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เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙
เจ้าของ

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

๖๙ หมู่ ๘ ตำ�บลหนองฉลอง
อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร ๐ ๔๕๖๗ ๑๒๕๙ โทรสาร ๐ ๔๕๖๗ ๑๓๓๓

ที่ปรึกษา

นางเยาวลักษณ์ คงพูล
ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์
น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
ว่าที่ ร.ต.สำ�รวย นกงาม

บรรณาธิการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายสายัน สุขเฉย

นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ

นายประสิทธิ์ สลักคำ�
นางพิสมัย คันศร
นายสมบัติ อินทร์วัน
นายประจักษ์ ทองเลิศ
นายสมพงษ์ คำ�เสียง

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ ข้อมูลข่าวสาร และเป็น
แหล่งค้นคว้าเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสาธารณชน
ทั่วไป
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

แนวทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาล
๒
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓
AMSS++(Smart Area)
๕
แง่คิด...มุมมองประกันคุณภาพการศึกษา	 ๗
การดำ�เนินการสหกรณ์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน ๙
โครงการอาหารกลางวัน
๑๑
ช่วงเสี่ยงของ ‘เด็กไทย’ ‘ปิดเทอมมีภัย’ ๑๓

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมนึก ศรีดาพันธ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษ
นายเอกพล มั่นอยู่
นักจัดการงานทัว่ ไปชำ�นาญการพิเศษ
นางสาวสมิตร เหิมหาญ นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นางเพ็ญศรี คำ�วงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำ นาญการ
นายกอบชัย สายทอง
นักจัดการงานทัว่ ไปชำ�นาญการ
นางอภิรนันท์ พลศักดิ์
นักจัดการงานทัว่ ไปชำ�นาญการ
นายเกรียงไกร เหล่าศักดิศ์ รี นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร

กองจัดการ

นายเอกพล มั่นอยู่

นางอภิรนันท์ พลศักดิ์
นางวิมลวรรณ มีกุล
นายวินัย สุภาพ
นางสาวสุนิศา แกมเอี้ยม
นางสาวปรียาวดี ยอดงาม

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
พนักงานทำ�ความสะอาด
พนักงานพัสดุ ระดับ ส.3
ธุรการโรงเรียน
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสายัน สุขเฉย

นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ

นายสายัน สุขเฉย

นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ

ออกแบบ/ศิลปกรรม
ภาพ/ข่าว

อ่านออกเขียนได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่AEC ตามวิถีพอเพียง
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แนวทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามทีร่ ฐั บาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการจัดการศึกษา นับตัง้ แต่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติโดยรัฐบาลได้บริหารประเทศ และก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษาในหลาย
ประการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งผลสู่การปฏิรูปการ
ศึกษา
จากการด�ำเนินการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การสื่อสารจากผู้ก�ำหนดนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ยังมีข้อจ�ำกัด ในช่องทางสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นผู้ปฏิบัติ มีส่วนหนึ่งที่ยัง
ไม่รับรู้และทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสาร
แนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ ผ่านระบบ Super V ที่
http://policy.supervision.in.th และให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่ง ได้
บริหารการใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับรู้
เรียนรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเคร่งครัด และโดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่นประกาศนโยบายเร่งด่วน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทศี่ นู ย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หมายเลข
๐ ๒๒๘๑ ๖๐๖๑ และหมายเลข ๐๘ ๙๑๐๙ ๙๙๗๙
การเข้าใช้งานระบบ Super V ที่ http://policy.supervision.in.th ระบบจะก�ำหนดให้
กรอกเลขประชาชน ๑๓ หลัก คลิกเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถอ่านนโยบายต่างๆได้ทันที แล้ว
คลิก “รับทราบ” และหรือ “น�ำไปปฏิบัติ” ระบบจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูล หาก
ไม่พบข้อมูลผูใ้ ช้งาน ระบบจะให้ผใู้ ช้งานกรอกข้อมูล ชือ่ นามสกุล และสังกัด จากนัน้ ให้ผใู้ ช้ยนื ยัน
ข้อมูล เพื่อเข้าใช้งาน “รับทราบ” และหรือ “น�ำไปปฏิบัติ” หวังว่า ระบบ Super V จะท�ำให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั ทราบนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างทั่วถึง เกิดผลในทางปฏิบัติลงสู่สถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
อ่านออกเขียนได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่AEC ตามวิถีพอเพียง
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สื่อเทคโนโลยีกับการประชาสัมพันธ์

