว้รวม 6 ข้อ ดังนี้
2.1 เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน
ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
2.2 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 เพื่อให้สังคมไทย และสังคมในพื้นที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคม พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่น่า
อยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
2.5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติ
สุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
2.6 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้แนวทางให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
กัน ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
3.2 ได้แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 ได้ข้อสรุปให้สังคมไทย และสังคมในพื้นที่ ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.4 ได้แนวทางพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้
เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
3.5 ได้แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
3.6 ได้แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
นายกรัฐมนตรี,สํานัก.นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562
สภาความมั่นคงแห่งชาติ,เอกสารสําเนา. หน้า 1-10. 1
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2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
ความเป็นมา
วันนี้ (1 พ.ย.58) พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 2 กล่าวว่า
รัฐบาลเร่งปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะโดยประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผลิตกําลังคนร่วมกัน
และกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถของฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้น โดยในปี 2558 มีสถานประกอบการเข้าร่วม 10,527
แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 2.75 เท่า และมีจํานวนนักเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นเป็น 91,448 คน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองหันมาสนใจการศึกษาด้านอาชีวะมาก
ขึ้น
“พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประสานงานกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีระบบทวิศึกษาสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้เรียนวิชาชีพเพิ่มเติม ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนสาย
สามัญควบคู่กับสายอาชีพ (ปวช.) โดยใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้น 1 ภาคเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับทั้ง
2 วุฒิ คือสายสามัญและสายอาชีพ และสามารถทํางานได้ทันที ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน
อุปกรณ์ประจําตัว และค่าเดินทาง”
สําหรับปีการศึกษา 2559 สถาบันอาชีวศึกษาจะร่วมกับสถานประกอบการเปิดหลักสูตรเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง นํ า ร่ อ งในสาขาวิ ช าพาณิ ช ย์ น าวี ขนส่ ง ระบบราง ปิ โ ตรเคมี
แม่พิมพ์ การผลิตไฟฟ้า ท่องเที่ยว และเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ส่วนปีการศึกษา 2560 จะเปิด
เพิ่มในสาขาปิโตรเลียม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโรงแรม จากนั้นจะปรับเพิ่มจํานวน
สถานศึกษาในโครงการให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับประเทศจีนส่งนักศึกษา ปวส. ไปฝึกงานการขนส่งระบบรางเป็น
เวลา 1 ปี และเตรียมเปิดหลักสูตรสาขาการขนส่งระบบรางในประเทศไทย เพื่อสร้างความพร้อมรองรับ
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ เป้าหมายในการปฏิรูปอาชีวศึกษาจะเน้นผลิตนักเรียนอาชีวะที่มีความเชี่ยวชาญเทคนิค
ปฏิบัติ เป็นแรงงานฝีมือ มีทักษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม นําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้
ในอนาคต ภายใต้แนวคิด “อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ” จึงขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการส่งบุตร
หลานมาเรียนอาชีวศึกษา ส่วนนักเรียนอาชีวะควรตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และพร้อมพัฒนาตนและนําพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้า
ปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม 892 แห่ง จัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนนักศึกษาประมาณ 1 ล้านคน ผลิตกําลังคนในทุกสาขาอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการ
กําลังคนของภาคเอกชนและตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประชุมร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้น
การสร้างความเป็นเอกภาพด้านการอาชีวศึกษาของประเทศ ที่จะได้รวมพลังขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินนโยบายที่สําคัญเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา คือ การรวม
อาชีวะรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การดําเนินงานอาชีวะทั้ง 2 ส่วนก้าวไปพร้อม
กัน มีความเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทั้งการเชื่อมต่อระหว่าง สอศ. กับ สช. และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาชีวะเอกชนมีจุดประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจทางการศึกษา
แต่ยืนยันว่าเราก็ยังต้องช่วยเหลือกัน เพราะเอกชนสามารถแบ่งเบาภาระรัฐในการจัดการศึกษาได้เป็น
อย่างดีจึงขอให้ทุกฝ่ายไม่มีอัตตาซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
นโยบายเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษา มีดังนี้
1. สภาพปัญหาของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน
- จํานวนผู้เรียนลดลง อันเนื่องจากภาพลักษณ์ของอาชีวะ การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน
นักศึกษา และค่านิยมการมีใบปริญญา
- ความไม่เพียงพอของการผลิตกําลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ขอให้ สอศ. หารือและ
ร่วมมือกับภาคเอกชน/สถานประกอบการในการจัดทําแผนการผลิตกําลังคนและการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาร่วมกัน
- มาตรฐานสถานศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากแต่ละแห่งมีปัจจัยและศักยภาพแตกต่างกัน ไม่
ว่าจะเป็นจํานวนครู ความขาดแคลนครูที่จบตรงสาขา การพัฒนาครู ความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เป็นต้น จึงต้องนําข้อขัดข้องเหล่านี้มาพิจารณา เพื่อให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถ
ดําเนินการได้ต่อไป
- หลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีหลายสาขาที่เป็นหลักสูตรใหม่และเป็น
ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น หุ่นยนต์ โมเดิร์นฟาร์ม ซึ่งจะต้องมีการทบทวนหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น
- การจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป จะมีการทบทวนวิธีการขอ
งบประมาณของทุกแท่งทุกสํานัก โดยจะต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมาเสนอ เพื่อให้การของบประมาณสอดคล้องและเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้จะนําข้อมูลการของบประมาณปีที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้มา
เป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย
- การบริหารจัดการการอาชีวศึกษา ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคต่างๆ มี
กลไกเพียงอย่างเดียวคือ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการศึกษาว่าการ
บริหารเช่นนี้ เป็นวิธีการที่ดีหรือไม่อย่างไร และจะดีกว่าหรือไม่หากจะมีผู้ที่คอยช่วยประสานงานทั้งสอง
ส่วนให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
2. นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 9 ข้อ
- การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมให้มีผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งที่ผ่าน
มา สอศ.ได้จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการประชาสัมพันธ์ หนังสั้น เพลง การจัดโรดโชว์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเห็นว่าควรมีการทบทวน
การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมาเรียนอาชีวะมากขึ้นและเป็นการสร้าง
โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วย ซึ่งจะต้องมีการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันเรื่องนี้ต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และมีผลกระทบต่อสังคมเช่นนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจ
มาก จึงขอให้ผู้อํานวยการต้องลงไปเผชิญหน้าและดูแลปัญหาด้วยตนเอง ไม่ควรสั่งหรือปล่อยให้รอง
ผู้อํานวยการหรือครูที่รับผิดชอบลงไปดูแล รวมทั้งจะต้องหาช่องว่างของมาตรการต่างๆ เพื่อนํามา
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ปรับปรุงการดําเนินงานตามมาตรการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อจะได้เห็น
รายละเอียดของปัญหา โดยกล่าวย้ําว่าปัญหาการรับน้องของอาชีวะมีมานานแล้ว แต่การจะแก้ปัญหา
กับเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังอยู่ในช่วงวัยที่มีวุฒิภาวะน้อย แต่มีพลังที่ต้องการจะปลดปล่อยมาก จึง
เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยเหลือให้เขาสามารถปลดปล่อยพลังในทางที่ถูกที่ควร
- ทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวะกับภาคเอกชนในการจัดการ
อาชีวศึกษา และจากการหารือกับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดทํา
ฐานข้อมูลกําลังคนด้านอาชีวศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าทวิภาคีเป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการศึกษา
ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนและผู้ปกครองก็มีความสุขไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชน
ถึงข้อขัดข้องของระบบลดหย่อนภาษี จึงรับที่จะหารือและประสานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป ในขณะเดียวกันก็ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลความต้องการกําลังคนของ
ภาคเอกชนมาโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้นํามาวางแผนและจัดทําหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาต่อไป ดังนั้น เมื่อ
ผลการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีมีผลตอบรับที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย จึงเห็นควรให้มีการขยายผลให้
มากขึ้น โดยขอให้ผู้บริหารอาชีวะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจนําผลของความร่วมมือทวิภาคีเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผู้อํานวยการตามบริบทของวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย
- ทวิศึกษา หรือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
สอศ.สามารถดําเนินงานได้เป็นอย่างดี และมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยในปีการศึกษา 2559 จะมีนักเรียนในสังกัด สช. เข้าร่วมนําร่องอีกกว่า 5,000 คน ทั้งนี้ได้เน้นย้ําถึง
คุณภาพทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมทั้งให้มีการฝึกงานในสถาน
ประกอบการควบคู่ไปด้วย
- การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ซึ่ง สอศ.ได้ทําการคัดเลือกสถานศึกษา
นําร่องในการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560 รวม 12 แห่ง ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลด้านการส่งเสริมการลงทุนในซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ด้านคมนาคม ด้านปิโตร
เคมีและเคมีภัณฑ์ ด้านอาหาร ด้านแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลในสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความ
ต้องการมากขึ้น เช่น ระบบราง โมเดิร์นฟาร์ม เป็นต้น ทั้งนี้ได้มอบให้ สอศ.จัดทํารายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานเรื่องนี้ เพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์
บอร์ดการศึกษา) ครั้งต่อไปด้วย
- การยกระดับอาชีวศึกษาสู่สากล มีความต้องการที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางการอาชีวศึกษาของอาเซียนให้ได้ โดยมีแนวทางที่จะดําเนินการใน
หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดังเช่นโรงเรียนเทคนิค
ไทย-เยอรมัน การพัฒนาบุคลากรรองรับการคมนาคมขนส่งระบบราง การยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อ
เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะนอกเหนือจากศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่ม
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้น นอกจากนี้มีแนวคิดที่จะยกระดับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
ในรูปแบบการสอบเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย
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- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้มอบให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวะทุกแห่งสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจับคู่กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อให้ได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้ง 4H หรือกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ/เรียนรู้ หรือ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กได้รู้จักตัวเอง และหากเด็กเกิดความชอบ ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ช่วยเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวะมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมีผู้บริหารโรงเรียนใดไม่ยอมให้สถานศึกษาของ
อาชีวะเข้าไปแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อ
- การฝึกอาชีพระยะสั้น ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั้ง 421 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกัน
จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนจํานวนกว่า 1 ล้านคน โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใน
ประเภทวิชาขาดแคลน เช่น วิชาอุตสาหกรรม วิชาบริหารธุรกิจ วิชาศิลปกรรม วิชาคหกรรม วิชา
เกษตรกรรม มีการต่อยอดทักษะอาชีพเดิม และพัฒนาทักษะเสริมอาชีพที่ 2 นอกจากนี้มีแผนที่จะจัด
อบรมภาษาอังกฤษร่วมกับภาคเอกชนให้กับผู้ทํางานอยู่ในระบบแรงงานแล้วด้วย
- นโยบายด้านการเงิน ขอย้ําเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณว่า ไม่ควรใช้งบประมาณแบบหาร
ยาว แต่จะต้องใช้งบประมาณอย่างมีเหตุมีผลและคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณ
โดยหลักๆ คือต้องตอบโจทย์ปัญหาและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนการจัดสรร
งบประมาณด้านการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางนี้ต่อไป
- ทุนการศึกษา ขณะนี้ สอศ.มีทุนการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจากหลายแหล่ง
ทั้งทุนของภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน ทุนในโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ
(TTS) จึงต้องการให้จัดสรรทุนโดยคํานึงถึงสาขาวิชาที่ขาดแคลนเป็นลําดับแรก เพื่อส่งเสริมให้มีกําลังคน
อาชีวศึกษาไปช่วยพัฒนาขับเคลื่อนประเทศได้มากขึ้น ขอให้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทั้ง 9
นโยบายที่ให้ไว้ในวันนี้อย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขอุปสรรค
หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3. นโยบายการทํางานของผู้บริหาร สอศ.
- ขอให้ผู้บริหารทุกคนในฐานะที่ทั้งผู้บังคับบัญชา (Commander) ผู้นํา (Leader) และผู้บริหาร
ระดับสูง (CEO) ที่กํากับดูแลและบริหารงานสถานศึกษา จะต้องมีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างถ่องแท้ ตลอดจนนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
เพราะต้องทํางานและประสานความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
ด้วย
- ขอให้มีการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อทบทวนการทํางานของตนเองว่ามีจุดแข็ง-จุดอ่อนอุปสรรค-โอกาส อย่างไรบ้าง เพื่อนํามาวางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- การประเมินสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐและเอกชน ได้ย้ําถึงการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
ว่า ไม่ควรเป็นแบบ “ตัดเสื้อตัวเดียวใส่เหมือนกันทุกคน” อีกต่อไปแล้ว โดยขอให้การประเมินคํานึงถึง
ปัจจัยและบริบทของสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้บริหารเขียนข้อเสนอแนะ ความต้องการ และปัญหา
อุปสรรคในการทํางานต่างๆ ตลอดจนวิธีการส่งเสริมผู้อํานวยการที่ดีและเก่ง และลงโทษคนไม่ดี พร้อม
ทั้งรวบรวมส่งมาให้ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงการทํางาน สนองความต้องการ และ
ประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป
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การวิเคราะห์นโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย รัฐบาลเร่งปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะโดยประสานความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการ ผลิตกําลังคนร่วมกัน และกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถของ
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีมากขึ้น โดยในปี 2558
มีสถานประกอบการเข้าร่วม 10,527 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 2.75 เท่า และมีจํานวนนักเรียนสาย
อาชีวะเพิ่มขึ้นเป็น 91,448 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองหัน
มาสนใจการศึกษาด้านอาชีวะมากขึ้น จัดให้มีระบบทวิศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้
เรียนวิชาชีพเพิ่มเติม ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ
(ปวช.) สําหรับปีการศึกษา 2559 สถาบันอาชีวศึกษาจะร่วมกับสถานประกอบการเปิดหลักสูตรเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง นํ า ร่ อ งในสาขาวิ ช าพาณิ ช ย์ น าวี ขนส่ ง ระบบราง ปิ โ ตรเคมี
แม่พิมพ์ การผลิตไฟฟ้า ท่องเที่ยว และเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ส่วนปีการศึกษา 2560 จะเปิด
เพิ่มในสาขาปิโตรเลียม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโรงแรม การยกระดับอาชีวศึกษาสู่
สากล มีความต้องการที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
อาชีวศึกษาของอาเซียนให้ได้ โดยมีแนวทางที่จะดําเนินการในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดังเช่นโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน การพัฒนา
บุคลากรรองรับการคมนาคมขนส่งระบบราง การยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะนอกเหนือจากศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
มากขึ้น นอกจากนี้มีแนวคิดที่จะยกระดับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในรูปแบบการสอบเพื่อจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย จะปรับเพิ่มจํานวนสถานศึกษาในโครงการให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุ ตสาหกรรมที่แตกต่ างกันในแต่ละพื้นที่ ขณะเดีย วกันยังได้
ร่วมกับประเทศจีนส่ง นักศึ กษา ปวส. ไปฝึกงานการขนส่ง ระบบรางเป็นเวลา 1 ปี และเตรียมเปิด
หลักสูตรสาขาการขนส่งระบบรางในประเทศไทย เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง เป้าหมายในการปฏิรูปอาชีวศึกษาจะเน้นผลิตนักเรียนอาชีวะที่มีความเชี่ยวชาญเทคนิคปฏิบัติ
เป็นแรงงานฝีมือ มีทักษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม นําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ใน
อนาคต ภายใต้แนวคิด “อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ” การรวมอาชีวะรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การดําเนินงานอาชีวะทั้ง 2 ส่วนก้าวไปพร้อมกัน มีความเชื่อมต่อกันมากขึ้น ทั้ง
การเชื่อมต่อระหว่าง สอศ. กับ สช. และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวะกับ
ภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษากับสถานประกอบการจะได้ความต้องการด้านแรงงาน
ที่สอดคล้องกัน เป็นความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้ผลผลิต
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3.2 การจัดให้มีระบบทวิศึกษา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้เรียนวิชาชีพ
เพิ่มเติม ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ (ปวช.) เมื่อ
จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ถ้าไม่ต้องการที่จะเรียนต่อ หรือมีปัญหาด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ
ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้
3.3 การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง จะได้แรงงานที่มีฝีมือเฉพาะ
ทางในการพัฒนาประเทศในด้านอาชีพเป็นการเฉพาะ สอศ.ได้ทําการคัดเลือกสถานศึกษานําร่องในการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560 รวม 12 แห่ง ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้าน
การส่งเสริมการลงทุนในซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ด้านคมนาคม ด้านปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ ด้านอาหาร ด้านแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจะขยายผลในสาขาวิชาใหม่ที่เป็นความต้องการมาก
ขึ้น เช่น ระบบราง โมเดิร์นฟาร์ม เป็นต้น
3.4 การยกระดับอาชีวศึกษาสู่สากล เป็นการเตรียมความพร้อมที่ส่งออกช่างฝีมือแรงงาน
ที่เป็นมืออาชีพระดับสากล ยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางการ
อาชีวศึกษาของอาเซียนให้ได้ โดยมีแนวทางที่จะดําเนินการในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง
สถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดังเช่นโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน การพัฒนา
บุคลากรรองรับการคมนาคมขนส่งระบบราง การยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวะนอกเหนือจากศัพท์เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
มากขึ้น นอกจากนี้มีแนวคิดที่จะยกระดับภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาในรูปแบบการสอบเพื่อจบ
การศึกษาระดับปริญญา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
นวรัตน์ รามสูต บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน 2/12/2558 กระทรวงศึกษาธิการ [Online].
Available :
http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/287.html [2/12/2558]. 2
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3. นโยบายโครงการประชารัฐ
ความเป็นมา
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 3
ให้ความเห็นว่านโยบาย ‘ประชารัฐ’ เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แทนกรอบนโยบายแบบเก่าของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ หรือก็คือ
นโยบาย ‘ประชานิยม’ โดยในตัวสาระสําคัญจะพบว่า นโยบายประชานิยม จะมุ่งเน้นที่ความนิยม
ชมชอบของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเมื่ออยู่ภายใต้ระบบการเลือกตั้ง นโยบายประชานิยมจะเลือกพุ่งเป้า
ไปที่ความนิยมชมชอบของกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ก่อน เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่นิยม
ชมชอบ หรือแม้กระทั่งเกิดผลเสียต่อกลุ่มประชาชนส่วนน้อย
ปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของนโยบายประชานิยม ก็คือ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย
มักจะไม่ได้ทันคํานึงถึงผลเสียที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การ
มองภาพรวมได้อย่างไม่ครบถ้วน การขาดข้อมูลในการตัดสินใจ หรือ ผลของความเสียหายจะถูกกระจาย
อย่างเฉลี่ยจนทําให้ผลเสียดูเบาบางลงไป นโยบายประชานิยมที่ขาดการคํานึงถึงผลเสียในอนาคต จึงทํา
ให้ประเทศสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาในช่วงทศวรรษ
ก่อนๆ สําหรับ นโยบายประชารัฐ ความมุ่งหวังของกรอบนโยบาย คือการปิดจุดอ่อนของนโยบายประชา
นิยมดังกล่าว โดยตัวสาระสําคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อํานาจของรัฐ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคัญ
นโยบายประชารัฐ จึงมิได้มุ่งเน้นที่การสร้างความนิยมชมชอบของประชาชนในระยะสั้นเป็น
หลัก เพราะนโยบายที่ประชาชนให้ความนิยมชมชอบ อาจจะมีผลเสียตามมาในอนาคตก็เป็นได้ และ
ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของแหล่งที่มาของอํานาจว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อีกด้วย ขอเพียงแค่
ผลประโยชน์ของการดําเนินนโยบายให้ตกอยู่กับประชาชนก็พอ เมื่อย้อนมองถึงนโยบายประชารัฐใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมา และมองทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายในอนาคตผ่านการ ตั้งคณะทํางานประชารัฐ
พบว่า นโยบายประชารัฐที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีอยู่ 2 รูปแบบที่
สําคัญ
รูปแบบแรก คือ กลุ่มนโยบายที่ดูแลกลุ่มรากหญ้าโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการอัดฉีด
เงินกองทุนหมู่บ้านหรือ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตําบล ซึ่งเป็นมาตรการดูแล สนับสนุน
แบบเฉพาะเจาะจงลงไปให้กับกลุ่มประชาชน และในระดับพื้นที่
รูปแบบที่สอง คือ กลุ่มนโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ เพื่อลดปัญหาผลผลิตคงค้าง ก่อให้เกิด
การผลิต การจ้างงาน การลงทุนระลอกใหม่ ตัวอย่างของนโยบายในรูปแบบที่สอง เช่น มาตรการยกเว้น
ภาษีสําหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ มาตรการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท สําหรับการซื้อ
สินค้าและบริการในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เป็นต้น
ทั้งสองรูปแบบจะให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนในระดับที่ต่างกัน โดยนโยบายรูปแบบแรกจะให้
ผลกระทบโดยตรงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า เนื่องจากเป็นการให้การช่วยเหลือกับกลุ่มประชาชน
โดยตรง ในขณะที่นโยบายรูปแบบที่สอง จะให้ประโยชน์กับประชาชนทางอ้อม ผ่านการสนับสนุนภาค
ธุรกิจ นั่นคือ ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ภายหลังจากที่ธุรกิจได้รับผลประโยชน์แล้ว และ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจะมากหรือน้อย ขึ้นกับว่าภาคธุรกิจนําผลประโยชน์ทีได้ มาต่อยอดสร้าง
การผลิต จ้างงานและลงทุนเพิ่มมากน้อยเพียงใดนั่นเอง
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ประสบการณ์จากต่างประเทศ พบว่านโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ (รูปแบบที่ 2) มีประเด็น
ปัญหาที่น่ากังวลใจ คือ นโยบายดังกล่าวอาจจะให้ผลประโยชน์ต่อธุรกิจในระดับที่ไม่เท่าเทียมกัน
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและย่อม นอกจากนี้ นโยบาย
สนับสนุนธุรกิจอาจจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เนื่องจาก
นโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจ ทําให้ธุรกิจได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันลดลง ท้ายที่สุด ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากนโยบายดังกล่าว อาจจะมีไม่มากนัก หากนโยบายที่สนับสนุนภาคธุรกิจ เป็นแค่การ
แก้ไขปัญหาผลผลิตที่ล้นเกิน ก่อให้เกิดการจ้างงาน การลงทุนใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก
คําตอบที่ว่า ประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายประชารัฐ จึงขึ้นกับว่า คณะทํางานประชารัฐจะ
มุ่งนโยบายไปในทิศทางใด หากนโยบายประชารัฐมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่รากหญ้าเป็นสําคัญ ประชาชน
ทั่วไปก็จะได้รับผลประโยชน์ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่านโยบายที่มุ่งเน้นที่การ
พัฒนาภาคธุรกิจ เพื่อลดปัญหาผลผลิตคงค้าง เป็นหลัก
ทั้งนี้ ผู้เขียนมองว่านโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจแบบประชารัฐ คือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
อย่างยั่งยืนจะต้องไม่ใช่นโยบายฉาบฉวย ที่เน้นการแก้ไขปัญหาผลผลิตส่วนเกิน แต่ต้องเป็นนโยบายที่
วางกลยุทธ์อุตสาหกรรมในอนาคตที่เหมาะสม ที่จะก่อให้เกิดการผลิต การจ้างงาน และการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นํา” ที่เกิดจากความร่วมมือภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 25
องค์กร จับมือกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ผู้นํา (ครู ผู้บริหารฯ) ได้รับการพัฒนาให้มีสัมฤทธิผลโรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษา
จัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การลดความ
เหลื่อมล้ํา การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์) โดยเป้าหมายของ
โรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424 โรงเรียน (ระยะแรก 3,342 โรงเรียน )
กิจกรรมหลัก ๆ จะประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้ง
การเรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ
School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External Volunteer (นักศึกษา) และมี
School Sponsor (CEO) จากภาครัฐและภาคเอกชน 4

