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คณุคดิวา่ 

รองเทา้ และ 

เชอืกผูกรองเทา้ 

สอีะไร ?
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- คนทีใ่ชส้มองซกีขวา เป็นหลกั

จะเป็นพวกศลิปินจะเห็น

สชีมพู-ขาว 

- คนทีใ่ชซ้กีซา้ย พวก logic คดิ

แบบ 1+1 จะเห็น

สเีทา-เขยีว



What do we mean by 'governance'?



การเมอืง: 

Default Mechanism since 1980 

World bank มไิดมุ่้งเน้นทีร่ะบบการปกครอง สนใจ

ศกัยภาพในการบรหิารประเทศ เป็นหลกั

เศษฐกจิ: 

Neoliberalism after 1990 

IMF promotes Washington Consensus + Collapse of 

Communism + Mega-Corruption 

ภาคสงัคม: 

Social Empowerment after 2010 

ความเหลือ่มล า้ + สทิธแิละการศกึษา + Disruptive 

Technology empowerment

Public 

Sector 

Private 

Sector 

Civil 

Society 



Source: https://www.weforum.org/agenda/2016/02/what-is-governance-and-why-does-it-matter/

Public 
Sector

Civil 
Society

Private 
Sector

https://www.weforum.org/agenda/2016/02/what-is-governance-and-why-does-it-matter/


Civil 

Society 

j idea

Transparency

(Internet Technology) 

Participation

(Crowdsourcing Platform) 



Transparency

92%

Participation

8%

5 แนวทาง 12กลยุทธ ์



Why governance within school?

j target



Culture of 

Governance

Leadership Responsibility Relationship

Governance within school ?



ถา้เปรยีบเทยีบ โรงเรยีนเป็น 

หนงั ละคร  หนงัสอื  เพลง

คุณคดิวา่ โรงเรยีนของ

คณุเหมอืน เร ือ่ง อะไร ? 

j



ถา้เรายอ้นเวลากลบัไปได้

เราอยากเปลีย่นอะไรใน

โรงเรยีน? ขอ 3 อย่าง

j



อะไรเอย่ทีโ่รงเรยีนพยายาม

ท าให้แตเ่ราไม่อยากได้ ?

j



Next Gen in school

j target



Aptitude competence test
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This is a book



Educational

Crisis?
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Oh My school…. Where is governance ? 



ปรมิาณขอ้ความ 3 เดอืนยอ้นหลงั (25 เม.ย.-25 ก.ค. 2562)



ปรมิาณขอ้ความ 3 เดอืนยอ้นหลงั (25 เม.ย.-25 ก.ค. 2562)



เนือ้หาบนอนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดร้บัความสนใจสงูส ด

ในประเด็นท จรติและโรงเรยีน

ในรอบ 1 เดอืน (25 ม.ิย.-25 ก.ค. 2562)



อย่าใหบ้รษิทักอ่สรา้งมา

เป็นผูร้บังาน

ท าอาหารใหเ้ด็กๆ
10 ก.ค. ประช มสภาผูแ้ทนราษฎร 

มงคลกติติ ์ส ขสนิธารานนท ์พรรคไทยศรวีไิลย ์

หารอื

โครงการอาหารกลางวนั งบประมาณปีละ 1.2 

หมืน่ลา้น มกีารท จรติบางสว่น โครงการทีม่ี

วงเงนิสงูขอใหอ้-ีบดิดิง้ ใหร้า้นทีม่คี ณภาพใน

จงัหวดัดแูล อย่าใหบ้รษิทักอ่สรา้งมาเป็นผูร้บั

งานท าอาหารใหเ้ด็กๆ รวมทัง้เร ือ่งอ ปกรณก์าร

เรยีนดว้ย

ขา่วเวริค์พอยท ์เผยแพร ่10 ก.ค. 2562

17,000 reactions 2,600 ความคดิเห็น 3,500 แชร ์

[link]