นายสายัน สุขเฉย
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ

จากการที่สื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งก้าวไปตามความคิดของ
มนุษยชาติที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยนั้นๆ ย่อมก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงต่อชีวติ ประจ�ำวันของแต่ละคนได้ แบบไม่ยอ้ นหวนคืนสูอ่ ดีตได้เลย ก้าวไปข้างหน้า
โดยไม่เหลียวหลัง
ดังจะเห็นได้จากที่เคยอ่านหนังสือพิมพฺ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ก็เปลี่ยนมาอ่านบน
Web site ที่แสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค การติดต่อสื่อสาร
จากเคยใช้วิธีการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ใช้เวลาส่งถึงผู้รับปลายทางประมาณ ๑ - ๓ วัน ก็เริ่ม
เปลีย่ นมาส่ง E-Mail ใช้เวลาส่งถึงผูร้ บั เพียงไม่กนี่ าที เคยส่งข้อความสัน้ ๆ ด้วยวิธกี ารส่งโทรเลขก็
เปลี่ยนมาส่ง SMS หรือใช้วิธีการส่งข้อความสั้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย LINE Facebook
ซึ่งมีจุดน่าสนใจดึงดูดผู้คนให้เข้าไปสัมผ้สได้ด้วยตนเอง มีทั้งข้อความ รูปภาพ สื่อมัลติเมียเดีย
ที่มีความเคลื่อนไหวทั้งภาพและเสียง ระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในตัวเมือง
ใหญ่ๆ ตัวจังหวัดและอ�ำเภอ ก็มีการขยายลงสู่ต�ำบลและหมู่บ้านด้วยระบบโทรศัพท์มือถือหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อันมีค่าบริการถูกลงกว่าเดิมมากหลายเท่าตัวแถมยังเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย สามารถเข้าไปเยี่ยมชมข่าว ความเคลื่อนไหวผ่าน Web site ที่อยู่บน
World Wide Web ได้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี
สื่อเทคโนโลยีที่สามารถน�ำมาใช้ได้กับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ ห้างร้าน
บริษัท เอกชน ก็คงหนีไม่พ้นเว็บไซต์ E-Mail LINE Facebook บนเว็บไซต์ก็อาจจะประกอบ
ไปด้วย Application หรือสือ่ ทีเ่ ต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชือ่ หรือการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ
ผู้เข้าชมควรใช้วิจารณาญาณในการเข้าชมด้วย ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องปฏิบัติตาม พระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้ผ่านมาหลายปี
แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่า หากสิ่งใดมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีโทษได้เช่น
กัน
Web site (เว็บไซต์) คือ ที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต หรือแฟ้มข้อมูลหรือกลุ่ม
แฟ้มข้อมูลที่มีอยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บ เช่น http://www.sisaketphp.net/pcs
World Wide Web (เวิลด์ไวด์เว็บ) นิยมใช้ตัวย่อ WWW หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา
เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มี
เมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงานมีข้อความที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ
ในเรือ่ งนัน้ ต่อ ซึง่ อาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อนื่ ได้ทวั่ โลก
(ที่มา : http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute)
E-Mail (อี-เมล์) ย่อมาจาก electronic mail (แปลว่า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หมายถึง
อ่านออกเขียนได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่AEC ตามวิถีพอเพียง
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การสือ่ สารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ ผ่านไปเข้าเครือ่ ง
ปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย
(network) ผูส้ ง่ จะต้องมีเลขทีอ่ ยู่ (e-mail address) ของผูร้ บั และผูร้ บั ก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์
เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่น
กระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของ
ส�ำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก (ที่มา : http://
dictionary.sanook.com/search/e-mail)
LINE (ไลน์) เป็นแอปพลิเคชั่นให้บริการ Messaging รวมกับ Voice Over IP ท�ำให้ผู้ใช้
สามารถสร้างกลุม่ สนทนา ส่งข้อความ ภาพ คลิบวิดโี อ พูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ หรือในลักษณะ
วิดีโอก็ได้เช่นกัน LINE (ไลน์) ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone, PC
และ BlackBerry (ที่มา : http://guru.sanook.com/8790/)
Facebook (เฟซบุ๊ก) คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) ส�ำหรับ
ติดต่อแลกข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก มีข้อความ รูปภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว(ที่มา
: http://www.thaiall.com/facebook/)
ข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ยังสามารถหยิบมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้กับการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารและการเรียนการสอน หลาก
หลายวิธกี ารนี้ หากมีวธิ กี ารก�ำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้งาน มองเห็นความส�ำคัญและจ�ำเป็น
ตามศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพราะสื่อเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าแบบไม่ยอ้ นหวนคืนสูอ่ ดีตแห่งความทรงจ�ำเก่าๆอีกแล้ว จะล้าสมัยเมือ่ วันเวลาผ่าน
ไป ประเด็นอยู่ที่ว่า จะท�ำอย่างไรให้อดีต มองปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคตได้ทันกับความต้องการของผู้
บริหารและผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าเท่านั้นเอง
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AMSS++ (Smart Area)