วัตถุประสงค์
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ มีหลายประการ คือ
1) ครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ต่างๆ
2) โรงเรียน ได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการ
สอน ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
3) ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ
4) ผู้ปกครอง 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 กระบวนการคิดข้าม
วัฒนธรรม
- 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 ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ที่การใช้อํานาจของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลัง
ประชารั ฐ ด้ า นการศึ ก ษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู้ นํ า ” ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ
(กระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการสื่อสาร กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ) ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม รวม 25 องค์ กร จับมื อ กันขั บเคลื่ อ นเพื่ อยกระดั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้นํา(ครู ผู้บริหารฯ) ได้รับ
การพัฒนาให้มีสัมฤทธิผลโรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง
ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศโดยรวม ประชารั ฐ
การศึกษาจัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศ 3 ด้าน (การ
ลดความเหลื่อมล้ํา การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์)
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย โรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424
โรงเรี ย น (ระยะแรก 3,342 โรงเรี ย น ) กิ จ กรรมหลั ก ๆ จะประกอบด้ว ย การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
วิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ School Partners จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน
External Volunteer (นักศึกษา) และมี School Sponsor (CEO) จากภาครัฐและภาคเอกชน
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1
ครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ
3.2 โรงเรียน ได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียน
การสอน ระบบฐานข้อมูล
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3.3 ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการ
3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ),เอกสารอัดสําเนา.
(DR.BORWORN สืบค้นจาก http:www.dr.borworn.com/aricledetail.asp?id=15644
เมื่อวันที่ 4/1/2560 ) 4
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4. นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ความเป็นมา
นโยบายเกี่ ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ ไ ว้ ว่ า ยกระดั บ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 5
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 6 หารือแนวทางการ
ยกระดั บ มาตรฐานการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ร่ ว มกั บ สถาบั น
ภาษาอังกฤษ สพฐ. รวมทั้งครู ผู้บริหาร นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ English Program เมื่อวันพุธที่ 17
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม สพฐ. รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือร่วมกับครู ผู้บริหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศครั้งนี้ หลายเรื่องยังไม่ตกผลึก แต่ก็มี
ข่าวดีและความก้าวหน้าหลายประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็นแรก เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีศักยภาพ สามารถใช้วิชาจากหลักสูตรของต่างประเทศ
นําไปเทียบผลในการทดสอบ O-NET ได้ เช่น โรงเรียนที่เปิดสอนตามหลักสูตรของเคมบริดจ์ หลักสูตร
จากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ที่ดีและได้การรับรองมาตรฐานแล้ว จะมีทีมของแต่ละหน่วยงานเข้า
ไปตรวจสอบ และเทียบเฉพาะวิชา ไม่ใช่เทียบหลักสูตร เพราะยังเรียนหลักสูตรของไทยอยู่ เช่น นักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แล้วไปสอบได้คะแนน ก็จะ
เทียบว่าคะแนนนั้นเมื่อเทียบกับ O-NET จะได้กี่คะแนน และเด็กก็ยังมีสิทธิ์สอบ O-NET อยู่ ไม่ได้ตัด
สิทธิ์ ซึ่งจะทําให้เด็กมีกําลังใจว่า สิ่งที่เรียนไปได้รับการรับรอง
ประเด็ น ที่ 2 ครู ต่ า งชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ห ลายประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ปั ญ หาการขอวี ซ่ า
ชาวต่างชาติเข้ามาสอนในประเทศ หรือค่าตอบแทน เพราะปัจจุบันหากมีคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษ แต่
ไม่มีโอกาสสอนภาษาอังกฤษ เพราะระเบียบกําหนดว่าต้องเป็นชาวต่างชาติที่เป็น Native Speakers จึง
จะมีการเปิดช่องตรงนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งจะมีโครงการที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยที่เก่งๆ ที่
จบในสาขาวิ ทยาศาสตร์ หรือสาขาอะไรก็ตามที่ไม่ได้ จบครู โดยตรง สามารถสอนวิชาเหล่านั้นเป็ น
ภาษาอั ง กฤษได้ ซึ่ ง เรื่อ งนี้ ไ ด้ มีก ารหารื อ ร่ ว มกั บ คณบดี จ ากมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ล้ว ถือ เป็ น
ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง
ประเด็นที่ 3 ต้องถามตัวเองว่า English Program หรือ Bilingual เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร แน่นอน
ว่าเป็นการยกระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งการยกระดับภาษาอังกฤษจะต้องไม่ทําให้วิชาการเสียหาย ความจริง
ภาษาอัง กฤษที่ดีคือภาษาอัง กฤษที่ใ ช้ใ นชีวิตประจําวั น แต่การเรีย นวิช าหลั กที่ ดี เช่น คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ควรจะเรียนเป็นภาษาแม่ จึงจะรู้ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะเปิดโอกาสให้
โรงเรียน EP สามารถสอนวิชาใดๆ ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งความจริงภาษาอังกฤษ หากจะสอนให้ใช้ได้
ดี ควรจะสอนในวิชาที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ เช่น พลศึกษา สุขศึกษา สังคมศึกษา ฯลฯ ฉะนั้นเราจะ
ทําความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ให้ผู้ที่ต้องการจะสอนวิชาเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ และเลือกที่จะสอนวิชา
หลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาไทยให้มีทางเลือกด้วย แต่ไม่ได้ห้ามคนที่ทําได้ดีอยู่แล้ว ก็
จะได้ทําต่อ
รมช.ศึ ก ษาธิ ก าร กล่ า วสรุ ป ว่ า การหารื อ ร่ ว มกั นในครั้ ง นี้ เป็ น การพบปะที่ ดี ม าก จะเป็ น
ทางเลือกที่ดีในการยกระดับภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนที่สอน
ด้วย English Program และแนวทางการยกระดับภาษาอังกฤษของไทย
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การยกระดับภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ “English Boot Camp การพัฒนาครูแกนนําด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” เพื่อแก้ปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน โดยใช้
รูปแบบจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างอบรม วิทยากรเจ้าของภาษา ประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างวิทยากรแกนนําเพื่อขยายผล) กับกลุ่มเป้าหมายครูที่ผ่านการคัดเลือกที่มี
ความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B1 จํานวน 350 คน ผลที่คาดหวังครูแกนนําได้รับการพัฒนาและมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนําได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับหลักสูตรขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษเป็น
สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 7

การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน
นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสาร
แก้ปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในขณะที่
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นในโลกยุคปัจจุบัน
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย นักเรี ยน นักศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู ้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ครูแกนนําได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิผล
3.2
นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนําได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3.3 ครู และนักเรียน ที่ได้ขยายผลจากโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิผล
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาพงษ์ รัตนสุวรรณ),เอกสารอัดสําเนา. 27 สิงหาคม 2558. 5
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/2016/feb/080.html 17/2/2559 6
(DR.BORWORN สืบค้นจาก http:www.dr.borworn.com/aricledetail.asp?id=15644
เมื่อวันที่ 4/1/2560 ) 7

23

5. โรงเรียนคุณธรรม
ความเป็นมา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 8 กล่าวว่า โรงเรียนคุณธรรมได้เริ่มดําเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 สืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร ได้นําหลัก
คุณธรรมมาใช้แก้ปัญหายาเสพติด นักเรียนมีผลการเรียนต่ํา รวมทั้งการตั้งครรภ์ของเด็กนักเรียน
หญิง และเมื่อประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหา จึงได้กลายเป็นรูปแบบ (Model) ในการนําไปแก้ไข
ปัญหาในโรงเรียนอื่นๆ อีก 19 แห่ง
จากนั้นใน พ.ศ.2555 ซึ่งถือเป็นระยะที่ 1 ของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อตั้งกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ในครั้งนั้นมีคณะองคมนตรี ข้าราชการเกษียณ และอาสาสมัครเข้ามา
ช่วยกันสร้างรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม ต่อมาระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2557) สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ได้ก่อตั้งมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมเรื่อยมา จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ.2559 นี้ ถือเป็นระยะที่ 3 ของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ขยายแนวทางการสร้างโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
ในส่วนของรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทําได้ง่าย อีกทั้งยังเป็น
การประหยัดงบประมาณเพราะลงทุนต่ําแต่ได้กําไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนําไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่
ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ทั้งนี้ หลังจากดําเนินการโรงเรียน
คุณธรรมแล้ว 1 ปี จะต้องทําการวัดผลการดําเนินงานว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง"
หรือไม่ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" อย่างไร ซึ่งอาจจะจัดให้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของแต่ละโรงเรียนด้วย และจากการดําเนินงานที่ผ่านมาผลการเรียนและผลการสอบของนักเรียนใน
โรงเรียนคุณธรรมดีขึ้น ทําให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี 101/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายใน
การประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 มีประเด็น
ที่ รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" มอบนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ 9
ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า โรงเรียนคุณธรรม : จากการที่ได้เดินทางไปพบปะและตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาต่าง ๆ ในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ ทําให้เห็นว่าทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียน
คุณธรรมอยู่แล้ว เพราะถือเป็นวาระสําคัญของชาติอันดับแรกที่จะนําพาความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออนาคต
ของประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ช่วยกรุณาให้งาน
นี้เดินหน้า ซึ่งขณะนี้ได้กําหนด
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"กรอบแนวคิดที่สําคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ด้าน" ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ และถือเป็นการ
สร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนําความรู้ ดังนี้
1. ความพอเพียง: ดํารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความพอดีพอเหมาะ
และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
2. ความกตัญญู: เป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของคนดี เราจึงต้องมี
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และกตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่
โรงเรียน
3. ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ: ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิต ไม่มีไม่ได้
อีกทั้งการซื่อสัตย์คือการไม่สร้างภาพ ไม่เล่นละครหรือสวมหัวโขน แต่คําพูดหรือการกระทําทุกอย่างควร
มาจากใจ
4. ความรับผิดชอบ: ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไป
ในวันข้างหน้า ขอให้ยึดมั่นกฎกติกาในการทํางานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวาในความดี ปาก
ตรงกับใจ และอย่าหลงลืมตัว
4. คุณธรรมจริยธรรม: การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสําคัญ และต้องดํารงตนให้เป็น
แบบอย่างของสังคม
นอกจากนี้ ได้กําหนด "ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ" ดังนี้
1. มีอุดมการณ์คุณธรรม ต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
2. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในชั้นเรียน
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม
ถ้อยคําบางส่วนให้มีความสมบูรณ์

