ตราเสมาธรรมจักร

ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ

คติธรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ ๑๓๐
๑ เมษายน ๒๕๖๕

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ว่า “สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ.” แปลความว่า
“คนได้เกียรติ เพราะความสัตย์.” บุคคลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาของชาติ
จ�ำเป็นต้องรักษาความสัตย์ซื่อ ยึดถือไว้เป็นอุดมการณ์สำ� หรับชีวิต ทั้งนี้ อาจจ�ำแนกทางประพฤติได้เป็น ๕ นัย
กล่าวคือ ซื่อสัตย์ต่อบุคคล เช่น เป็นครูก็พึงซื่อสัตย์ต่อศิษย์ โดยท�ำหน้าที่ครูที่ดีต่อศิษย์อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ มุ่งดีมุ่งเจริญต่อศิษย์ด้วยพรหมวิหารธรรมสม�่ำเสมอ, ซื่อสัตย์ต่อวาจา เช่น เมื่อให้ปฏิญญา
กล่าวถ้อยรับค�ำในกิจใดอันสุจริต ต้องมุ่งเน้นปฏิบัติตามวาจาที่ให้ไว้โดยไม่กลับกลอกหลอกลวง, ซื่อสัตย์
ต่อการงาน เช่น เมื่อได้รับภาระงานใด ๆ ก็ต้องลงมือท�ำจริง ไม่ท�ำงานเสีย ไม่ทำ� งานเหลาะแหละ และไม่ทำ� งาน
คั่งค้าง, ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เช่น พิจารณาบทบาทหน้าที่ของตนอยู่เสมอว่ามีหน้าที่อย่างไร แล้วบากบั่นมั่นคง
ซื่อตรงกระท�ำตามหน้าที่นั้นไปด้วยความพากเพียร พร้อมพัฒนาตนเพื่อสัมฤทธิผลที่ดียิ่งขึ้นเสมอ และ ซื่อสัตย์
ต่อความดี เช่น ไม่หลงใหลไปในอบายมุข ปฏิบัติบริหารงานโดยปราศจากอคติ ๔ และมีเบญจศีลเป็นคุณธรรม
พื้นฐานส�ำหรับการด�ำรงตนเป็นกัลยาณปุถุชน เป็นต้น
กระทรวงศึกษาธิการท�ำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง ๑๓๐ ปี เป็นที่น่า
อนุโมทนา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงพึงอบรมตนให้เพียบพร้อมด้วยความซื่อสัตย์ทุกสถาน เพื่อยังเกียรติที่แท้จริง
แห่งข้าราชการให้บังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน สมตามนัยแห่งพระพุทธานุศาสนี
ขออ�ำนวยพรให้กระทรวงศึกษาธิการ เจริญวัฒนาสถาพร สามารถสรรค์สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทย
สืบไปตลอดกาลนาน.
						
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

“...ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน
คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง
ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถน�ำไปใช้ประกอบกิจการงาน
และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑.
๒.
๓.
๔.

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
มีงานท�ำ – มีอาชีพ
เป็นพลเมืองดี

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
๒. ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
		 ชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

๓. มีงานท�ำ – มีอาชีพ
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุง่ ให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท�ำจนงานส�ำเร็จ
๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท�ำงาน
เป็น และมีงานท�ำในที่สุด
๓. ต้องสนับสนุนผู้ส�ำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
มีงานท�ำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองดี
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
๒. ครอบครัว – สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ
“เห็นอะไรที่จะท�ำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท�ำ”
เช่น งานอาสาสมัคร งานบ�ำเพ็ญประโยชน์
งานสาธารณกุศล ให้ท�ำด้วยความมีน�้ำใจ และ
ความเอื้ออาทร

นายเกษม วัฒนชัย ผู้บันทึก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ได้อัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาแจ้งแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมพระราชกระแสรับสัง่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เรือ่ ง การศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร ๔ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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พระมหากรุณาธิคุณ
อันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐

พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถหลายด้าน พระจริยวัตร
อันงดงาม ทรงเป็นต้นแบบ และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าพสกนิกรได้ถือปฏิบัติ
จากการทรงงานด้ ว ยความมุ ่ ง มานะ การปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ นานัปการตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา น�ำความร่มเย็นเป็นสุขก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ปกเกล้ า ปกกระหม่ อ ม น� ำ ความปลื้ ม ปี ติ ม าสู ่ พ สกนิ ก ร
ทั่วทุกสารทิศอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชปณิธานมุง่ มัน่ ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
สืบสานตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่า ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุก
ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะบ�ำรุงขวัญและหลอมรวมชาวไทยให้มุ่งมั่นกระท�ำ
ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ ทรงเชิ ด ชู พ ลั ง จิ ต อาสาของเหล่าประชาไทยให้เป็นพลังแผ่นดิน
เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเพิ่มพูนพลังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
รวมทัง้ พระราชทานขวัญและก�ำลังใจให้แก่ผท้ ู ำ� ดีแม้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในสังคม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว พระราชทานประโยชน์ สุ ข ให้ แ ก่ ป วงชนชาวไทยอย่ า งยั่ ง ยื น ทั่ ว กั น
การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ชาติ ศาสนาและอาณาประชาราษฎร์ ดั ง พระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป”

สืบสาน

ทรงสืบสานโครงการตามพระราชด�ำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

รักษา

สิ่งดี ๆ ที่ประเทศไทยมีให้ดำ� รงอยู่ต่อไป

ต่อยอด

จากรากฐานของพระราชบิดาสู่การพัฒนาเพื่อสังคมไทย ทรงติดตามโครงการ
ตามพระราชด�ำริและทรงสานต่อพระราชกรณียกิจ ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ
๒. พระราโชบายด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เมื อ งจากการฟื ้ น ฟู ค ลอง
ทั่วกรุงเทพมหานคร
๓. ทรงด�ำเนินแนวทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อเติมเต็มการท�ำงานด้านสวัสดิการ
ของภาครัฐ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือวิกฤตโควิด 19
“เครื่องมือที่ใช้ต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
แต่หลัก ๆ ก็มาจากคน อะไรที่สำ� คัญในคนก็คือทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน
ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเป็นแนวทางการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

พระมหากรุณาธิคุณ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
และการสาธารณสุ ข ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มตั้ ง แต่ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
ซึ่งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงตระหนักว่า
สุขภาพพลานามัยประชาชนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ การบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจถวายงาน ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เป็นอีกพระราชกรณียกิจส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ กิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นงานส�ำคัญยิ่งใหญ่
ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ในการดู แ ลประชาชนของชาติ ใ ห้ ผ าสุ ก ปราศจากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงสร้างโรงพยาบาลทัว่ ทุกภูมภิ าค
สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยน�ำ้ พระราชหฤทัย
เปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม ทรงเป็นแบบอย่างของการท�ำความดี พระเกียรติคุณ
เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและนานาชาติ

น�้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นทั่วหล้า

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานแก่พสกนิกร คือ พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขและการดูแล
สุขภาพของประชาชน ทรงตั้งพระราชหฤทัยและพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งโครงการที่เกี่ยวเนื่องทางการแพทย์ การสาธารณสุข
ทรงอุปถัมภ์ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นกันดาร
รวม ๒๑ แห่ง ทั่วประเทศและด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย
เป็นอย่างยิ่งเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย
เพื่ อ ภารกิ จ ตรวจหาเชื้ อ เชิ ง รุ ก ในกลุ ่ ม เสี่ ย งครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ยั ง ความ
ปลาบปลื้มและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
เจลล้างมือ

ยาฟาวิพิราเวียร์

เวชภัณฑ์

หน้ากากเฟสชิว
(Face Shied)