นายสายัน สุขเฉย
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา Education Area Management Support System (AMSS++) หรือ Smart Area ได้มีการพัฒนามาถึง Version ๔.๑๒
(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ได้ดำ�เนินการติดตั้งระบบ AMSS++ หรือ Smart Area
ลงเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ http://202.29.213.220/amssplus/พัฒนาต่อยอดและขยายผล
การใช้งานให้กับบุคลากรของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่ง ใช้รับ-ส่งหนังสือ
ราชการผ่านระบบดังกล่าว โดยมีการทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเปิดใช้
งานจริงตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นระบบงานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ได้ และรองรับกับ Computer Notebook Smart Phone หรือ Tablet ทุกระบบปฏิบัติการ
ระบบกำ�หนดให้ผู้ใช้งานครั้งแรกทุกรายใช้เลขประชาชน ๑๓ หลัก (ตัวเลขอารบิค) กรอกใน
ช่อง Username ส่วน Password ว่างไว้ แล้วคลิก Login เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ผู้ใช้งานทุกราย
ต้องลงทะเบียนโดยกำ�หนด Username และ Password เอง แล้วออกจากระบบ เข้าระบบ
ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ โดยใช้ Username และ Password ทีก่ �ำ หนดเองก่อนหน้านี้ จึงจะสามารถใช้งาน
ได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ
เมื่อเข้าระบบได้แล้ว หากใช้ Smart Phone หรือ Tablet จะพบระบบการแจ้งเตือน (ควร
เปิดอ่านก่อน) แล้วเลือกทีเ่ มนู รายการหลัก ต่อจากนัน้ ให้เลือ่ นหน้าต่างหน้าจอมาด้านล่าง เลือก
AMSS++ for Desktop หน้าจอของ Smart Phone หรือ Tablet จึงจะแสดงผลเช่นเดียวกับ
Computer หรือ Notebook
ระบบ AMSS++ หรือ Smart Area กำ�หนดให้ผบู้ ริหารโรงเรียน ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
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หรือรองผู้อำ�นวยการโรงเรียน เป็นผู้ดูแลระบบ เป็นผู้กำ�หนดเจ้าหน้าที่สารบรรณของโรงเรียน
กำ�หนดเจ้าหน้าที่ทะเบียนหนังสือราชการ กำ�หนดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือราชการ กำ�หนดเจ้า
หน้าที่ข้อมูลนักเรียน และกำ�หนดเจ้าหน้าที่ข้อมูลนักเรียนพิเศษ
ผูใ้ ช้งานทุกรายสามารถรับส่งหนังสือราชการได้ ตามสิทธิท์ ไี่ ด้รบั โดยระบบจะออกเลขรับและ
เลขส่งผ่านสารบรรณของโรงเรียนให้อัตโนมัติ สำ�หรับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ระบบจะ
ออกเลขรับและเลขส่งผ่านสารบรรณกลางโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน
ขั้นตอนในการออกเลขหนังสือส่งและส่งหนังสือในระบบและนอกระบบ มีดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของเรื่องกำ�หนดเรื่องที่ดำ�เนินการ
๒. ลงทะเบียนออกเลขหนังสือส่ง นำ�เลขทะเบียนหนังสือส่งทีไ่ ด้ ไปกรอกในหนังสือทีผ่ บู้ ริหาร
ลงนามแล้ว
๓. นำ�หนังสือทีผ่ บู้ ริหารลงนามแล้วและกรอกเลขทะเบียนส่งแล้วไปสแกน (กำ�หนดเป็นไฟล์
ชนิด doc,docx, pdf, xls, xlsx, gif, jpg, zip, rar เท่านั้น)
๔. กลับมาที่ทะเบียนหนังสือส่ง เลือกเรื่องที่เคยลงทะเบียนส่งไว้แล้ว คลิกที่รูปสัญลักษณ์
ดินสอ(แก้ไข) 		
๕. ระบบจะกลับมาให้แก้ไขข้อมูล ทัง้ นี้ ให้แนบไฟล์ทกี่ รอกเลขทะเบียนส่งแล้วและผูบ้ ริหาร
ลงนามแล้ว พร้อมกับพิมพ์ข้อความอธิบายไฟล์ที่แนบด้วย