การวิเคราะห์นโยบายโรงเรียนคุณธรรม
1. สาระสําคัญของนโยบาย สาเหตุที่ต้องมี "โรงเรียนคุณธรรม" เพราะในปัจจุบัน "คุณธรรม
ในโรงเรียน" ได้หายไป หลังจากแยกโรงเรียนออกจากวัด นอกจากนี้ สังคมปัจจุบันมีการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงและความเหลื่อมล้ําทางสังคม หรือความยากจน ดังจะเห็นได้จากประชากรไทยกว่าร้อย
ละ 80 มีหนี้ครัวเรือน รวมทั้งหนี้สินครูที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังแก้ปัญหาในขณะนี้ด้วย ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องให้ความสําคัญกับคนไทยทั้ง 67 ล้านคนทั่วประเทศ ไม่เฉพาะนักเรียน
เท่านั้น
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2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย ในปี 2559 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าผลักดันการสร้าง
โรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วจํานวนมาก คือ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จํานวน 367 แห่ง, สถาบันอาชีวศึกษา 500 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 250 แห่ง จากนั้นจะ
ขยายผลไปยังสถานศึกษาจํานวน 3,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2559 และภายในปี 2560 จะขยายผลให้
ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ ตาม "ตัวชีว้ ัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ" ดังนี้
3.1 มีอุดมการณ์คุณธรรม ต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
3.2 มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน
3.3 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
3.4 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
3.5 มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
3.6 มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในชั้นเรียน
3.7 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี 389/2558 นโยบายโรงเรียนคุณธรรม : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น บัลลังก์ โรหิต
เสถียร สรุป/รายงาน 8/11/2558. 8
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : www.kroobannok.com. 1/3/2560. 9
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6. นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ความเป็นมา
โครงการสะเต็มศึกษาเสนอการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่บูรณาการแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้น
การนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม สสวท. จึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นกําลังและศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าวครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย ใน
ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) สสวท.ได้จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภาคอีก
๑๓ ศูนย์ตั้งอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเป็นศูนย์กลางของภาคทําหน้าที่เสมือน
สาขาย่อยของ สสวท. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูล (Resource center) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาค
และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังทําหน้าที่ประสานงาน เผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในระดับภูมิภาคอีกด้วย
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และมีหน้าที่ต่างๆ กัน เพื่อให้การ
ดําเนินงานโครงการสะเต็มศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาซึ่งจะพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมั่นใจ ศูนย์สะเต็มศึกษา
แห่งชาติ สสวท. จึงได้จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ซึ่งจะมีกิจกรรมอาทิเช่น การ
บรรยายและเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ การประชุมปฏิบัติการที่เป็นเวทีให้
ครูนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานที่ได้ดาเนินงานจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน การจัดประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา และการแข่งขันกิจกรรมสะเต็มของนักเรียนการแนะแนวอาชีพทางด้านสะเต็ม
ศึกษาจากฑูตสะเต็ม เป็นต้น
จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ (Science)
เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อนําไปสู่
การคิ ด แก้ ปั ญ หาและการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ตลอดจนมุ่ ง ผลิ ต กํ า ลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้เป็น
โครงการสําคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และ
รองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาเข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการดําเนินงานสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็ม
ศึกษา
3. เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา
คําว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM”10 เป็นคําย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็น
จริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ค้าว่า STEM
ถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science
Foundation: NSF) ซึ่งใช้คํานี้ เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้
นิยามที่ชัดเจนของคําว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมายของคํานี้ แตกต่างกันไป เช่น มีการใช้
ค้าว่า STEM ในการอ้างอิงถึงกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน
ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการ
พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้ง
สามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ้าวันได้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูร
ณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ
(3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่
สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
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การวิเคราะห์นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า
STEM เพื่อนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให้เป็นโครงการสําคั ญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับสร้างคน
ไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย มุ่งให้ผู้เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1)
เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของ
นักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง
4 วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็น
คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้น
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนํามาใช้ได้ทุกวัน
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาได้เข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการดําเนินงานสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็ม
ศึกษา
3.3 กระตุ้น และส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แหล่งอ้างอิง : สะเต็มศึกษา ประเทศไทย. 2557. รู้จักสะเต็ม. (online). http://
ww.stemedthailand.org/?page_id=23, 25 มิถุนายน 2559. 10
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7. การยกกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
O
คววามเป็นมา
ข้อมูลผลการจัดอันดับด้านการรศึกษาของ IMD ในปี 2556
2
จัดอันดับประเทศไททยในด้าน
กาารศึกษาให้อยู่ในอันดับ 511 จากจํานววน 60 ประะเทศที่ถูกประะเมิน ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนจากผลการ
ทดดสอบการอ่านออกเขี
น
ยนได้ด้ของ สพฐ. ของชั
ข ้น ป.3 และ
แ ป.6 (ก.ย. 2556) จากกเขตพื้นที่การรศึกษา 80
11
เขขต ทั้งหมด 1883 เขต พบว่า

จากข้ข้อมูลดังกล่าว บ่งชี้ให้เห็นว่า ทั้งประเทศศ มีผู้เรียนที่อานไม่
่า ได้ในระดดับ ป. 3 คิดเป็นร้อย 8
จาาก 8 แสนคน และระดับ ป.
ป 6 คิดเป็นร้อยละ
อ 4 จาก 8 แสนคน ซึ่งหากดูปริมาณจํานวนคน พบว่า ยัง
มีออยู่อีกเป็นจํานวนมาก
น
คิดอย่
อ างง่ายคือ เป็ป็นหลักหมื่น ในหลักแสน
ส่วนข้ข้อมูลผลการสสอบโอเน็ตในนรอบ 5 ปีการศึ
า กษาย้อนหหลัง ในระดับชั
บ ้นประถมศึกษาปี
ก ที่ 6
พบบว่า ในภาพรวมมีผลการสออบได้คะแนนทั้งประเทศไมม่ถึงร้อยละ 500 แต่พบข้อมูลในกลุ
ล ่มสาระะสุขศึกษา
กาารงานอาชีพฯ และศิลปะ ที่ผู้เรียนทั้งปรระเทศมีผลทดดสอบผ่านเกณ
ณฑ์ร้อยละ 50 คือในปี 25552-2555
ในนกลุ่มสาระสุขศึ
ข กษา ในปี 2555
2 ในกลุ่มสาระศิ
ส ลปะแลละในปี 25522-2555 รวมทัั้งภาษาไทย ในปี 2553
ร้ออยละ 50.04 คณิตศาสตร์ในปี 2553 ร้อยละ
อ 52.40 วิทยาศาสตร์ในปี
ใ 2551 ร้อยละ
อ 51.68 และสั
แ งคม
ศึกกษาฯ ในปี 25554 ร้อยละ 52.22
5
เมื่อวันที
น ่ 18 ต.ค. 2559 นายการุณ สกุลประดิ
ป ษฐ์ เลขขาธิการคณะกรรมการการรศึกษาขั้น
12
พื้นนฐาน (กพฐ.)) เปิดเผยว่า สพฐ. กําลังเตรียมที่จะประกาศให้้ปีการศึกษา 2560 เป็นปีแห่งการ
ยกกระดับผลสัมฤทธิ
ม ์ทางการรเรียนของนักเรี
ก ยน และ การทดสอบททางการศึกษาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(โอเน็ต) ในระดดับชั้น ป. 6 และ ม. 3 ต้องมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
ย 3 จากฐานเดิมใน
ทุกกวิชา เนื่องจากเป็
ง
นนโยยบายของ รมวว.ศึกษาธิการร ที่มีความต้ต้องการปรับปรุ
ป งคุณภาพผูผู้เรียนให้มี
ปรระสิทธิภาพ และปรั
แ บระบบบการสอบโอเนน็ตให้เป็นที่ยอมรั
อ บ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาคุ
ฒ ณภาพกการศึกษา
ในนอนาคต
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สพฐ.ได้กําหนดแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 4 แผนงาน คือ
1. การพัฒนาระบบทดสอบโอเน็ตให้ได้มาตรฐาน ด้วยการจัดส่ง ตัวชี้วัดต้องรู้ ให้สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการจัดทําผังโครงสร้างข้อสอบร่วมกับ สทศ. พร้อมจัดส่งครู
สพฐ.ร่วมออกข้อสอบโอเน็ต
2. สื่อสารและสร้างความเข้าใจการสอบโอเน็ต โดยจะเผยแพร่ผังโครงสร้างข้อสอบไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชี้แจงนโยบายการสอบโอเน็ตให้เขตพื้นที่รับทราบ
3. สนับสนุน ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต ซึ่งจะมีการพัฒนาครูการสร้าง
ข้อสอบอัตนัยให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การจัดสอบพรีโอเน็ต
4. สร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมนําผลไปใช้ โดยวิเคราะห์ผลสอบโอเน็ตจุดเด่นจุดด้อยที่ต้อง
พัฒนา และมอบโล่รางวัลให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น และจัดทําแผนยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนในปีต่อไป โดยใช้คะแนนโอเน็ตที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนา
ทั้งนี้เชื่อว่าการจัดทําแผนดําเนินงานในเรื่องนี้จะทําให้นักเรียนมีคะแนนโอเน็ตเพิ่มสูงขึ้นใน
ทุกวิชากว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย นโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่มีความต้องการปรับปรุงคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และปรับระบบการสอบโอเน็ตให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในอนาคต ย้ําว่า กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของทุก
ระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะการที่เด็กได้คะแนนต่ํา ไม่ได้เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนเพียงอย่าง
เดียว ระบบประเมินก็มีส่วนสําคัญ หากเราทําระบบประเมินให้ดี จะทําให้รู้ว่าปัญหาจริง ๆ คืออะไร
ไม่ใช่สอนให้เด็กเตรียมสอบอย่างเดียว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพิ่งเริ่มเป็นปีแรก สิ่งที่เราทําใน
กระบวนการศึกษากว่าจะออกดอกออกผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี จึงมั่นใจว่าในอนาคต คะแนนเฉลี่ย
ต้องเพิ่มขึ้น เพราะนี่คือการปฏิรูปของจริง
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย คาดหวังให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของทุกระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น
สพฐ.ได้กําหนดแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 4 แผนงาน คือ
2.1
การพัฒนาระบบทดสอบโอเน็ตให้ได้มาตรฐาน ด้วยการจัดส่ง ตัวชี้วัดต้องรู้
ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการจัดทําผังโครงสร้างข้อสอบร่วมกับ สทศ.
พร้อมจัดส่งครู สพฐ.ร่วมออกข้อสอบโอเน็ต
2.2 สื่อสารและสร้างความเข้าใจการสอบโอเน็ต โดยจะเผยแพร่ผังโครงสร้างข้อสอบไป
ยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชี้แจงนโยบายการสอบโอเน็ตให้เขตพื้นที่รับทราบ
2.3 สนับสนุน ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต ซึ่งจะมีการพัฒนาครูการ
สร้างข้อสอบอัตนัยให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การจัดสอบพรีโอเน็ต
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2.4 สร้างขวัญกําลังใจและส่งเสริมนําผลไปใช้ โดยวิเคราะห์ผลสอบโอเน็ตจุดเด่นจุดด้อย
ที่ต้องพัฒนา และมอบโล่รางวัลให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น และจัดทําแผน
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในปีต่อไป โดยใช้คะแนนโอเน็ตที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนา
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้แนวทางการปรับระบบการสอบโอเน็ตให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3.2 ได้แผนการดําเนินงานเกีย่ วกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ที่จัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น
3.3 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ของทุกระดับชั้นเพิ่มสูงขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : เอกสารอัดสําเนา. 11
http:www.manager.co.th/Daily/viewNews.aspx?NewsID=9570000110496 สืบค้น 14/2/2560
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8. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัส (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สวก.สพฐ.)
สืบค้นเมื่อ 14 ก.พ.2559,จาก academic.obec.go.th./web/home) 13 ในเรื่องการศึกษาว่า การ
จัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้ การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียน
การสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไปทรงมีพระราชดําริให้มีการนําองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด
การคาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วย
ให้ผู้เรียนมีทักษะ การเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชดําริให้นําทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน
ภาควิ ช าการลง แต่ ต้ อ งไม่ ก ระทบเนื้ อ หาหลั ก ที่ เ ด็ ก ๆ ควรเรี ย นรู้ ซึ่ ง หมายความว่ า ครู ต้ อ งใช้
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนํามาสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดให้โรงเรียน เรียนภาควิชาการ
ถึงเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง หรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของแต่
ละโรงเรียน ซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่ายสี่โมงหรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงเวลา ระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่า
นักเรียนจะกลับบ้าน ซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้นักเรียน
ปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความมี
น้ํ า ใจต่ อ กั น การทํ า งานเป็ น ที ม และที่ สํ า คั ญ ควรมี กิ จ กรรมกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ได้ ค้ น หาศั ก ยภาพและ
ความชอบของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จําเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเรียนเดียวกัน หรือระดับเดียวกัน
บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน
การมีปฏิสัมพันธ์หลายช่วงวัย โดยเป็นการจําลองสภาพจริงในสังกัดให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่ม
ทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้า
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย นั้น สอดคล้องกับของหน่วยประเทศที่เป็นผู้นําด้านการศึกษาของ
โลกที่เห็นพ้องกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องจิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมา
อาชีพความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดค้อม และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 อัน
ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทํางาน
ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกําลังเปลี่ยนแปลง คนที่
มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการนําหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรีย นรู้ มี ทักษะ ในการคิ ดวิ เ คราะห์ และได้ รับ การพั ฒนา เต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละคน
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของแต่ละคน
4. เพื่อให้นักเรีย นมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
พัฒนาตนเอง ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
5. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

การวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย ยึดแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริให้มีการนําองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา
และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต มาเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายสําหรับหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาที่จะดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สําหรับเป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔ H ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head) ด้านคุณลักษณะ
และค่านิยม (Heart) ด้านทักษะปฏิบัติ (Hand) และด้านสุขภาพกาย (Health) ลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า ครูต้องใช้ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี้คือจุดหมาย
ปลายทางของนโยบายดังกล่าว
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เรียนมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการศึกษา
ต่อที่สูงขึ้น
3.2 สถานศึกษามีโอกาสมีทางเลือกในการบริหารจัดการตามบริบทของสถานศึกษาทั้งใน
ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสําคัญ สามารถ
บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละคน
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3.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเอง ตามความสนใจ และความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้
3.4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน มาช่วยในการเรียนการสอนเป็นการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วย
3.5 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ.
2558) คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สืบค้นเมื่อ 14 ก.พ.2559,จาก
academic.obec.go.th./web/home) 13
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9. การพัฒนาครู
ความเป็นมา
2 มี.ค.59 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 14 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็น
ประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดําเนินการพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา โดย
ยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามความสนใจของภารกิจโดยสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ รมช. ศธ. กล่าวว่า จากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมายังคงพบ
ปัญหาอยู่มาก เช่น ครูที่มาอบรมต้องละทิ้งงานสอน ไม่สามารถเลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจได้ การ
จัดการอบรมไม่เชื่อมโยง กับความก้าวหน้าของครู พัฒนาครูได้ไม่ทั่วถึง และใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นกลยุทธ์
สํ า คั ญ ควบคู่กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศ และเป็ น การเตรีย มคนให้ พ ร้ อ มในการ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง เนื้อหาเหมาะสมกับการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหลักสูตรการขอมี
และขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารการศึกษา พร้อมทั้งจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย สํานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สํานักงานเลขาธิการครุสภา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบัน
พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาครูและบุลากรทาง
การศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational
Personal Enhancement by holding Responsibilities and Functional Areas as Majors) โดย
ใช้เนื้ อหาหลั กสู ตรที่ดําเนิ นการ ในปัจ จุบันพัฒนาขึ้ นเป็นแนวทางในการพัฒนาสํานัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา นําไปใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เรียนรู้ได้ดว้ ยตัวเองทุกที่ทุกเวลา เพื่อลดการเข้าร่วมประชุม อบรมนอกพื้นที่การปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ลดการทิ้งนักเรียนและห้องเรียน
ส่งผลให้มีเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนา TEPE Online ได้ดําเนินการขับเคลื่อน
มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปีแล้ว ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลําดับ เช่น การพัฒนาตัวระบบโปรแกรม
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การบริหารจัดการและบทเรียนออนไลน์ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ และระดับจังหวัด 77 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บริการประชาสัมพันธ์และรับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมถึงการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาครูด้วย TEPE
Online เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

นโยบายทั่วไป
การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญ
กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน

นโยบายเฉพาะ
การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมายในการดําเนินนโยบาย :
1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
2. ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่
จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
5. มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความสําคัญกับ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ 15
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูแนวใหม่
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แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. หลักการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 การพัฒนาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้เรียน
1.2 การพัฒนาต้องเกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 การพัฒนาต้องมุ่งเน้นลักษณะ Site Based Development หรือ School Based
Development (SBD)
1.4 การพัฒนาต้องมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
1.5 การพัฒนาต้องสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ที่ปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.6 การพัฒนาต้องดําเนินการในรูปของเครือข่ายกระจายทั่วประเทศ
1.7 การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.8
การพัฒนาต้องกระทําอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ
2. กลุ่มเป้าหมาย ครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ประมาณ 640,000 คน ได้แก่
2.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- หน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
- สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
- สํานักงานการศึกษาเมืองพัทยา
- สํานักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น
2.3 หน่วยงานในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
- คุรุสภา
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. รูปแบบและวิธีการพัฒนา
3.1 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตําแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ (Specificational
Competency) ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3.2 รูปแบบของการพัฒนามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สคบศ.
กําหนด ให้กระจายอยู่ทั้งประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการพัฒนาของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งที่เป็นองค์กรเครือข่าย บุคคลเครือข่ายและเครือข่ายทางไกล
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3.3 วิธีการพัฒนาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา แต่ มุ่ ง เน้ น วิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ ใ ช้ โ รงเรี ย น/หน่ ว ยงานเป็ น ฐาน
(School
Based Development/Insite Based Development) เป็นสําคัญ
4. การประเมินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.1 การประเมินก่อนการพัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ทราบถึงความต้องการและความจําเป็นของตนที่จะต้องเข้ารับการพัฒนาแล้วจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan : ID-Plan) โดยใช้ข้อกําหนดสมรรถนะ (Competency) ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นเป้าหมายในการประเมิน สําหรับกระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินให้ดําเนินการ ดังนี้
ผังมโนทัศน์การประเมินเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4.2 การประเมินหลังการพัฒนา มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการนําความรู้ และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการพัฒนาของครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนหรือในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้น การประเมินในกรณีนี้ จึงมี 2 ลักษณะ คือ การ
ประเมินภายในและการประเมินภายนอก
4.2.1 การประเมินภายใน มีจุดประสงค์เพื่อติดตามดูร่องรอย ขั้นตอนและพฤติกรรม
การสอนหรือการทํางานของครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หรือประสิทธิผลของงานที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารสถานศึกษา/หน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยงาน ต้นสังกัด และ สคบศ.
4.2.2 การประเมินภายนอก มีจุดประสงค์เพื่อติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาในภาพรวม โดยหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก เช่น สมศ.

การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาครู
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย การดําเนินการพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online(Teachers and Educational Personal
Enhancement by holding Responsibilities and Functional Areas as Majors) เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามความสนใจของภารกิจโดยสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นกลยุทธ์สําคัญควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเป็นการเตรียมคนให้พร้อมในการดํารงชีวิตอยู่อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง เนื้อหา
เหมาะสมกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และหลักสูตรการขอมี
และขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารการศึกษา พร้อมทั้งจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online
ระดับภาค ๙ ศูนย์ และระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย
2.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
2.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
2.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ได้แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา
2.2 ได้ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2.3 ได้แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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2.4 ได้แนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่าง
เป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
2.5 ได้แผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.949679518461639.1073742307.100002588..
.
15/2/2560. 14
http://www.nidtep.go.th/plan สืบค้น 14 ก.พ.2560. 15
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10.การพัฒนาโรงเรียน ICU
ความเป็นมา
การพัฒนาโรงเรียน ICU 16 หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา เด็กออกกลางคันจํานวนมาก มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้
การศึกษาชาติจะตกต่ําลงไปเรื่อยๆ
- โดยในเบื้องต้น ได้ทําการคัดเลือกโรงเรียน ICU สังกัด สพฐ. จํานวน 3,000 แห่ง จากจํานวน
ทั้งสิ้น 10,000 แห่งด้วยความสมัครใจก่อน และ สพฐ. จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ในกรณีที่
โรงเรียนนั้นมีสภาพที่เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หรือกรณีที่ไม่อยู่ในข่าย ICU
แต่อยากจะเข้าร่วมโครงการ ก็คงมีเตียงที่จะรักษาไม่พอ
- การดําเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมีโรงพยาบาลที่มีเตียง ICU จํานวน 3,000 เตียง
โดย สพฐ. จะทําหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาล และเมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียน จากนั้นจัดทําแผนการรักษาจาก
ทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมีแผน
แล้วจะระดมแก้ปัญหาภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนาจนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้ว
ก็สามารถออกจากเตียง ICU ได้ โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาที่สามารถนําโรงเรียนออกจากเตียง ICU
ได้ จะได้รับการเลื่อนขั้นตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณา
ความก้าวหน้าในสายงานอีกอันหนึ่งด้วย
- แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ICU นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียน สพฐ. ที่มีจํานวน 3,000
แห่ง จะพัฒนาสถานศึกษา ICU สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และโรงเรียน
เอกชน ในรูปแบบเดียวกันด้วย
การพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ จะเน้นการปฏิรูปห้องเรียน โดยใช้แนวทาง School
Improvement Project โดยมีขั้นตอนพอสังเขป ดังนี้ 17
1. คัดเลือกโรงเรียน สภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
โรงเรียน ICU (คัดโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจก่อน หากยังไม่ถึงเป้าหมาย 3,000
โรงเรียน ก็คัดเพิ่มโรงเรียน ICU ที่เข้าข่ายฯ แต่ต้องไม่ใช่โรงเรียนที่ดีอยู่แล้ว เช่น World Class ประชา
รัฐ) เพื่อให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่างๆ (เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
เด็กติดยาเสพติด เด็กออกกลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น) และ กศจ. จะได้แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา
ได้อย่างตรงจุด
2. การจัดทําแผนพัฒนา เมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
ต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียน จากนั้นจัดทําแผนการรักษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ.
ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย
3. การดําเนินการตามแผน โดยระดมแก้ปัญหาตามแผนภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใด
ได้รับการพัฒนาจนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้วก็สามารถออกจากการเป็น ICU ได้ โดยผู้อํานวยการ
สถานศึกษาที่สามารถนําโรงเรียนออกจาก ICU ได้ จะได้รับการเลื่อนขั้นตามความดีความชอบอย่าง
เหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาความก้าวหน้าในสายงานอีกอันหนึ่งด้วย
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4. สร้างเสริมปัจจัยความสําเร็จ ปัจจัยความสําเร็จการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ได้แก่ ผู้บริหาร
ให้ ค วามสนใจและลงพื้ น ที่ สํ า รวจปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง สอบถาม พู ด คุ ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ
แก้ปัญหาตรงจุด การได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการแก้ปัญหา
5. ผลที่คาดหวัง สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่
ยัง คงมีค วามเหลื่อมล้ํ าทางการศึกษากับ โรงเรีย นในเมือ ง และเป็นข้อ มูล พื้นฐานในการขอยุ บรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชน (สามารถระบุปัญหาของโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่าง
ชัดเจนว่าทําไมต้องทําการยุบรวมได้)

การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย โรงเรียน ICU ได้แก่โรงเรียนสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่างๆ (เช่น ครูไม่พอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เด็กติดยาเสพติด เด็กออกกลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น) คัดเลือก
โรงเรียน ICU สังกัด สพฐ. จํานวน 3,000 แห่ง จากจํานวนทั้งสิ้น 10,000 แห่งด้วยความสมัครใจก่อน
นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียน สพฐ. ที่มีจํานวน 3,000 แห่ง จะพัฒนาสถานศึกษา ICU สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบเดียวกันด้วย
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย
2.1 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่างๆ
2.2 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน ICU โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และดําเนินการ
พัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้ร่วมกัน
2.3 เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําโรงเรียนที่มีสภาพแย่ ตั้งอยู่
ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับโรงเรียนที่มีความพร้อมอื่นๆ
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ แ นวทางการแก้ ปั ญ หาโรงเรี ย นที่ ไ ม่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายโดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ และสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4
การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่ อมล้ํ าทางสัง คมอย่ างแท้จริ ง รวมถึง เป็นการ
แก้ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง และเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการขอยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชน (สามารถระบุปัญหาของ
โรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าทําไมต้องทําการยุบรวมได้)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3/2560 :
http://www.moe.go.th/websm/2017/jan/003.html. 16
ข่าวสํานักงานรัฐมนตรี 523/2559 : http://www.moe.go.th/websm/2017/jan/003.html. 17
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11. นโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
คนไทยเริ่มเรียนรู้ เกี่ยวกับสาระสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ. 2517
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความสมดุล
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็นลําดับขั้น”
ดังตอนหนึ่งในพระราชดํารัส ความว่า ...การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น เริ่มด้วย
การสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้น
ตามลําดับต่อไป...ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์... พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
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กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ร่วมประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกําหนดแผน
ดําเนินงานหลักไว้ 4 ประการ ดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย การประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจ
2) การนําสู่การปฏิบัติ โดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา
3) การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดทําฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
4) การติดตามประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความพอเพียงของสถานศึกษา
การติดตามผลงานในพื้นที่ การรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนที่รับบริการ ตลอดจนเชื่อมโยงผลงานของครู/ผู้บริหาร ที่ประสบความสําเร็จกับการ
ประเมินวิทยฐานะ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4) 19
คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้กําหนด
“ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา (2550-2554)” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดเป้าหมายไว้ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปี 2550 กําหนดให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 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 พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (พ.ศ. 2558-2560)
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต หมายถึง หลักพอประมาณ มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรม และใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง เพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลมั่นคง และยั่งยืน
การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในภาพรวม คือ สถานศึกษา
พอเพียง ซึ่งหมายถึง สถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัย
คุณลักษณะนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคม(หรือค่านิยม
ร่วมขององค์กร/ชุมชน/สังคม)และแบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง มีองค์ประกอบการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนแนวคิดการ
ขับเคลื่อน ทั้งโรงเรียน ดังนี้
1) การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน
2) ด้านวัตถุ (ใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับความ
เป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล ด้วยความไม่ประมาท)
3) ด้านสังคม (เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ-กติกา
รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิด
ความสามัคคี และเป็นโรงเรียน-ชุมชนแห่งความสุข)
4) ด้านสิ่งแวดล้อม (เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน ฯลฯ
ร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลก-รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นต้น)
5) ด้านวัฒนธรรม (ภูมิใจในความเป็นไทย-รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจ
รากเหง้าของตน-ชุมชน-ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม)

ทิศทางการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ตามยุทธศาสตร์การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 20 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว @Panadda Diskul ใน 2 ประเด็นที่สําคัญต่อ
วงการศึกษา เกี่ยวกับความพอเพียงในชีวิตของคนไทยและการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท คือ
1) เสนอแนะ: ให้ข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และช่วยกัน
ขยายผลแนวพระราชดําริ โดยครูและผู้ปกครองถือเป็นต้นแบบไอดอลที่ดีและยั่งยืน
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2) ส่งเสริม: ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงแนวทางการดํารงชีวิตที่พอเพียง ซึ่งทุก
เรื่องที่เกิดขึ้นในประชาคมโลก ล้วนเป็นบทเรียนสําคัญแก่กัน

องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ ความ
มั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน ได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบัติบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3) คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง การจะทําอะไร มีความพอดี พอเหมาะ พอควร ต่อความ
จําเป็น เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
หรือไม่ การใช้ทรัพยากรในการดําเนินการก็ต้องให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ และก็ต้องไม่น้อย
เกินไปจนขาดแคลน ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการได้ ซึ่งการจะตัดสินว่าอยู่ในระดับพอประมาณนี้
จําเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน และตัดสินใจ และต้องอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรมด้วย เช่น ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน และไม่ทําลายธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล ครบวงจร บน
พื้นฐานของความถูกต้อง ความเป็นจริง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและส่วนรวม อย่างรอบคอบ การคิด
พิจารณาแยกแยะ ให้เห็นความเชื่อมโยงของเหตุ ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดน้อย และก็เช่นเดียวกัน การที่จะวางแผน
ดําเนินการ หรือจะทําอะไรอย่างสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องอาศัยความรอบรู้ มีความขยันหมั่นเพียร ความ
อดทน ที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอ มีความรอบคอบ
ในการคิด พิจารณา ตัดสินใจ โดยใช้สติ ปัญญา อย่างเฉลียวฉลาด ในทางที่ถูกที่ควร
3.3 การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที กล่าวโดยย่อ คือ การที่จะทําอะไรอย่างไม่เสี่ยงเกินไป ไม่ประมาท
คิดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเตรียมตนเอง เตรียมวิธีการ
ทํางาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการทํางานสามารถดําเนินไปได้ โดยไม่ขลุกขลักต้อง
หยุดชะงักกลางคัน และนํามาซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาว และความสุขที่ยั่งยืน
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4) เงื่อนไข
อ การตัดสิสนใจและการรดําเนินกิจกรรรมต่างๆ ให้อยู
อ ่ในระดับพออเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
คววามรู้ และคุณธรรมเป็
ณ
นพื้นฐาน
น กล่าวคือ
4.11 เงื่อนไขความรู้ ประกกอบด้วยการฝึฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกั
ว บวิชาการตต่างๆ ที่
เกีกี่ยวข้องอย่างรรอบด้าน มีความรอบคอบ
ว
และความระมมัดระวังที่จะนนําความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาาพิจารณา
ให้ห้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบบการวางแผนแและในขั้นปฏิบับติ
4.22 เงื่อนไขคุณธรรม
ณ
ที่จะต้ต้องเสริมสร้างให้
ง เป็นพื้นฐานจิตใจของคนนในชาติ ประะกอบด้วย
ด้าานจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริ
จ ต ใช้สติปัปัญญาอย่างถูกต้
ก องและ
เหหมาะสมในการดําเนินชีวิต และด้านการรกระทําคือ มีความขยันหมมั่นเพียร อดททน ไม่โลภ ไม่
ไ ตระหนี่
รู ้จจักั แบ่งปั น แลละรับผิดชอบในการอยูร่ ่ วมกั
ม บผูอ้ ื่นในสสังคม
5) แนวทางปฏิ
แ
บัติ / ผลที่คาดว่
ค าจะได้รัรับ จากการนําปรัชญาขอองเศรษฐกิจพอเพี
พ ยงมา
ปรระยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรั
ม บต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งวัตถุ
ต สังคม
สิ่งงแวดล้อมและะวัฒนธรรม กล่
ก าวโดยสรุปคือ เศรษฐกิจพอเพี
จ
ยง เป็ป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ
แลละแนวทางปฏฏิบัติตนของแแต่ละบุคคล และองค์กร โดยคํานึงถึงความพอประ
ง
ะมาณกับศักยภาพของ
ย
ตนนเองและสภาาวะแวดล้อมเพืพื่อให้สามารถถพึ่งตนเองได้ โดยอาศัยควาามมีเหตุมีผล และการมีภูมิมิคุ้มกันที่ดี
ในนตัวเอง โดยยใช้ความรู้อย่ยางถูกหลักวิชาการด้
ช
วยคววามรอบคอบแและระมัดระวัวัง ควบคู่ไปกั
ป บการมี
คุณ
ณธรรม ซื่อสััตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกันแบ่
น งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกั
แ น และร่วมมือปรองดองกันใน
สังงคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่
ว างๆ ของงสังคมเข้าด้วยกั
ย น สร้างสรรค์พลังใน
ใต้กระแส
ทาางบวก นําไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยัยั่งยืน พร้อมรัรับต่อการเปลียนแปลงภาย
่
โลลกาภิวัตน์ได้ สามารถจํ
ส
าแนนกได้ดังนี้
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การวิเคราะห์นโยบายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1. สาระสําคัญของนโยบาย สาระสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๗ จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับ
ความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และทรงแนะแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง “เป็น
ลําดับขั้น” ดังตอนหนึ่งในพระราชดํารัส ความว่า ...การพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น
เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้น
ตามลําดับต่อไป...ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ร่วมประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ใน
ภาพรวม คือ สถานศึกษาพอเพียง แบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง มีองค์ประกอบการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์ซึ่งสะท้อน
แนวคิดการขับเคลื่อน ทั้งโรงเรียน ดังนี้
2.1 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงยั่งยืน
2.2 ด้านวัตถุ (ใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล ด้วยความไม่ประมาท)
2.3 ด้านสังคม (เห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ
กติกา รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจน
ส่งผลให้เกิดความสามัคคี และเป็นโรงเรียน-ชุมชนแห่งความสุข)
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม (เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน
ฯลฯ ร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ เป็นต้น)
2.5 ด้านวัฒนธรรม (ภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจ
รากเหง้าของตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม)
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่
มั่นคงยั่งยืน ปรับตัวอยู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข
3.2 ผู้เรียนใช้ทรัพยากร เงินทอง ของใช้ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุมค่า สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงของชีวิตแต่ละคนอย่างมีเหตุผล
3.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการมีวินัย เคารพกฎ-กติกา
รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลัง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนจนส่งผลให้เกิด
ความสามัคคี และเป็นโรงเรียน ชุมชนแห่งความสุข
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3.4 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ป่า ต้นไม้ อากาศ พลังงาน ฯลฯ ร่วม
ในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.5 ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น ด้วยฐานความรู้ และความเข้าใจรากเหง้า
ของตน ชุมชน ประเทศชาติ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัตติ นเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งาม
3.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สํานักงาน. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิกว่า 1
ทศวรรษ
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด (หนึ่งในกลุม่ บริษัททีม), 2555. 18
ศึกษาธิการ, กระทรวง.. ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา
งบประมาณ 2550. กรุ งเทพฯ : สํานักกิจการพิเศษ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551.19
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล บทความพิเศษหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 30 ธ.ค. 59 20