ชุด PPE

พระราชทาน
ความช่วยเหลือ
วิกฤตโควิด 19

ถุงมืออนามัย

ถุงยังชีพ
พระราชทาน

ถุงพระราชทาน
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
หน้ากากอนามัย
รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
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พระราชทานความช่วยเหลือวิกฤตโควิด
บรรเทาทุกข์พสกนิกรในยามที่ประเทศไทยประสบกับมหาวิกฤต
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ห้วงเวลาที่ประเทศไทยประสบกับมหาวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโรค ทรงรับเป็น
พระราชภารกิจส�ำคัญในการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกร ด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคาดการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะไม่จบลงในเร็ววัน
จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์กว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท เพือ่ จัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย
โดยเร็วและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโคโรนา 2019
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายให้เร่งจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้ทั่วถึง
และพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ตั้งแต่ห้วงเวลา
ของการแพร่ระบาดระลอกแรกจนถึงปัจจุบันรวม ๔๘๘ เครื่องให้แก่โรงพยาบาล ๑๒๓ แห่ง ๗๗ จังหวัด
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ทรงให้ความส�ำคัญต่อการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบผลและบุคลากรทางการแพทย์รับทราบจ�ำนวนผู้ติดเชื้อจะได้ควบคุม
สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จึงมีพระบรมราโชบายให้จัดสร้างรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
พระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย รวม ๓๖ คัน นอกจากนี้ พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จ�ำนวน ๕ คัน
ส�ำหรับใช้งานคู่กับรถชีวนิรภัย ซึ่งมีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จ�ำเป็นติดตั้ง
ภายในรถด้วยสมรรถนะที่ออกแบบเป็นพิเศษ จึงท�ำให้สามารถทราบผลตรวจได้ภายใน ๓ ชั่วโมง สามารถ
ตรวจสอบได้ ๘๐๐-๑,๐๐๐ ตัวอย่างต่อวัน ช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งทรงจัดสร้างรถเอกซเรย์
ระบบดิจิทัล จ�ำนวน ๒ คัน เป็นรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกของประเทศไทยที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถส่งข้อมูลวินิจฉัยของผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ ๕ G ให้แพทย์วิเคราะห์ ประเมินคัดกรอง
ผู้ป่วยผ่านจอมอร์นิเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๓๐ เครื่อง ที่สามารถน�ำไปใช้
ตรวจพื้นที่ภาคสนามอีกด้วย นับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ลงพื้นที่ตรวจผู้ติดเชื้อเชิงรุก
ให้ประชาชนมาแล้วกว่า ๖๓๐,๐๐๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วย ณ จุดที่มี
การแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานพระราชด�ำริในการสร้างห้องตรวจหาเชื้อให้แก่
โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยบริษัทเอสซีจีดำ� เนินการสร้างห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ให้แก่โรงพยาบาล
๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นห้องที่มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศ
ทีเ่ หมาะสม ช่วยป้องกันทีมแพทย์ทอี่ ยูใ่ นห้องตรวจจากผูท้ มี่ าเข้ารับบริการ ในการนีพ้ ระราชทานห้องความดันลบ
จ�ำนวน ๒ ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมทั้งห้องความดันลบ
เคลื่อนที่ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลบางขุนเทียน ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19
ใช้แยกผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคจากห้องไปสูบ่ ริเวณภายนอกอืน่ ๆ ในสถานพยาบาลได้
และห้องความดันลบเคลื่อนที่ยังสามารถน�ำไปใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามได้และเพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชุด PPE
๗๐๔,๐๐๐ ชุด และจ�ำนวน ๖๒๔ ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ห้อง ICU
โดยเฉพาะ
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า
เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีความห่วงใยประชาชน
และบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นอย่างยิง่ พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ จ� ำนวน
๒.๘ พันล้านบาท เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่
๑. พระราชทานพระราชทรัพย์ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
๒. พระราชทานพระราชทรัพย์ จ�ำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัย
และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
๓. พระราชทานพระราชทรัพย์ จ�ำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ เรือนจ�ำ ทัณฑสถานและโรงพยาบาล