https://www.facebook.com/WorkpointNews/photos/a.153956988306921/979418692427409/


เตรยีมฟัน 4 โรงเรยีนดงั

โคราช ท จรติอาหาร

กลางวนั

มงคล สารสิ ต ผูช้ว่ยเลขาธกิารป.ป.ช.ภาค 3

เปิดเผยการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวนั พบ

4 โรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีาเขา้ขา่ยการ

กระท าการท จรติ แตไ่ม่สามารถเปิดเผยรายชือ่ได ้

ขณะนีไ้ดต้ ัง้คณะอน กรรมการไตส่วนแลว้

ขา่วชอ่งวนั เผยแพร ่7 ก.ค. 2562

14,000 reactions 1,100 ความคดิเห็น 2,400 แชร ์

[link]

https://www.facebook.com/onenews31/posts/2420318581389936


เด็กสวนก หลาบฯ 

นนทบ ร ีประทว้ง ผอ.

กรณีใชเ้งนิไม่โปรง่ใส

1 ก.ค. 2562

63,200 Retweets 6,600 Likes

https://twitter.com/KritthananToday/s

tatus/1145538406224543746

https://twitter.com/KritthananToday/status/1145538406224543746


นักเรยีนวดัส ทธฯิ  

ประทว้งผอ. ใหช้ ีแ้จง

คปูองอ ปกรณเ์รยีน

26 ม.ิย. 2562

14,100 Retweets 1,800 Likes

https://twitter.com/aorwiki/status/11

43925415959941120

https://twitter.com/aorwiki/status/1143925415959941120


โรงเรยีนของหนู 
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ล าดบัที่
กรมสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

1 ส านักงานรฐัมนตรี 0 0 0 0 0

2 ส านักงานปลดักระทรวง 6 5 3 0 14

3 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 1 0 0 1 2

4
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน
199 214 48 8 469

5
ส านักงานคณะกรรมการการ

อ ดมศกึษา
1 18 1 0 20

6
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา
8 19 8 0 35

7
ส านักงานส่งเสรมิสวสัดกิารครแูละ

บ คลากรฯ
3 3 2 0 8

8 มหาวทิยาลยั 141 276 60 0 477

9
ส านักงานคณะกรรมการ

ประถมศกึษา
0 7 0 7 14

10
ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอก

ระบบฯ
4 5 0 0 9

11 ไม่ระบ กรม 56 0 17 2 75

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการท จรติในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มนีาคม 2561

สถติเิร ือ่งรอ้งเรยีนของ

หน่วยงานสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร



มูลคา่ความเสยีหาย  ต.ค. 60 – ก.ย. 61

38

กล ม่คดดีา้นสงัคมและการศกึษา 36 273.43

1. การศกึษา กฬีา นันทนาการ ศาสนา และ

ศลิปวฒันธรรม
29 272.16

2. สาธารณส ขและการบรกิารดา้นส ขภาพ 2 0.53

3. ทีอ่ยู่อาศยัและสวสัดกิารทางสงัคม 5 0.74

ลา้นบาท

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการท จรติในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มนีาคม 2561



งบประมาณดา้นการศกึษา
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แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

297,355.8672
60.98%

แผนงานพื้นฐาน
75,152.2726

15.41%

แผนงานยุทธศาสตร์
99,806.0485

20.47%

แผนงานบูรณาการ
15,332.2251

3.14%

แสดงสัดส่วน งบประมาณแผ่นดินของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 

งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562
487,646.4134 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ   :  ที่มาเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เล่มขาวคาดแดง เล่มที1่0(1) กระทรวงศึกษาธิการ(1))

สพฐ.
59%

อื่นๆ
41%



แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ
209,518.3560

73.22%

แผนงานพื้นฐาน
33,003.8391

11.53%

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

41,775.4013
14.60%

แผนงานบูรณาการ
1,833.2758

0.64%

แสดงสัดส่วน งบประมาณแผ่นดินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 

งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562
286,130.8722 ล้านบาท

สพฐ.