49

12. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ความเป็นมา
การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก 21 เป็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา ประกอบกับ
นโยบายส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังของรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
โอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ เช่น
การควบรวมโรงเรียน(ปี 2559-2560 สพฐ. มีแผนที่จะควบรวม 10,971 โรง) จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนจัดสรรอุปกรณ์ดาวเทียม จัดทํา School Mapping เป็นต้น ผล
การดําเนินการมาระยะหนึ่ง ทําให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสและคุณภาพการศึกษา ได้รับความ
ช่วยเหลือตามความต้องการจําเป็น การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
สพฐ.วางแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 22 ที่ประชุมผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)ได้หารือถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.ที่มีอยู่ 15,577
โรง โดยไม่ยุบเลิก ตามนโยบายรัฐมนตรีศึกษาธิการ จําแนกกลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการ เป็น 3
กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง จํานวน 975 โรง (คงอยู่) 2.โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจํากัด (พื้นที่พิเศษห่างไกล พื้นที่สูง หรือเกาะ) จํานวน 336 โรง และโรงเรียนที่มี
ระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กิโลเมตร จํานวน3,295 โรง (คงอยู่) 3.โรงเรียนทั่วไปที่มี
ระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตร จํานวน10,971 โรง (เป็นเป้าหมายการการ
บริหารจัดการ)
- แนวทางการดําเนินงานในปี 2559-2560 ที่จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 10,971 โรง โดย
จะเร่งบริหารจัดการให้มีครูครบชั้น และมีจํานวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม และให้ทั้ง 2 โรงเรียน
บริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งดําเนินการได้ 2 แบบ คือ ควบรวมทั้งโรงเรียน หรืออาจควบรวมบางส่วน
- บทบาทหน้าที่ดําเนินการควบรวมเป็นของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) เป็น
ผู้บริหารจัดการตามแนวทางนี้

ความรู้คําสําคัญและการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 23
- ความหมาย โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
โรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนต่ํากว่า 120 คนลงมา

สภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน
1. คุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีคุณภาพต่ํา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะขาดความ
พร้อมด้านทรัพยากร เช่น ครู มีไม่ครบชั้นและมีวุฒิไม่ตรง ขาดแคลนสื่อการเรียนและอุปกรณ์ เป็นต้น
2. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ยังมีปัญหาที่พบบาง
ประการคือ
1) นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กไม่ชัดเจนและเปลีย่ นแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่อง
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2) ผู้บริหารสถานศึกษายังยึดติดกับตําแหน่ง ไม่ต้องการให้มีการยุบรวมสถานศึกษา
เพราะขาดความมั่นใจว่าเมื่อสถานศึกษาที่ตนครองตําแหน่งอยู่ถูกยุบรวม เลิกล้มไปแล้ว ตนเองจะมี
ตําแหน่งอยู่ที่ใด
3) ค่าพาหนะที่นักเรียนได้รับวันละ 6 บาทนั้น ค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนั้นในบางปีงบประมาณล่าช้าหรือถูกตัด
4) ชุมชนบางส่วนต่อต้านการยุบรวมสถานศึกษา เพราะมีฐานสร้างสนับสนุน
โรงเรียนไม่มั่นใจในมาตรการที่จะรองรับ
5) การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนยังไม่ค่อยได้ผลนัก

รูปแบบการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและประสบผลสําเร็จ
รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้น ประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้นและ
การเรียนรู้แบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียน ให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้โดยไม่ทิ้งห้อง เรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน
รูปแบบที่ 2 การบูรณาการหลักสูตร เป็นการนําความรู้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน
สําหรับโรงเรียนที่มีครู ไม่ครบชั้น มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เป็นอยู่ รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตามที่ต้องการ สําหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา
สามารถดําเนินการได้ โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จากนั้นนําวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้อง กันมาเชื่อมโยง สู่การจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา แล้วนํามา
กําหนดกิจกรรม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงชั้น
รูปแบบที่ 3 ความร่วมมือจากชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วนของทุก สพท. ในเรื่อง
การขาดแคลนครู งบประมาณ ไม่ เ พี ย งพอ และขาดสื่ อ เทคโนโลยี โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ซึ่ ง เป็ น แรงสนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาต่ อ ยอดทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 4 การใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพ โดย สพท.หลายแห่งได้นําเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
หลากหลาย เช่น รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile unit) เพื่อให้บริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่
อยู่ห่างไกล การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยการรับสัญญาณ การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล
หัวหิน
รูปแบบที่ 5 รูปแบบโรงเรียนเครือข่ายเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียน
เครื อ ข่ า ยในการวางแผนการจั ด การศึ ก ษา ตลอดจนผู้ บ ริ ห ารและครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 6 ผสมผสานด้วยวิธีการหลากหลาย สพท.เป็นการผสมผสานรูปแบบที่ 1-5
ดังกล่าวข้างต้นมาดําเนินงาน นับว่าเป็นรูปแบบที่ทําให้โรงเรียนจํานวนมากประสบผลสําเร็จ
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รูปแบบที่ 7 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่มีผู้บริหารใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น
ประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการทํางานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ

แนวทางการดําเนินงานการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนในการรวมสถานศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผ้เู รียนได้รับสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณารวมสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้
ระดับสถานศึกษา
1. การจัดทําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดทําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบการรวมสถานศึกษา ตามแบบ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนการรวมสถานศึกษา
สถานศึก ษาร่ ว มกั นจั ดทํ าแผนการรวมสถานศึ กษา โดยมีผู้ บ ริห าร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันดําเนินการตามแบบการรวมสถานศึกษา
3. การรับฟังความคิดเห็น
สถานศึกษาที่จะรวมกันดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน และการจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตามแบบสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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3.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า
3.5 ผู้นําทางการศึกษา ผู้นําศาสนา
4. การเสนอแผนการรวมสถานศึกษา
สถานศึกษาที่จะรวมกันเสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และจัดส่งแผนการรวมสถานศึกษาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
5. การรวมสถานศึกษา
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาดําเนินการ
รวมสถานศึกษา

การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย เน้นการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบ
ชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ เช่น การควบรวมโรงเรียน (ปี 2559-2560 สพฐ. มีแผนที่
จะควบรวม 10,971 โรง) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอนจัดสรรอุปกรณ์
ดาวเทียม จัดทํา School Mapping เป็นต้น
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สัง กัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบชั้ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ํา เพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุก
แห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่งที่มีครูครบชั้น และมีจํานวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม
3.2 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมทั้งโรงเรียนมีจํานวนที่ชัดเจน
ในแต่ละพื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
3.3 ได้จํานวนโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกันรูปแบบควบรวมบางส่วนมีจํานวนที่ชัดเจนใน
แต่ละพื้นที่ และพบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
3.4 ได้ข้อมูลสารสนเทศในการดําเนินงานตามนโยบายจากการติดตามประเมินผล ทั้งใน
ส่วนของผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ ภาพรวมของการดําเนินงาน และสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามนโยบายต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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13.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมีมติ
1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 24
1.1 รับทราบผลการดําเนินงานตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การ
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม การวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)
โดยมีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด การนําของเสีย
กลับมาใช้ซ้ําและใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งกําเนิดตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
แบบศูนย์รวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการแปรรูปผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม และความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1.3 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลให้จังหวัดและองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อขอตั้งงบประมาณรายปีในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ต่อไป
2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็น
ควรมีก ารบู รณาการการดํ าเนิ นงานร่ว มกัน ของหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และให้ มีก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับในส่วนที่เกี่ยวกับ
การงบประมาณ ให้จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 กรณีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณของแต่ละแนวทาง ตลอดจนมี ความสอดคล้ องกับปฏิทิ น
งบประมาณอย่างเคร่งครัด และให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ดําเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอย การติดตามและ
ประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ข องการดํ า เนิ น งานตามแผนแม่ บทฯ โดยการกํ า หนดตัว ชี้วั ด ความสํ า เร็ จ ทั้ง ใน
ระดับประเทศและในระดับจังหวัดเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

54
3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทํา
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และให้เร่งรัดการ
ดําเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่นําร่องและในระดับชุมชนและ
หมู่บ้านภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ของส่วน
ราชการเป็นลําดับแรก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งให้รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
การดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การดําเนินการเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบันเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บและเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ และจําเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย

คําศัพท์คํานิยามที่ควรรู้
ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปทิ้งในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับ
การกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไป
ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย
สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์
จําพวก เศษอาหารต่างๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ขยะรีไซเคิลจําพวกแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก
อลูมิเนียม ยาง และขยะทั่วไป จําพวกเศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่างๆ
ของเสียอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียที่เป็นพิษหรืออันตรายที่มาจากครัวเรือนและแหล่ง
ธุรกิจ เช่น โรงแรม สนามบิน ปั๊มน้ํามัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจําพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟฟ้า ภาชนะ บรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัส ใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ และรวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค การ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์ตาม พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถาน
ประกอบการในกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
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วัตถุประสงค์
1. เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของ ประเทศ
2. เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ
และ บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
เป้าหมายการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแม่บทการ
บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอย ตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกําจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณมูล
ฝอยติดเชื้อ ที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณ
กากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํา
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนํากลับขยะมาใช้ประโยชน์
การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสํานึก การลด คัดแยกขยะ และนําขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ซึ่งโครงการฯ
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยในปี 2560 แบ่งการ
ประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา
กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ส่วนโรงเรียนขยายโอกาสสามารถเลือกเข้าร่วมการประกวดในกลุ่มก็ได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น แบ่งการ
ประกวดออกเป็น 2 รอบ ในรอบแรกเป็นการพิจารณาเอกสารรายงานแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เมื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกสถานศึกษาผ่านรอบที่ 1 แล้ว
สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสํานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การคัดแยกขยะ และการนําขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี
ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

การวิเคราะห์นโยบาย
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด
การนําของเสียกลับมาใช้ซ้ําและใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งกําเนิดตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) การดําเนินงานตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสี ย อั น ตราย และการสร้ า งวิ นั ย ของคนในการจั ด การขยะมู ล ฝอย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานจัดการ
ขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้จัดทํางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย
2.1 เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ
2.2 เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของ
ประเทศ และ บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.3 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้กรอบและทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ชุมชน ตามลําดับ
3.2 ได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ
และ บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในระดับ
พื้นที่ตามลําดับ
3.3 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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14.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ความเป็นมา
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้มีการถอดบทเรียนผลการ
ดํ า เนิ น งานในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ 2559 และได้ กํ า หนดมาตรการแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งเห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เมาแล้วขับ 2) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด 3)
การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ 4) รถโดยสารสาธารณะ และ 5) การคาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้ได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยให้แต่ละหน่วยงานให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจจับความเร็ว กล้องวงจร
ปิด กล้อ งติดรถยนต์ และอุ ป กรณ์บันทึก พฤติกรรมการขั บขี่ เป็นต้น สํ าหรั บในพื้ นที่จังหวั ด ให้ นํา
นโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่างเข้มข้น จริงจัง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีบัญชาให้สํานักงานรัฐมนตรี จัดส่งข้อสั่งการของรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน สรุปดังนี้ 25
เห็ น ชอบในหลั ก การให้ จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563
(ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่ระดับสากล
(2) การเสริมสร้ างความปลดภัยแบบมุ่ง เป้า (3) ลดความสูญเสี ยในปั จจัยเสี่ยงหลักอย่างยั่งยืน (4)
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น) และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556
– 2563 จะแล้วเสร็จ (ทั้งนี้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริ ม สร้ า งความปลดภั ย แบบมุ่ ง เป้ า ศธ. เกี่ ย วข้ อ งในประเด็ น หลั ก เกี่ ย วกั บเด็ ก ในเป้ า หมาย “ลด
สถานการณ์อันตรายสําหรับเด็กที่ใช้รถใช้ถนน”)
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การวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย หลักการให้จัดทําแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560
– 2563 (ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสู่
ระดับสากล (2) การเสริมสร้างความปลดภัยแบบมุ่งเป้า (3) ลดความสูญเสียในปัจจัยเสี่ยงหลักอย่าง
ยั่งยืน (4) เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น) และให้ใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2556 – 2563 จะแล้ ว เสร็ จ (ทั้ ง นี้ ใ นแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความปลดภัยแบบมุ่งเป้า ศธ. เกี่ยวข้องในประเด็นหลักเกี่ยวกับเด็กใน
เป้าหมาย “ลดสถานการณ์อันตรายสําหรับเด็กที่ใช้รถใช้ถนน”)
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย
2.1 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่
2.2 เพื่อให้นํานโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทาง
ถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง
2.4 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 หน่วยงานได้ให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การสนับสนุนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.2 ได้แนวทางในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.3 หน่วยงาน สถานศึกษาได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง
3.4 หน่วยงาน สถานศึกษาได้เกิดความตระหนักและเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

สํานักงานรัฐมนตรี (กลุ่มช่วยอํานวยการ) ที่ สร 4488 เรื่อง ข้อสั่งการรอง นรม.
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
แห่งชาติ
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559. 25
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15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
ความเป็นมา
การปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลในระดับภูมิภาค ที่ คสช. ได้ใช้มาตรา 44 ยุบ
“คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.” และ"คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา"เป็น"คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด(กศจ.) และอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) จะเห็นได้ว่าจุดเน้น 11 ข้อ เน้นการ
บริหารงานบุคคลเป็นส่วนมาก ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษานั้น การปฏิรูปครูต้องคู่กับงานวิชาการจึงจะ
ประสบผลสําเร็จ เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ (ครู) ต้องการความก้าวหน้า ความมั่นคง ในชีวิตราชการ
สร้างขวัญ กําลังใจ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการ
4 ความคาดหวังจาก“กศจ.” 1) เพื่อการบูรณาการงานระดับพื้นที่ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาการมี
ช่วงบังคับบัญชากว้าง 3) เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และ 4) เพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารงานทั้ง 4 เรื่อง เดินหน้าไปไม่ได้ มีสาเหตุหลายประการ อาทิ ประธาน กศจ.ที่เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัด มีงานอื่นๆ มากอยู่แล้ว เมื่อมาทําหน้าที่การศึกษา ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวข้องมากมาย ทําให้
ไม่มีเวลาดูข้อมูล ไม่เข้าใจ ทําให้งานล่าช้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทั่วประเทศ
ที่ทํางานในนามศึกษาธิการ รวมทั้ง ผอ.เขตฯ งานหนักมากเพราะทํางานแทนเขตต่างๆทั้งประถมและ
มัธยม ทําให้ดูแลงบประมาณไม่ทั่วถึง เพราะผู้บริหารระดับสูงยุ่งกับงานบริหารบุคคล การทุจริตเชิง
นโยบายยังมีอยู่
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 26
ข้อ 6 ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างใน
สํานักงานศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาคและให้
มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรอง
ศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุศึกษาธิการภาค
และสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค
จากข้าราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ (2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ (3) ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละ

หนึ่งคน (5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (6) รองศึกษาธิการจังหวัด
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เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํา นักงานศึกษาธิการจังหวัดจํา นวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
(2) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
(6) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามข้อ 9
(9)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ต้อง
คํานึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่ม
ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
มอบหมาย
ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ.
เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือ
การกําหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัด
จํานวนสองคนเป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ 10 การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตาม
ข้อ 8 (9) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ
11
ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(3) สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
(6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
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(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน
ต่างๆ ในจังหวัด

การวิเคราะห์นโยบาย
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ไว้ ประกอบด้วย สาระสําคัญของนโยบาย จุดมุ่งหมาย ผลสําเร็จ
ของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
1. สาระสําคัญของนโยบาย 1) การกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และ

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 2) ประสานและส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 3) เห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา 4) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 6)
กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย
2.1 เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ในพื้นที่จังหวัด
2.2 เพื่อประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัด
2.3 เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
2.4 เพื่อเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่จังหวัด
2.5 เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
2.6 เพื่อกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
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2.7 เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
3. ผลสําเร็จของนโยบายที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ได้ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ในพื้นที่จังหวัด
2.2 ได้ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัด
2.3 ได้แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน
การดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
2.4 ได้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
จังหวัด
2.5 ได้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
2.6 ได้กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัด
2.7 ได้วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สําเนา
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 164/2560
เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...........................................................
เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลไกที่สําคัญในการตรวจ ติดตาม การ
ปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุ
เป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อดําเนินการในฐานะ
ผู้สอดส่อง ดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ
เร่งรัด กํากับ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
3. โครงการประชารัฐ
4. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
5. โรงเรียนคุณธรรม
6. สะเต็มศึกษา (STEM Education)
7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
8. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
9. การพัฒนาครู
10. การพัฒนาโรงเรียน ICU
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
12. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
13. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
15. การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.)
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ในการตรวจราชการดั ง กล่ า ว ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นกํ า กั บ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสะดวกแก่การ
วินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ข
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคนที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความ
ซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและกลไกเพิ่มเติมเพื่อให้
ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูป
การศึกษาอันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย
ความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
(2) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
(3) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
(4) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ 8
ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
(3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ
(4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
(5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
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(6) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ
(7) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(2) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการไป
เป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือ
จังหวัด
(4) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สินของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคการเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการนํารายจ่ายที่
กํ า หนดไว้ สํ า หรับ ส่ว นราชการใดในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตามพระราชบั ญญั ติง บประมาณรายจ่า ย
ประจํ า ปี ห รื อ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ไปใช้ สํ า หรั บ ส่ ว นราชการที่ รั บ โอน
นอกเหนือจากกรณี ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้กระทําได้
(5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท
หรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใดกําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรค
หนึ่ง มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว
(6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่งในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่งให้หยุด
การปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น
(9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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ข้อ 4 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ 3 (8)การเบิกจ่าย
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นที่
จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 5 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น้ัน ๆ และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(3) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 6 ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างใน
สํานักงานศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาคและให้
มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรอง
ศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุศึกษาธิการภาค
และสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค
จากข้าราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
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(3) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํา นักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(2) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดํ าเนินงานในลัก ษณะตั วชี้ วั ดร่ ว มของส่ วนราชการหรือ หน่ว ยงาน
และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
(6) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามข้อ 9
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความ
คุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัตหิ น้าที่โดยไม่จําเป็น
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
มอบหมาย

74
ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการ
บรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวน
สองคนเป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ตามข้อ 8
(9) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการอื่นๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่
มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(3) สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด
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ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรอง
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคนให้ศึกษาธิการจังหวัด รอง
ศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กํากับดูแล และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบ
อํานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ
แทนการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ 2 กําหนด
ข้อ 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
ตามข้อ 2 กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือ
กระทบต่อภาระงบประมาณ
ข้อ 16 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ.
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคมพุทธศักราช
๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามคําสั่งนี้
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ข้อ 17 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการ
ภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการภาค รอง
ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ 18 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิหนี้
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้
ข้อ 19 ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลง
วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็น
สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ 20 ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการ
จังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้
ข้อ 21 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้ โดย
ให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ข้อ 22 การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21
มีนาคม พุทธศักราช 2559 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ข้อ 23 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข้อ 24 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
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ข้อ 25 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ์ จําจด
2. นายสุรพงษ์ จําจด
3. นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10
ศึกษาธิการภาค 10
รองศึกษาธิการภาค 10

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.

นายวิชัย แก้วคูนอก
นางศิริพร แสนกรุง
นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายดอน รูปสม

ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์/รูปเล่ม
นายวิชัย แก้วคูนอก ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ออกแบบปก
นายวิชัย แก้วคูนอก ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