๖. คลิกตกลง จะพบว่า ที่ท้ายของเรื่องที่ส่งจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระดาษซ้อนกัน แสดงถึง
การแนบไฟล์
๗. คลิกที่สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งหนังสือ แล้วคลิกตกลง
รอสักครู่ จะเห็นว่า สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมในช่องส่งหายไป ถือว่า เสร็จสิ้นการส่งหนังสือผ่าน
ระบบ AMSS++
การส่งหนังสือนอกระบบ (ไม่มีรายชื่อหน่วยงานในระบบหรือหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ AMSS++
ร่วมกับหน่วยงานของเรา) ให้ดำ�เนินการขั้นตอนที่ ๑ - ๖
การส่งหนังสือในระบบ (หน่วยงานที่มีรายชื่ออยู่ในระบบและใช้ระบบ AMSS++ ร่วมกับ
หน่วยงานของเรา) ให้ดำ�เนินการทุกขั้นตอน
จะเห็นว่า ผู้ใช้งานทุกราย สามารถออกเลขทะเบียนหนังสือส่งและส่งหนังสือผ่านระบบได้
เอง โดยเลขทะเบียนหนังสือส่งจะผ่านสารบรรณกลางของหน่วยงานโดยอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้
งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ เนื่องจากมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นทางและ
ปลายทาง เน้นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ และช่วยในประหยัดกระดาษได้ระดับหนึง่ ซึง่
หลายหน่วยงานก็หันมาใช้ระบบที่คล้ายกันนี้มากขึ้น
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แง่คิด...มุมมองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเวทีการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นางรุ่งรพี สมทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
คุณภาพการศึกษา เป็นการบ่งชี้คุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ทั้งด้านการ
บริหารและด้านวิชาการ โดยผ่านกระบวนการดำ�เนินงานที่เป็นระบบ ประกอบด้วยปัจจัยนำ�เข้า
กระบวนการ และผลผลิต ทีม่ วี ธิ กี ารวัดด้วยเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นทีย่ อมรับของสังคม
ดร.สมเกียรติ ชอบผล (๒๕๕๘) ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ประเด็น
คือ ๑) มีความจำ�เป็นและมีความสำ�คัญ ๒) ความคาดหวังในความเข้าใจไม่ตรงกัน ๓) การประกัน
กับการรับรอง ISO ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
ความจำ�เป็นและมีความสำ�คัญ เนือ่ งจากในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๑๐ ได้ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งต้องมีหน่วยงานไป
ประเมินเพื่อรับรองตามกฎหมาย ถ้าไม่ประเมิน ไม่มีการยืนยันสามารถฟ้องร้องได้ถ้าโรงเรียนไม่
ได้รับการประเมิน และต้องมีหน่วยงานภายนอกไปประเมินตามหลักการกระจายอำ�นาจ
ความคาดหวังในความเข้าใจไม่ตรงกัน สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) มีความเข้าใจโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับช่องว่าง
คุณภาพว่า มีค่อนข้างมาก เพื่อลดช่องว่างคุณภาพและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผู้ปกครองได้
ประโยชน์ สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ จำ�เป็นต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องยกระดับคุณภาพว่า ควรมีทิศทางจะพัฒนาอย่างไร และต้องทำ�
ทุกปี แล้วจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดได้ประเมินด้วย ซึ่งการประกันคุณภาพไม่ใช่การอาสาสมัคร
แต่เป็นการบังคับในกรอบมาตรฐาน ๔ ด้าน คือ
