
พระราชด�ารัส King’s Guidance
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชด�ารัส

เรื่อง การศึกษา

แนวคิดและแนวทางด�าเนินการขององคมนตรีในการน้อมน�า
พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๑๐

เรื่อง การศึกษาท่ีส�าคัญ ๆ ได้แก่
๑.	 กระทรวงศกึษาธกิารด�าเนนิการควบรวมภารกจิ	/	โครงการในส่วนของรชักาลที	่๙	

และรัชกาลที่	๑๐	เข้าด้วยกัน	และด�าเนินการในภาพกว้างตามที่รัชกาลที่	๑๐	ทรงมอบหมาย	
๒.	 การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง	 ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน	 แล้วจึงจะไปสู่เด็ก

เป็นคนดี	 และพัฒนาให้เป็นคนเก่ง	 โดยเฉพาะปัญหาการศึกษามีเรื่องการทุจริตในห้องสอบ	
ปัญหาหนี้สินครู	 และปัญหา	 การศึกษา	 ฯลฯ	 ครูต้องมีศรัทธาท่ีแรงกล้าเพื่อท�าให้เด็กเป็น 
คนดีคือ	สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้	มีอุปนิสัยติดตัว	(Character	Education)	
๕	ด้าน	คือ	ศีลธรรม	จริยธรรม	มารยาท	วินัย	และวัฒนธรรม	เพื่อให้คนไทยเป็นผู้มีมารยาท	
มีวินัย	มีความรับผิดชอบในหน้าที่	และเป็นพลเมืองดีของชาติโดยการศึกษา	แบ่งเป็น	๒	ส่วน	
คือ	การสอน	และการอบรม	ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของล�าต้นและราก	

๓.	 ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก	 เยาวชน	 เป็นผู้ใหญ่ที่ฝากบ้านเมือง	 :	 
งานของครูจะเป็น	เรื่องยาก	ช่วยก่อสร้างคนดีแก่บ้านเมือง	ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก	รู้ผิด	ยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องความเป็นชาติ	 สถาบัน	 ประวัติศาสตร์การสร้างเด็กเพื่อเป็นคนใน 
อนาคตของชาติที่มีการศึกษา	 และพบว่าความคาดหวัง	 ในเด็กของประเทศไทย	คือ	 ซื่อสัตย์	
รับผิดชอบ	มีน�้าใจ	

๔.	 น้อมน�าแนวพระบรมราโชบายของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ	รัชกาลท่ี	๑๐ “ด้านการศึกษา	
ต้องมุ ่ง	 สร ้างพื้นฐานให้แก่ผู ้ เรียน”	 ได้แก่	 ๑.	 ทัศนคติที่ ถูกต้อง	 ๒.	 พื้นฐานชีวิต 
(=	อุปนิสัย)	ที่มั่นคงเข้มแข็ง	๓.	มีอาชีพ-มีงานท�า	นั้น	การแนะแนวอาชีพต้องเข้มข้นโรงเรียน
ควรมีการแนะแนว	 ทั้งการแนะแนวชีวิต	 (วินัยและ	 มารยาทไทย)	 และแนะแนวอาชีพอย่าง 
เป็นระบบ	

๕.	 การศึกษากับความมั่นคง	 น้อมน�าพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
รัชกาลที่	 ๑๐	 ต้อง	 เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์	 เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวสถาบัน	 อยากเห็นคนไทย 
มีวินัย	รู้หน้าที่	มีความรับผิดชอบ	สร้าง	วินัย	โดยกิจกรรมลูกเสือ	-	เนตรนารี	

๖.	 การพฒันาการศกึษาเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับชมุชน	วดั	โรงเรยีน	Cluster	community	
best	เพื่อให้	ชุมชนช่วยดูแลในทุกระดับการศึกษา	

๗.	 การแก้ไขปัญหาหนีส้นิครจูะแก้ไขจริงจงัได้อย่างไรเพือ่ให้เป็นระบบ	ซึง่มกีารศกึษา
น�าร่องไว้	ได้แก่

	 ๗.๑	 สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องเก่ียวกับการเป็นหน้ีซ่ึงไม่ใช่สิทธใินการกู้	แต่เป็น
ความรบัผดิชอบ	วางระบบแนวทางแก้ไขหน้ีสินของครูไม่ให้เป็นภาระแก่ครูในการจัดการเรียน
การสอน	