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ   :  ที่มา https://www.obec.go.th
จ าแนกตามแผนงาน

งบบุคลากร
208,343.8323 …

งบด าเนินงาน
1,174.5237 …

งบด าเนินงาน
13,661.3228 …

งบลงทุน
17,211.9335 …

งบเงินอุดหนุน
2,055.2628 

6.21%

งบรายจ่ายอื่น
75.3200 
0.23%

งบด าเนินงาน
1,413.9173 …

งบลงทุน
224.4325 …

งบเงินอุดหนุน
150.0000 
8.18%

งบรายจ่ายอื่น
44.9260 
2.45%

งบด าเนินงาน
2,805.9226 …

งบลงทุน
1,090.6603 …

งบเงินอุดหนุน
37,795.6003 

90.48%

งบรายจ่ายอื่น
82.2181 …



เปิดงบ สพฐ. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรยีน ป.1-ป.6 รร. ในสังกัด กว่า 27,000 แห่ง

หมายเหตุ   :  ที่มา https://www.springnews.co.th/thailand/

จ านวนนกัเรยีน  ช ัน้ประถมศกึษา ปีที่1 - ปีที ่6 ทัว่ประเทศ 

มจี านวนโรงเรยีน 27,948 แหง่ มนีกัเรยีน 3,144,689 คน

(คา่อาหารกลางวนั20 บาท/คน/วนั)

ป.1    จ านวน        516,621      คน       คา่อาหาร  10,332,420 บาท

ป.2    จ านวน        513,370      คน       คา่อาหาร  10,267,400 บาท

ป.3    จ านวน        515,301      คน       คา่อาหาร  10,306,020 บาท

ป.4    จ านวน        527,408      คน       คา่อาหาร  10,548,160 บาท

ป.5    จ านวน        533,992      คน       คา่อาหาร  10,679,840 บาท

ป.6    จ านวน        537,997      คน       คา่อาหาร  10,759,940 บาท

รวมทัง้สิน้       3,144,689  คน            รวมเป็นเงนิ 62,893,780 บาท

จ านวนวนั 1 ปีการศกึษา (200 วนั) รวมงบประมาณทัง้สิน้ 12,578.75 ลา้นบาท



# hashtag, Activity,    

Checkmyschool

j actions









“ มารว่มงานทีน่ี่ จรงิๆ ผมอยาก Live ให ้
เพือ่นๆ นอ้งๆ ในเพจเกดิเป็นเด็กกจิกรรมไดด้ไูป

พรอ้มๆ กนั อยากใหพ้วกเขาเห็นวา่ จรงิๆ แลว้ 

ยงัม ีพี่ๆ ทีย่งัฟังพวกเรา และอยากจะ

ชว่ยพวกเราอยู่”  
- นอ้งนนท ์เจา้ของเพจเกดิเป็นเด็กกจิกรรม



“ มายอยากชวนพี่ๆ  มารว่มท ากจิกรรม

ดว้ยกนัไหมคะ มายอยากเห็นโครงการดีๆ  

แบบ Check My School เกดิขึน้จรงิใน

ประเทศไทยคะ่ ยนิดมีากหากพีจ่ะมา

รว่มกนัท ากจิกรรม จะเป็นอาสาสมคัร

โครงการกอ่นกไ็ดค้ะ่”

- นอ้งมาย ผูจ้ดัการโครงการ Hand Social 

Enterprise



“พี่ๆ ทราบอยู่แลว้วา่ปัญหา

เหล่านีจ้ะเกดิขึน้ แลว้พี่ๆ  คดิวา่ 

เราจะชว่ยกนัท าอะไรไดบ้า้ง

และจะท าอย่างไร ?” 

– น้องเอม็ 

คุณครูผูน้ าการเปลีย่นแปลงรุน่ที ่3/ เจา้หน้าทืฝ่่ายองคก์รสมัพนัธ ์Teach for Thailand 



“ ขอบค ณนอ้งนนทท์ีไ่ม่ได ้Live 

เพราะพีเ่กรงวา่ เพือ่นๆ ของ

นอ้งๆ จะตัง้ค าถามวา่  เอ.้.......  