๑. มาตรฐานทีว่ า่ ด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ซึง่ เป็นการ
เน้นที่ผู้เรียน ทั้ัง ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม โดยที่ผู้ประเมิน
ดูและเทียบเคียง ว่ามีการจัดอะไร ดูนานาอารยประเทศทำ�อะไรบ้าง
๒. มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ดูที่ผู้อำ�นวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ดูระบบการจัดการเรียนรู้ ดูประสิทธิภาพการบริหาร ดูตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
๓. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ดูที่คุณภาพครู ดู
คุณภาพนักเรียน ดูความสัมพันธ์ครูกับนักเรียน
๔. มาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการประกันคุณภาพภายใน ดูวา่ มีการดำ�เนินการอย่างไร และมีความต่อ
เนือ่ งอย่างไร มีอะไรอยูแ่ ล้วบ้าง และน่าเชือ่ ถือกว่าการทำ�เอกสารขึน้ มาใหม่ เช่น ทะเบียนนักเรียน
บางคนเข้าใจว่าการประกันภายในกับภายนอกเป็นอันเดียวกัน ซึง่ จริงๆแล้วไม่ใช่ แต่เป็นการดำ�เนิน
งานให้มีความสอดคล้องกัน ส่วนด้านข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ประเมินต้องมี ๕ ข้อ ดังนี้ คือ ๑)
ประสบการณ์ ๒) ความเชี่ยวชาญ ๓) ทักษะที่ตรวจสอบได้ ๔) การตัดสินใจ ๕) ความรู้ที่เข้าใจ
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ทุกอย่างเป็นอย่างดี เห็นอะไรแล้ว วิเคราะห์ได้
การประกันกับการรับรอง ISO หลายคนมีความเข้าใจว่าการประกันกับการรับรอง ISO มี
ความเหมือนกัน ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ การประเมิน ISO เป็นการอาสาสมัคร สถานประกอบการใด
มีความพร้อมสามารถเสนอเพื่อประเมินได้ เมื่อประเมินผ่านแล้วจะใช้ได้ตลอดไป ไม่มีการติดตาม
ประเมินมาตรฐานอีกต่อไป
สรุป การประกันคุณภาพการศึกษามีความสำ�คัญที่จะต้องดำ�เนินการเป็นกระบวนการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งระบุไว้ในกระทรวงในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีหน่วยงานภายนอกประเมินเพื่อยืนยันคุณภาพ เป็นการประกันว่า สถานศึกษาได้
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐ ได้ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ที่ครอบคลุม
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งทุกคนควรมีความเข้าใจที่ตรงกัน
...................................................................
สมเกียรติ ชอบผล. ๒๕๕๘. “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการประกันคุณภาพการศึกษา”
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘. (ซีดีรอม) ม.ป.ท.
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การดำ�เนินการสหกรณ์โรงเรียนสู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ
เรียบเรียงโดย
ดวงพร ศรกล้า
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอน้อมนำ�พระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกีย่ วกับการ
ดำ�เนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มานำ�เสนอเพื่อเป็นองค์ความรู้สำ�หรับครู นักเรียน และโรงเรียน
ในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสู่ความยั่งยืนและเป็นต้นแบบ
จุดมุ่งหมายการดำ�เนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน คือ
๑. เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมในการดำ�รงชีวิตร่วมกัน