	 ๗.๒	 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู	๑)	จัดท�าบัญชีครัวเรือน	๒)	หาสาเหตุว่าครูเป็นหนี้ได้อย่างไร	

๘.	 ข้อคิดและแนวทางการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	
	 ๘.๑	 การด�าเนินการในพื้นท่ีเหล่ือมล�้ากัน	 ควรมีการประสานงานกันระหว่าง

หน่วยงาน	เช่น	หน่วยงาน	สพฐ.	สอศ.	สกอ.	กศน.	จะท�าให้ระบบการศึกษาด�าเนินไปข้างหน้า
ได้ตรงต่อเป้าหมาย	

	 ๘.๒	 ควรให้พระสงฆ์มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและ 
การอบรมให้ความรู้	

	 ๘.๓		 การร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราช	ในการให้	ความรู้กับนักเรียน	เยาชนในสถานศึกษา	เรื่องเพศศึกษา	ยาเสพติด	

	 ๘.๔	 องคมนตรียินดีที่จะให้ค�าแนะน�าและก�าลังใจ	
	 ๘.๕	 งานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ด�าเนินการต่อไป



	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	ระยอง	ได้น�ายุทธศาสตร์ชาต	ิ
ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2561-2580)	แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนปฏรูิปประเทศ
ด้านการศึกษา	 นโยบายของรัฐบาล	 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ	
นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง	 เพื่อก�าหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
โดยมุ ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	 ให้ได้
มาตรฐานระดับสากล	สู่คุณภาพ	ที่ยั่งยืน	และจัดการศึกษาในวิถีใหม่แบบผสมผสาน	
(Hybrid)	 ที่มีความยืดหยุ่นสูง	 สามารถตอบสนองผู้เรียนและเสริมสร้างสมรรถนะ				
ผู้เรียนได้ตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง	 เพื่อให้ผู้เรียน									
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ด�ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผู้บริหาร	คณะครู	และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน	
จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาและอบรม	 ดูแล	 ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มก�าลังความ
สามารถสืบไป

 (นายสมศักดิ์ ทองเนียม)
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	ระยอง

สารจากผู้อ�านวยการ
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษา

ดร.วรศักดิ์ วัชรก�าธร
กรรมการ

นายวัชระ บุบผามาศ
กรรมการ

นายสมนึก คฤคราช
กรรมการ

นายสมภพ วงศ์ทางประเสริฐ
กรรมการ

นายส�าเริง หมอนวัน
กรรมการ

นางธนนันท์ คณะรมย์
กรรมการและเลขานุการ

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
ประธานกรรมการ

ดร.มนูญ เชื้อชาติ
กรรมการ

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
กรรมการ
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คณะผู้บริหารส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	ระยอง

นายไพทูล อยู่เกตุ
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี	ระยอง

นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี	ระยอง

นายจิรกร ฐาวิรัตน์
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี	ระยอง
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กลุ่มอ�านวยการ

นางพจนา ขาวสอาด
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

นายทรงยศ ทองขจร
ช่างไฟฟ้า	ระดับ	ช.3

นางจารุรัตน์ เพชรก�าเนิด
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ	
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ

นางสาวอรอุษา อาษาไชย
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

นายปัณณวิช ค�าหงส์
พนักงานราชการ

นางกัญจิรา ธีรธนรัฐ
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นายชูพงษ์ สุรังษี
พนักงานราชการ
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอ�านวยการ (ลูกจ้าง)

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน

นางโสภา สร้อยสน
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปาริฉัตร สุหร่าย
พนักงานราชการ

นายบุญนาศ วรรณพิรุณ
นักการภารโรง

นางโกสุม จันทรักษา
พนักงานรักษาความสะอาด

นางศศิชา ทองสว่าง
พนักงานรักษาความสะอาด

นายสุรจิต ศรีเมฆ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุภิศา แก้วสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีด

นายสมภพ มหาคีตะ
นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวจิตตานันท์ ทองค�า
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจารุรัตน์ เพชรก�าเนิด
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ	

ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเพ็ญศรี เต็มนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา ศรีสุวงค์
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

นางสาวศตพร รัตนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นางสาวกัญญา ไชยทอง
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุช�านาญการพิเศษ

