
หัวขอ : ผูวาราชการจังหวัดกับการสนับสนุนงานดานการศึกษา 
วิทยากร : รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. การปรับการบริหารโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 5 แทง ไดแก สํานักงานปลัด  สภาการศึกษา (สกศ.) 

สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานอาชีวศึกษา(สอศ.) สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) เปน

ขาราชการระดับ 11 ซึ่งจะบูรณาการคอนขางยาก และไมสามารถเปน Single Command อาจจะปรับใหเหลือ 3 แทง  

2. อดีตการสั่งการจากกระทรวงไปเขตพื้นที่ ซึ่งเขตพื้นที่ก็ตางคนตางทําไมคุยกัน อัตรากําลังเกิน-ขาด

งบประมาณไมพอ 

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะทําหนาที่บูรณาการขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด เพื่อให

ทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 10 และ 11 เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย รมว.ศธ. รมช.ศธ. เลขา สกอ. เลขา สอศ. เลขา สพฐ 

เลขา สกศ. และ ปลัด ศธ. เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานของ ศธ.ในระดับ

ภูมิภาคหรือจังหวัด วางแผนงานบริหารบุคคลของ ศธ.ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด การจัดสรรงบประมาณใหแก

หนวยงาน แตงตั้ง โอน ยาย สั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ใหพนตําแหงสําหรับ ผอ.สถานศึกษา/ ผอ.เขตพื้นที่ / 

ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ศธ. ทั้งนี้ ตามประเภทหรือระดับตําแหนงที่ รมว.ศธ.กําหนด แตงตั้งคณะอนุ กก.และ

คณะทํางานไดตามความจําเปน เชิญและเรียกเอกสารจากผูปฏิบัติงานในหนวยงานรัฐ หรือบุคคลที่เก่ียวของ และ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะใหมีการประชุมเดือนละ 1 หน โดยมีผูวาราชการจังหวัด หรือ รองฯ ที่

ไดรับมอบหมาย เปนประธาน มี ศธ.จํานวน 7 คนใน 22 คน ไดแก ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ ผูแทน สพฐ สกอ. 

สอศ กศน. สช. ก.ค.ศ. และมีสวนราชการในจังหวัดรวม 7 คน และมีภาคประชาชนเขารวมดวย ซึ่งมีอํานาจ

หนาที่ในการถายโอนงาน สพฐ  การประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 

เนื่องจากปจจุบันสถานะอัตราการเกิดคอนขางมีนอยทําใหสถานการศึกษาเอกชนจะมีจํานวนลดลง 

4. ปญหาในอดีต คือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เดิมทําหนาที่แตบริหารงานบุคคลครู ไมไดคํานึงเนื้อหาหลักสูตร

การศึกษาเทาที่ควร 

5. งานที่เกี่ยวของของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จะเปนเรื่องยุทธศาสตรแนวทางการจัดการศึกษา

ในจังหวัด ทานอยาไปฟง ศธ.อยางเดียว เพราะทั้งนี้มี 3 มิติการศึกษารวมกับวิสัยทัศนของจังหวัด มิติการพัฒนา

บุคคล(ครู) มิติการปฏิรูปการศึกษา  และ จชต. จะเพิ่มมิติศาสนา และทานสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการได 

เพ่ือทํางานหนาที่โยกยายแตงตั้ง งานวินัย งานเลื่อนวิทยะฐานะ ทั้ง 3 คณะ ซึ่งลักษณะการทํางานโครงสรางจะ

คลายกับกระทรวงมหาดไทย แตจะมีผูตรวจฯศธ. มากกวา คือ ขอไป 18 คน 

6. ประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน กศจ. 

 การบริหารบุคคล (เดิม) มีครหาในเรื่องกรณีมีขอครหารับผลประโยชนการแตงตั้งโยกยายครูมีการ

จายเงินแบบสมรูรวมคิด และการโยกยายไมเปนธรรม จึงตองคานอํานาจโดยแตงตั้ง กศจ. เปน 3 กลุม (มท. ศธ. ทั่วไป)    

 คณะกรรมการประพฤติมิชอบ ซึ่งบุคคลในแวดวงเดิมเขามามีสวนรวมใน กศจ. ทานสามารถรื้อ

อนุกรรมการ กศจ.ไดโดยใชอํานาจ Board บน และเมื่อฟงอภิปรายเสียงสวนใหญทานไมตองนับและเปนประโยชน

ตอการศึกษาเปนหลัก ซึ่งเปนเรื่องของศาลปกครองอยางไรก็ตามไมสามารถฟองได เพราะคณะกรรมการนี้มาจาก



คําสั่ง คสช. เชน จ.สุรินทร เลือกมาใหอยูในโรงเรียนนี้ ทําไมถึงไปอีกโรงเรียนหนึ่ง และผมไดปรามบุคคลในพ้ืนที่

แลวซึ่งไมตองกังวล เพราะคนที่รองวาไมไดไปก็เปนนายกสมาคมโรงเรียน 

 กศจ. มีคณะกรรมการท่ีไมมีความรูดานการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งบุคคลใน กศจ.มาจากแวดวงอื่นๆ 

ซึ่งการศึกษาเปนเรื่องของทุกคน ถาในจังหวัด มี Onet นอยกวาที่อื่น ทานตองรูสาเหตุวาเนื่องจากอะไร และจะ

ทําอยางไรใหดี ทําใหเกิดความมุงมั่นใหมีคุณภาพ 

 การบริหารบุคคล (ใหม) สามารถเกลี่ยอัตรากําลัง เชน ครูทดลองงาน ครูผูชวย ใหสมัครในจังหวัด