ในสังคม โดยกระบวนการสหกรณ์
๒. ฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จำ�เป็นในการทำ�งานสหกรณ์ เช่น การ
ทำ�งานร่วมกัน การประชุม การทำ�บัญชี
การค้าขาย เป็นต้น
สหกรณ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมของนักเรียน
จัดตั้งขึ้นและดำ�เนินการโดยนักเรียน และมี
นักเรียนเป็นสมาชิก ในการจัดสหกรณ์ จะมี
ครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรม
สหกรณ์เพื่อช่วยเหลือ ให้คำ�แนะนำ�เด็ก
นักเรียนในการดำ�เนินงาน ตามขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ รับสมัครเป็นสมาชิก ด้วยความสมัครใจ และเปิดกว้างสำ�หรับนักเรียนทุกคน การ
สมัครสมาชิกสหกรณ์นักเรียน จะเก็บค่าหุ้น
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมาดำ�เนิน
กิจการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมีวาระในการทำ�งาน ๑ ปีการศึกษา หรือบางแห่ง
อาจทำ�ได้ บ่อยขึ้น เป็น ๑ ภาคการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน เดือนละครั้งเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
การซื้อ-ขาย การตลาด ฯลฯ
ขั้นตอนที่ ๔ ดำ�เนินการ มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้นักเรียนทดลองปฏิบัติ ๓ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
ขั้นตอนที่ ๕ การทำ�บัญชีประจำ�วัน มีทั้งบัญชีรับ – จ่าย บัญชีสินค้า บัญชีสมาชิก ฯลฯ สรุป
บัญชี ผลกำ�ไร/ขาดทุน และนำ�ข้อมูลมาวางแผนต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการดำ�เนินงานตามวาระของคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน จัดสรร
ผลกำ�ไร เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก บางส่วนสะสมไว้เป็นเงินทุนของสหกรณ์และเป็นเงินบริจาค
สำ�หรับทำ�กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตลอดขั้นตอนของการดำ�เนินงาน เด็กนักเรียนจะได้รับการ
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ปลูกฝังและพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักเสีย
สละเพือ่ ส่วนรวม การทำ�งานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน การจดบันทึก การจัดทำ�บัญชี และ
หลักประชาธิปไตย
สหกรณ์โรงเรียนตามพระราชดำ�ริ จะช่วยเชื่อมโยงโครงการต่างๆในโรงเรียน ทำ�ให้เกิด
การบูรณาการ กิจกรรมต่างๆ สมบูรณ์ขึ้น เช่น
- การเกษตร สหกรณ์นักเรียนรับซื้อผลผลิตจากแปลงเกษตรหรือฟาร์มของโรงเรียน หรือ
แม้แต่ของที่ผลิตได้ในท้องที่ มาวางจำ�หน่ายให้แก่โรงครัว ผู้ปกครอง และชุมชน
- การประกอบอาหารกลางวัน โรงครัวของโรงเรียนซื้อวัตถุดิบจากแปลงเกษตรหรือฟาร์ม
โรงเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาถูกกว่าท้องตลาดจากสหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์ยังช่วย
หาซื้อเครื่องปรุง ของแห้งที่จำ�เป็นและมีคุณภาพมาจำ�หน่ายด้วย
- การฝึกอาชีพ เช่นการแปรรูปอาหารหรือหัตถกรรม อาจต้องใช้เงินลงทุน สหกรณ์จึงเป็น
แหล่งเงินทุนให้กลุ่มกู้ยืม หรือหากต้องซื้อวัตถุดิบบางอย่าง สหกรณ์สามารถซื้อในราคาขายส่งมา
แล้วมาขายให้สมาชิก และเมือ่ มีผลงานทีผ่ ลิตได้ ก็น�ำ มาขายผ่านสหกรณ์ เพราะเป็นศูนย์รวม ทำ�ให้
เกิดประโยชน์ต่อทุกคน
- การพัฒนาทักษะของนักเรียนในการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารบริโภค โดยผ่านร้านสหกรณ์
