รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 มิถุนายน 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ ๕
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวางรากฐาน พัฒนา และส่งเสริม
ความเข้ มแข็ งให้ แก่ การให้ บริ การด้ นสาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน โดยเน้ นความทั่ วถึ ง มี คุ ณ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน
 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละ
ภูมิภาค พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์
สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการห้ อ งเรี ย นกี ฬ า เพื่ อ ส่ งเสริ ม เยาวชนที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ านกี ฬ าในแต่ ล ะภู มิ ภ าค เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่
8 สิงหาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการลงนามในระดับ
กระทรวง ระดับ ส่ วนราชการ และระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและตรงใจเป็นอย่างมากที่จะมี
การนาการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว สามารถสร้างเด็กและเยาวชน
ให้มีความอดทน มุ่งมั่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สอดคล้องกับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ ที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทั้ง Head-Heart-Hand-Health และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง
คือการที่พี่มีความเก่งด้านกีฬา ก็จะสามารถสอนหรือถ่ายทอดให้กับน้องที่มีความสนใจด้านกีฬาต่าง ๆ ด้วย
จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการ ขยายผล
ความสาเร็จจากการนากีฬ าเข้าสู่ระบบการศึกษา จากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยขอให้เน้นรูปร่างของนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอด
ทั้งทักษะกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ ในระดับ
นานาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับนโยบายดังกล่าว โดยมอบสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. จั ดทาหลักสู ตร "ห้ องเรีย นกีฬา (Sport Program)" และได้ดาเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
รุ่น แรกในภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ใน 3 จังหวัด คื อ ภาคเหนือที่ รร.สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ รร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม และภาคใต้ที่ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
กระบี่ จ.กระบี่ ในประเภทกีฬ าฟุ ตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิ ง ในหลั กสูตรวิทย์ -กีฬ า และศิล ป์ -กีฬ า
จากนั้ น จึ งเปิ ด เพิ่ ม ภาคกลางที่ รร.เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ สมุ ท รสาคร จ.สมุ ท รสาคร
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะกีฬาฟุตบอลชาย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
4 แห่ง มีนักเรียนรุ่นแรก 219 คน รุ่นที่สอง 299 คน รวมทั้งสิ้น 518 คน
ทั้งนี้ เมื่อได้เปิดห้องเรีย นกีฬาครบ 4 แห่งทุกภาคทั่วประเทศแล้ว ได้รายงานให้ คณะรัฐมนตรี
รับทราบ ซึ่งได้รับคาชื่นชมจากคณะรัฐมนตรีว่า ดาเนินการเรื่องนี้ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ขยายไปยังพื้นที่อื่น
เพิ่มเติมให้ ทั่วถึงมากขึ้น โดยมีห ลั กเกณฑ์ คือ ต้องพิ จารณาจัดตั้งในจังหวัดที่ ไม่มีโรงเรียนกีฬา แต่จะต้อง
มีสถาบันการพลศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น เพราะต้องร่วมมือกับสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
๑
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และกีฬ า ในด้านครู ผู้ ส อน โค้ช ศูน ย์ พัฒ นาสมรรถนะทางร่างกาย ฯลฯ ตามที่ได้ล งนามความร่ว มมือกั บ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เพื่อให้การดาเนินการเดินการต่อเนื่องจึงเพิ่มห้องเรียนกีฬาในปี 2560 อีก 4 จังหวัด ดังนี้
1) จังหวัดชัยภูมิ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น
ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และบาสเก็ตบอลหญิง
2) จั งหวัดเพชรบู รณ์ ที่โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิท ยาลั ย เพชรบูรณ์ ชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 2/2560 ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย บาสเก็ตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง
3) จังหวัดอุดรธานี มี 2 แห่ง คือ โรงเรียนราชินูทิศ 2 จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1
ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 1/2561 และโรงเรี ย นอุ ด รพั ฒ นาการ เปิ ด รั บ ชั้ น ม.4 ตั้ งแต่ ภ าคเรี ย นที่ 2/2560
ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง
4) จั ง หวั ด ชุ ม พร ที่ โ รงเรี ย นทุ่ ง ตะโกวิ ท ยา ชั้ น ม.1 และ ม.4 ตั้ ง แต่ ภ าคเรี ย นที่ 2/2560
ในประเภทกีฬาฟุตบอลชายก่อน จากนั้นเมื่อถึงภาคเรียนที่ 1/2561 จะเพิ่มประเภทกีฬาทั้งชายและหญิง
 จัดกิจกรรมออกกาลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมีผู้ บริ หารฝ่ ายการเมื อง ผู้ บริหารองค์ กรหลั ก ข้าราชการ และบุ คลากรทุ กสั งกัดของกระทรวงศึ กษาธิการ
ออกกาลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการ
เสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการ
ท างาน ช่ วยให้ สมองปลอดโปร่ งสดชื่ น และจะจั ดอย่ างต่ อเนื่ องทุ กวั นพุ ธ เวลา 15.00-16.30 น. พร้ อมทั้ ง
ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
ณ สถานที่ และหน่ วยงาน เช่ น ฟิ ตเนส, แอโรบิ ค, เปตอง, ฮูล่ าฮูป, กระโดดเชือก, เดินและวิ่ง, ฟุ ตซอล, เทเบิ ล
เทนนิส, แบดมินตัน, แชร์บอล เป็นต้น
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