นั้นๆ ไมใหขามจังหวัดแลว และผูสอบไดจะสามารถเปนผูเลือกสถานศึกษา 

 วิธีคิด ศธ. ใหจางชาวตางชาติมาฝกอบรม  แตผูวาฯ ใหเด็กแขงขันกัน มีกิจกรรมใหรางวัล เพื่อดึง

ความสนใจ 

7. การปฏิรูปการศึกษา  

 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กเรียนเยอะเกินและออนภาษาไทย และการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือเปนการสื่อสารใหสอดคลองกับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 การผลิตและพัฒนาครู เด็กเรียนไมดีเพราะครูไมเกง ครูไมครบชั้นจึงสอนไมตรงเอก ภาระงานเยอะ 
และครูขาดขวัญกําลังใจ เพื่อเปนการเตรียมพรอมของครูใหพัฒนาพื้นที ่

 การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เนน การสรางคนให
ตรงกับงานในอนาคตจะเปนอยางไร เชน จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจของจังหวัดจะดีขึ้น 

 ICT เพ่ือการศึกษา ซึ่งคะแนน ONET ไมสามารถสะทอนไดอยางแมนยํา แตเปนการตรวจเลือดใหได
ใกลเคียง จึงตองมี ICT  โครงสรางพื้นฐาน ระบบฐานขอมูล ระบบการจัดการ ทั้งโรงเรียนตชด. ใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

 การบริหารจัดการ 
8. การขับเคลื่อนภารกิจเรงดวน ไปแลว  

 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวยการเลิกเรียนบายสองโมง เพื่อใหมีการเรียนรูนอกชั้นเรียนที่มี 4 

ประเภท (1) Head ไปพิพิธภัณฑ ทดลองสิ่งแวดลอม วิทยาฯ ภาษาอังกฤษ แขงขันคณิตศาสตร  (2) Heart  ความ

สนใจ (3) Hand ลงมือทํา หัดทําการฝมือ หัตถกรรม ซอมจักรยาน เครื่องใชไฟฟา (4) Health การดูแลสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมใหมีทักษะในการใชชีวิตกิจกรรมนอกหองเรียน 

 คืนครูสูหองเรียน ตองลดภาระงานดานธุรการของครู 

 การผลิตและพัฒนาครู ตองนําครูที่สอนวิชาตรงมาสอน ป.บัญฑิต และการอบรมครูออนไลน 

 การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา เพื่อใหรูจักวิเคราะห สังเกต 

 การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเดิมเนน Gramma ปจจุบันจะใหเนน Communication ดวย

การใหเลาอธิบายเปนภาษาอังกฤษ 

 การอานออกเขียนไดของนักเรียน ภาคบังคับสมัยกอน ป.4 แตปจจุบัน ม.3 ปรากฏจําไดเปนคําๆ 

จึงใหปรับมาเปนแบบสะกดคํา 

 ทวิภาคี ทวิศึกษา ใหเรียนอาชีวะไปพรอมกับการศึกษาสามัญ 

 อาชีวศึกษาเปนเลิศ เพื่อสรางคนใหมีทักษะแรงงานมากขึ้นใหตรงกับความตองการในอนาคต 

 โครงการประชารัฐ ใหเริ่ม 3,000 กวาโรง 



9. คําถาม สถานศึกษาแตละแหงจะขึ้นอยูกับผูบริหารในการกําหนดสภาวะสิ่งแวดลอมการศึกษา ซึ่งจะมี

การบริหารคาใชจายรายหัว การมีสวนรวมตางๆ ของสวนราชการ นาจะยกระดับคุณภาพ  

 คําตอบ ทั้งนี้ปญหาที่เกิดมาจากการลุแกอํานาจ และเมื่อขึ้นแลวไมสามารถเอาออกได แตปจจุบัน

ตัวอยางเชน การขวางแกวใสหนาเด็ก สืบคนแลวผิดวินัยแตไมรายแรง เพราะไมไดทุจริตแตเปนการโทสะ ขณะนี้

อยูระหวางพิจารณาวาจะไลออก ยายไปที่อื่น ยายไปประจํา เปนการยากที่จะดําเนินการแกไขลดตําแหนงของ

ผูอํานวยการโรงเรียนได  

10. คําถาม ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลกระทําผิดจะใหยายไปอยูเทศบาลที่เล็กสุด ขณะที่ สพฐ. เปน

ผูอํานวยการไมสามารถยายไดอยูกันจนรากงอก  

 คําตอบ ขณะนี้ทําไดมากสุด คือ หมุนยาย อยูระหวางเสนอใหอยูเปนเทอม ถาทําไมดีตองยาย และถา

ทําผิดตองลดชั้นใหเปนครู ถาทําดีสามารถเลื่อนไดจนถึงเปนผูตรวจฯ ได แตการประเมินตอง 360 องศา  

 อยางไรก็ตามกรณีไมสามารถยอมรับได คือ การละเมิดทางเพศ แตกรณีตีเด็กยังตีได 2 ดานวาโทสะ 

หรือตองการสอนสั่ง สวนที่ขวางแกวอาจเปนเพราะอุปกรณใกลตัวแตก็ไมควร 

11. คําถาม โรงเรียนดังก็จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ขยายหอง จางครูเพิ่ม ทําใหโรงเรียนดานนอกหดลง ทํา

อยางไรใหโรงเรียนดังคงจํานวนเด็กนักเรียน  และอนุกรรมการก็ขอใหมี 3 อนุฯ หรือลดลงไดไหมรวมอนุฯบุคคล 

และใหเพิ่มอนุฯ แผนยุทธศาสตร 

 คําตอบ 3 อนุฯ นี่ถือนับวานอยแลว แตทานสามารถเพิ่มอนุฯ ได ถือวาเปนการสรางสรรค  

 

 

 