เช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย อย. การดูวันที่ผลิต วันหมดอายุ
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โครงการอาหารกลางวันกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน
เรียบเรียงโดย
ดวงพร ศรกล้า
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การดำ�เนินงานพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีสำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบในการนำ�พระราชดำ�รัสมาสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทำ�
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารขึน้ และดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นแผนระยะ ๕ ปี (ฉบับที่ ๑ - ๓) และ ๑๐ ปี (ฉบับที่ ๔) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำ�รินี้ จึงเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางสำ�หรับการพัฒนาเด็กนักเรียนให้
แก่โรงเรียนที่ดำ�เนินการจัดโครงการอาหารกลางวันทุกโรง
แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ มีเป้าหมายสูงสุด คือ
เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดีสุขภาพแข็ง
แรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
มีค วามรู้ และทั ก ษะทางวิชาการและการ
อาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำ�รงชีวิต รัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมใิ จ
ในวัฒนธรรมท้องถิน่ และความเป็นไทยและ
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้
การพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนตามพระราชดำ�รินนั้ มีเป้าหมาย
ทีใ่ ห้เด็กนักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะทีจ่ �ำ เป็น
และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการพัฒนาที่มีเด็กนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะและคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวติ จริง และ
พึ่งตนเองได้ในที่สุด มีโรงเรียนเป็นฐานที่สำ�คัญของการปฏิบัติงานและครูเป็นแผนหลักในการขับ
เคลื่อนการพัฒนา พร้อมกับอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียนมาอย่างต่อเนือ่ งกว่า ๓๐ ปี
มีองค์ประกอบของการพัฒนา ดังนี้
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๑. การเกษตรในโรงเรียน
๒. สหกรณ์นักเรียน
๓. การจัดบริการอาหารของโรงเรียน
๔. การติดตามภาวะโภชนาการ
๕. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน
๖. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
๗. การจัดบริการสุขภาพ
๘. การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย
สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงใช้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นจุดเชื่อมโยงการดำ�เนิน
กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ทำ�ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
....................................................................................................................................................
ข้อมูลอ้างอิง : Praveetelearning/การเรียนรู้ออนไลน์ วิชาการสหกรณ์ บทที่ ๑๐,๑๒
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วารสาร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ฉบับที่ ๓ ประจำ�ปี ๒๕๕๙

