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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 เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ล ะ
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
ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -กีฬา และศิลป์ -กีฬา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนละ 80 คน
แบบนั กเรีย นประจาพั กนอน ฝึ กซ้อมกีฬา และเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ส ถาบันการพลศึกษาสุ โขทั ย
มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่ เสี ย ค่าใช้จ่าย ผู้ ส นใจสามารถศึก ษารายละเอียดและสมัค รเรียนได้ตั้ งแต่
วันที่ 8-31 สิงหาคม 2559 โดยจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบนักเรียน
ประจ าพั กนอน ที่ สถาบั นการพลศึ กษาสุ โขทั ย มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ าย ทั้ งนี้ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งคณะกรรรมการการสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
โครงการห้องเรียนกีฬาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะมีทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถ
ทางด้านกีฬาที่สมัคร รวมทั้งการสัมภาษณ์
จากการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬา จานวนทั้งสิ้น
2,100 คน แยกเป็น
 โรงเรียนสุ โขทัยวิทยาคม 553 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 386 คน วอลเลย์บอลหญิ ง
167 คน
 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 352 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 207 คน วอลเลย์บอลหญิง
145 คน
 โรงเรี ยนกาญจนาภิ เษกวิ ทยาลั ยกระบี่ 145 คน แยกเป็ นฟุ ตบอลชาย 128 คน
วอลเลย์บอลหญิง 17 คน
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การติดตามการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา
 เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2559 พล.อ. สุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพล.อ. สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ลงพื้ นที่ จั งหวัดกระบี่ เพื่ อตรวจเยี่ยมและติดตามการดาเนิ นงานโครงการห้ องเรียนกีฬา ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 142 คน แยกเป็นฟุตบอล
ชาย 125 คน วอลเลย์บอลหญิง 17 คน แต่มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 70 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 63 คน
และวอลเลย์ บ อลหญิ ง 7 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น เยาวชนในพื้ น ที่ จั งหวั ดใกล้ เคี ย ง เช่ น กระบี่ สงขลา สตู ล
นครศรี ธรรมราช พั งงา สุราษฎร์ ธานี ชุ มพร ฯลฯ ขณะนี้ นั กเรียนทั้ ง 70 ราย ได้ เข้ าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 แล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้จัดเตรียมหอพัก
ชาย หอพักหญิง อาหารครบทุกมื้อ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ของนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพิธีการ ชุดสูท
ชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน ชุดนอน รองเท้า ถุงเท้า ตู้เสื้อผ้า เบาะนอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม พร้อมทั้ งบริการซักรีด
ให้กับนักเรียนครบทุกคน จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่านักเรียนทุกคนสามารถปรับตัว และอยู่ร่วมกันกับเพื่อน
ได้อย่ างมีความสุข รวมถึงการเรียนรู้ด้านวิชาการสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และมีระเบียบวินัยในการ
ฝึกซ้อมกีฬาได้เป็นอย่างดี
 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2559 พล.อ.สุ รเชษฐ์ ชั ย วงศ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรี ยน
สารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม จากการตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนกีฬา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ๑) ขอให้
วางแผนรับนั กเรียนรุ่นต่อไปในปี การศึกษา 2560 โดยให้คงจานวนไว้เท่าเดิมคือ 80 คน รวมทั้งประเภทกีฬา
แบบเดิม คือ ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงไว้ก่อน ๒) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะในช่วงปิดเทอม โดยขอให้
โรงเรี ยนวางแผนร่ วมกั บเครื อข่ ายทั้ ง 3 โรงเรียน เพื่ อให้ นั กเรียนได้ ท ากิ จกรรมนอกสถานที่ ร่ วมกั น ๓) การ
สนับสนุนความร่วมมือจากคลินิกกีฬาเคลื่อนที่ ซึ่งจะมีอดีตผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติ หมุนเวียนกันมาที่โรงเรียน
เครื อข่ ายห้ องเรี ยนกี ฬาทั้ ง 3 แห่ งอย่ างน้ อยเดื อนละครั้ ง จึ งขอให้ โรงเรี ยนเครื อข่ ายห้ องเรี ยนกี ฬาร่ วมกั น
ประสานงานในเรื่องดังกล่าว และ ๔) ให้นักเรียนเน้นเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลัก ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะ
เปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ 4 ของประเทศ ในภาคกลางที่ จ.สมุทรสาคร ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย
 จัดกิจกรรมออกกาลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน
2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้ าหน้ ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารฝ่ ายการเมือง ผู้บริหาร
องค์กรหลัก ข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ออกกาลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก
ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพ
แข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น
และจะจั ดอย่ างต่อเนื่ องทุ กวันพุ ธ เวลา 15.00-16.30 น. พร้อมทั้ งขอความร่วมมือบุ คลากรทุ กท่ านเข้ าร่วม
๒

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
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