นางสาวปิยวรรณ สุรเมธากุล
พนักงานราชการ

นางสาวทัศนีย์ เชยชม
พนักงานราชการ
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรุจนี สีหบุตร
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ	
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ วันนา
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสุริศา สุขสัญญากิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนิภาพรรณ โสรัสสะ
พนักงานราชการ

นางสาวธนัญญา รัตนจ�านงค์
ครูอัตราจ้าง

นางบุศรา วงษ์มา
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ

นางชลธิชา เลียดประถม
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

นางสาวปรรณพัชร์ จ�าสุข
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

นางสาวอังควิภา สุดอาราม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายก้องยศ สายะวารานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวยุวนุช เกาะสูงเนิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
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กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นางธนนันท์ คณะรมย์
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกษิต ธีรอัจฉริยะ
พนักงานราชการ

นายภิญโญ เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง

นายอมร สุดแสวง
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางพรเพ็ญ สันติกันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

นางสาวรติกร ศิริมานะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวันดี มาคงกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวมนทิรา วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ จ�าจด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสุนีย์ แก้วอุไร
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	

ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวอภิชญา แก้วงาม
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาภรณ์ ก�าเลิศ
พนักงานราชการ

นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

นางสาววัชรี พงษ์สุข
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางธนนันท์ คณะรมย์
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุภลักษณ์ สีใส
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

นายอมร สุดแสวง
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นายณรงค์ศักดิ์ สาลี
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นายบุญลือ ค�าถวาย
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นางสาวศมณณ์ญา บุญประสพ
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นางพิมพ์วรี วงษ์ภัทรกร
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นายศุภดล อุ่นวงษ์
ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

นางอริยา ไตลังคะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง
พนักงานราชการ
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ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตชลบุรี 1

ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
โรงเรียนชลบุรี	“สุขบท”

นายชัยพัฒน์ เชื่อมชิต
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
โรงเรียนบ้านบึง	“มนูญวิทยาคาร”

นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
โรงเรียนชลกันยานุกูล

นางนภาพร มูลเมือง
โรงเรียนบ้านสวน	(จั่นอนุสรณ์)

ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี

นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

นายเอกบรรจง บุญผ่อง
โรงเรียนบ้านบึง	“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ดร.อดิพงษ์ สุขนาค
โรงเรียนแสนสุข

นายรุ่งทวี พรรณา
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
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ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตชลบุรี 2

นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

นายอรรถพล วงศ์บุปผา
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี	(อุทกฯ	อุปถัมภ์)

นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ดร.เจตปรียา ข�าเสถียร
โรงเรียนพานทอง

ดร.พยุงศรี วังโส
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
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ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตชลบุรี 3

นายคงเดช โชติจ�าลอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร

นายอาวุธ โอชาพงศ์
โรงเรียนบางละมุง

นายสยาม มากอุส่าห์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

นายวันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	ชลบุรี

นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา	“กรุงไทยอนุเคราะห์”

นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ว่าที่ ร.อ.อาจินต์ จรูญผล
โรงเรียนศรีราชา

นางณัฐชา จันทร์ดา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

นางสาวสาริศา จันทร์แรม
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

โรงเรียนเกาะสีชัง
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ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตระยอง 1

ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม

ดร.ด�ารงค์ ศรีอร่าม
โรงเรียนบ้านค่าย

นายถาวร เขียนเสมอ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	

ระยอง

นายวิรัช	เปยะกัง
โรงเรียนระยองวิทยาคม	นิคมอุตสาหกรรม

นางสุมาลี สุขสาร
โรงเรียนวัดป่าประดู่

นางกฤตติกา เบญจมาลา
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

นายปิยบุตร เอมโอฐ
โรงเรียนนิคมวิทยา

นายมนตรี	คนเล
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นายปรีชา นาคศิริ
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน�้า

นายพลานพ	บุหรั่นฉาย
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
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ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตระยอง 2

นางอัญชลี อิสสรารักษ์
โรงเรียนแกลง	“วิทยสถาวร”

นายศิริชัย หอมดวงศรี
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

นายชาตรี เจริญสุข
โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม

นายสันติ มุกดาสนิท
โรงเรียนช�านาญสามัคคีวิทยา

นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

นายศักดา สรรเสริญ
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นางอัจฉรา นิตยวัน
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

นายวีระ คงกระจ่าง
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
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