ท าไมผูใ้หญ่ดแีตพู่ด และ
ไม่เห็นท าอะไรเลย เพราะ

ปัญหาเกีย่วกบัการศกึษา

วนันี ้เอาเขา้จรงิๆ คอืปัญหา

เดมิๆ เหมอืนเมือ่ 30 ปีทีผ่่าน

มา ผูใ้หญ่เขา้ท าอะไรกนั ?…….” 

พีส่ิว่ กล ม่ J – Justice RoLD 3



นายณฏัฐพล ทปีสุวรรณ   รมว. 

ศธ.  

“อยากให ้ นอ้งๆ นักเรยีน

รว่มกนัใชเ้ทคโนโลยี ใน

ตรวจสอบ บอกเลา่ความจรงิ 

ของโรงเรยีน  เพือ่การ

พฒันาการศกึษาไทย

ดว้ยกนัครบั” 
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“Social media is good for collective sharing but not 
always so great for collective building, a good for 
collective destruction, but may be not so good for 

collective construction””

Thomas L. Friedman 



Check my school

j best practice
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The Locomotive Acts 1865-1896:  30 Years



Governance = Possible Participation 

j believe



C
H

E
C

K
 M

Y 
S

C
H

O
O

L

เป้าหมาย

โครงการ

ตรวจสอบ

แบบมสีว่น

รว่มของ

ช มชน

เพือ่ชว่ย

สง่เสรมิ

การศกึษาที่

มคี ณภาพ

กลไกหลกัของ CMS

การเก็บขอ้มูล

และเปิดเผยสู่

สาธารณะ

การมีส่วนรว่ม

ตรวจสอบโดย

ภาคประชาชน

กระบวนการ

ตดัสินใจรว่มกนั



• 8,687 แห่ง มพีกิดั GPS เพือ่ใช ้

ส ารวจค ณภาพรร.

• 1,000 แห่ง ไดร้บัการแกไ้ข ปรบัปร ง

• 2,000 คน อาสาสมคัรทัว่ประเทศ

• งบประมาณในการจดัการศกึษาเพิม่ขึน้และถกู

ใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

• ขยายผลสูโ่ครงการ Community Spirit for 

Schools โดยเนน้การมสีว่นรว่มในช มชน

ผลกระทบทางสงัคม



การมีส่วนรว่ม

ตรวจสอบโดย

ภาคประชาชน

• เปิดช่องทางใหป้ระชาชนรอ้งเรยีนปัญหา

• เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาตรวจสอบโรงเรยีนได ้

• สามารถติดตามการแกปั้ญหาในระดบัพืน้ที่ 

• ร่วมกนัแกปั้ญหาของโรงเรยีน

ประชาชน และ นกัเรยีน ท าอะไรไดบ้า้ง



• Open Data รร.ทั่วประเทศ

• ใชส้ ารวจค ณภาพรร. ใน

ช มชน

• หน่วยงานแกไ้ขปัญหาไดต้รง

กบัความตอ้งการมากขึน้

• การจดัสรรงบประมาณที่ดี

ขึน้

การเก็บขอ้มูลและ
เปิดเผยสู่สาธารณะ



กระบวนการสรา้งการมสี่วน

รว่มเพือ่ตรวจสอบความ

โปรง่ใสในการบรหิารจดัการ

โรงเรยีน

CHECK MY SCHOOL
J’s Project in the Future

Build PROTOTYPE

Test with TARGET GROUP

Get FEEDBACK

Implement with SCHOOLS

Include STUDENTS

Recruit VOLUNTEERS

Open DATA

Participate to SOLVE

j



Next = J + HAND + Teach for 

Thailand +SIAM Lab

j What is NEXT ? 



We are “Sandbox of Love 

with Blockchain of Believe”  

“Governance = Possible Participation” 