ช่วงเสี่ยงของ ‘เด็กไทย’ ‘ปิดเทอมมีภัย’ ‘เจ็บ-ตาย-หาย’ ทุกปี
นางนันทนา หมื่นจิตร
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
“แม้ว่าบ้านจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด แต่หากขาดความเอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมที่
อยูใ่ นบ้าน และรอบๆบ้าน รวมถึงการดูแลเด็กอย่างใกล้ชดิ เป็นพิเศษแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย
สำ�หรับเด็กได้” ...นีเ่ ป็นการระบุของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
และก็มีการเตือนให้ป้องกันภัยที่อาจเกิดกับเด็ก ภัยที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดกับเด็กไทยในช่วงปิดเทอม
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแนะนำ�วิธีป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยที่อาจ
เกิดขึน้ กับเด็กภายในบ้านและรอบๆบ้าน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยสำ�หรับเด็ก ดังนี้
คือ
ประตู-หน้าต่าง ควรติดตั้งเหล็กกั้นหรือที่ยึดเพื่อป้องกันการถูกหนีบ ควรมีที่ครอบลูกบิด
ประตูเพือ่ ป้องกันเด็กกดลูกบิดเล่นจนทำ�ให้ประตูลอ็ ก ออกมาได้, ระเบียงบ้าน ควรติดตัง้ ทีก่ นั้ แบบ
ปิดทึบและแน่นหนา ซีล่ กู กรงไม่ควรถีเ่ กินไปเพราะอาจทำ�ให้ศรี ษะ แขน ขา ของเด็กเข้าไปติด และ
ไม่ห่างเกินไปจนเด็กพลัดตกลงไป
บันได ควรติดตั้งที่กั้นบริเวณราวบันได ช่องระหว่างราวบันไดไม่ควรห่างเกินไปจนเด็ก
พลัดตกได้ ไม่ควรวางของตามขั้นบันไดเพราะเด็กอาจเหยียบจนเลื่อนลื่นล้มตกบันได, ป ลั๊ ก ไ ฟ
ควรมีที่ครอบและติดตั้งบนที่สูงเพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วหรือวัตถุอื่นแหย่เล่นจนไฟดูด, พัดลม ควร
เลือกใช้แบบที่มีขาตั้งสูงและมีฝาครอบที่ปิดล็อกแน่นหนา เพื่อป้องกันเด็กเอามือแหย่ใบพัดบาด
และเมื่อเลิกใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
ห้องครัว ของมีคม เช่น มีด ส้อม ควรเก็บให้มิดชิด กระติกน�้ำร้อน-กาต้มน�้ำ ควรวางบน
โต๊ะหรือบนชั้นที่มั่นคงแข็งแรงที่เด็กเอื้อมไม่ถึง และไม่ควรวางบนโต๊ะที่มีผ้าคลุมยาว เพราะเด็ก
อาจดึงชายผ้าจนน�้ำร้อนลวกตัว
ห้องน�้ำ พื้นควรใช้วัสดุที่ไม่ลื่น มีพรมยางเช็ดเท้าหน้าห้องน�้ำ เพื่อป้องกันเด็กลื่นหกล้ม
บาดเจ็บ ถังน�้ำ-ภาชนะเก็บน�้ำ ต้องปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันเด็กซุกซนจนหัวทิ่มลงไป และเด็กเล็ก
ไม่ควรปล่อยให้เข้าห้องน�้ำล�ำพัง
จุดวางเครื่องมือ-น�้ำยาเคมี เช่น กรรไกรตัดกิ่งไม้ ตะปู ค้อน อุปกรณ์มีคม น�้ำยาท�ำความ
สะอาดพื้น ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง สารเคมีต่างๆ หลังใช้งานเสร็จแล้วต้องเก็บให้มิดชิด ปิดภาชนะ
ให้แน่นหนา รวมถึงยาต่างๆ ก็ตอ้ งเก็บให้มดิ ชิดพ้นมือเด็ก เพราะสิง่ ต่างๆเหล่านี้ เด็กอาจน�ำมาเล่น
จนเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
นอกบ้าน-รอบบ้าน ก็ต้องระวัง ไม่ว่าจะเป็นถนน ลานกว้าง หรือแม้แต่ที่จอดรถในบ้าน
เพราะเด็กอาจเกิดอันตรายจากรถได้ ไม่เว้นแม้แต่จากรถของพ่อแม่เองดังทีเ่ คยมีขา่ วน่าน่าสะเทือน
ใจบ่อยครั้ง นอกจากนี้ แม่น�้ำ ล�ำคลอง สระ บึง บ่อ หรือแม้แต่ถังเก็บน�้ำในห้องน�้ำ-ในบ้าน ก็ควร
ระวัง เพราะเด็กอาจพลัดตกลงไปหรือลงไปเล่นนำ�้ จนจมน�ำ้ เสียชีวติ ได้ ซึง่ กรณีจมน�ำ้ นีท้ างกระทรวง
สาธารณสุขก็เคยเตือนเป็นระยะ
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