แม่ข่ายของเรือนจ�ำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในโอกาส
อภิมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคียงข้างประชาชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชนพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด รวม ๑๘๘,๒๖๖ ชุมชน กว่า ๑๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน
และพระราชทานยาฟ้าทะลายโจรพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 จ�ำนวน ๒,๐๐๐ ขวด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยาฟ้าทะลายโจร ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละก�ำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา
ผู้ป่วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้วยทรง
ประกอบอาหารพระราชทาน อาทิ เมนูกว๋ ยเตีย๋ วหมูตนุ๋ ลูกชิน้ ก๋วยเตีย๋ วไก่ตนุ๋ มะระเครือ่ งยาจีน ก๋วยเตีย๋ วเย็นตาโฟ
ลูกชิน้ เห็ดหอม ข้าวซีโ่ ครงหมูอบกระชายขาวยอดผัก ไข่เจียวหมูสบั กระชายซอย คัว่ กลิง้ ไก่กระชายขาว ลาบเหนือ
คัว่ กระชาย ซึง่ ล้วนเป็นอาหารทีม่ คี ณุ ค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพอนามัยเมนูพระราชทาน
นอกจากนีย้ งั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระทีน่ งั่ อัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหาร
พระราชทานให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นกลุม่ เสีย่ ง อาทิ เขตบางพลัด จ�ำนวน ๒,๒๕๐ กล่อง
เขตวัฒนา จ�ำนวน ๖,๙๐๐ กล่อง เขตบางคอแหลม จ�ำนวน ๕,๗๐๐ กล่อง เขตคลองเตย จ�ำนวน ๙,๐๐๐ กล่อง
เขตดุสิต จ�ำนวน ๑๑,๙๔๖ กล่อง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ�ำนวน ๘,๔๐๐ กล่อง
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญอาหารพระราชทานเมนู “กูลาซกระชายขาว” และเจลแอลกอฮอล์
มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจต่อไป
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ต่อมา พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญ
กระแสพระราชด�ำรัส ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยประชาชน ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ทรงห่วงใยและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละก�ำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ต้องขัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่เรือนจ�ำ
อาจจะระงับยับยั้งได้ยาก จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังให้แก่
โรงพยาบาลในสังกัดกรมราชทัณฑ์ พร้อมทัง้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ ในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด พระราชทานให้แก่กรมราชทัณฑ์
ส�ำหรับใช้รักษาผู้ป่วยในเรือนจ�ำและทัณฑสถานต่าง ๆ โดยมีพระราชด�ำริว่า “ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาด้านสุขภาพ เนือ่ งจากขาดแคลนเครือ่ งมือ และครุภณั ฑ์ทางการแพทย์ จึงได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความช่วยเหลือวิกฤตโควิด บรรเทาทุกข์พสกนิกรในห้วงเวลาที่ประเทศไทยประสบกับ
มหาวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สายธารแห่งพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่พสกนิกรต้านภัยโควิด
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�ำนวน ๑,๑๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึง
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
๑. รถตรวจโรคชีวนิรภัยพระราชทาน จ�ำนวน ๓๖ คัน เป็นเงิน ๒๗ ล้านบาท
๒. รถวิเคราะห์ผลตรวจด่วนพิเศษ จ�ำนวน ๕ คัน เป็นเงิน ๓๕.๗ ล้านบาท
๓. รถ Digital X- ray จ�ำนวน ๒ คัน และเครื่อง X- ray เคลื่อนที่ จ�ำนวน ๓๐ เครื่อง
เป็นเงิน ๖๓ ล้านบาท
๔. ห้องตรวจเชื้อ Modular Swab Unit จ�ำนวน ๒๐ ห้อง เป็นเงิน ๔๙.๘ ล้านบาท
๕. เครื่องช่วยหายใจ จ�ำนวน ๔๘๘ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙๕ ล้านบาท
๖. ถุงพระราชทาน จ�ำนวน ๑๘๘,๒๖๖ ถุง เป็นเงิน ๒๒๗.๔ ล้านบาท
๗. ชุด PPE จ�ำนวน ๗๐๔,๐๐๐ ชุด เป็นเงิน ๙๗ ล้านบาท
๘. น�้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด เป็นเงิน ๑๓.๙ ล้านบาท
๙. ห้องความดันลบ/ห้องความดันลบเคลื่อนที่ จ�ำนวน ๑๒ ห้อง เป็นเงิน ๑๔ ล้านบาท
๑๐. ชุดป้องกัน Virus PAPR จ�ำนวน ๖๒๔ ชุด เป็นเงิน ๒๗.๖ ล้านบาท
๑๑. อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นเงิน ๑๔.๒ ล้านบาท
๑๒. กรมราชทัณฑ์และราชทัณฑ์ปันสุข เป็นเงิน ๒๔๓.๘ ล้านบาท
๑๓. รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน จ�ำนวน ๘ คัน
๑๔. หน้ากากอนามัย และ Face Shied จ�ำนวน ๒ ล้านชิ้น เป็นเงิน ๘.๘ ล้านบาท
๑๕. อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ เป็นเงิน ๘๒ ล้านบาท
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

15

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความช่วยเหลือโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชด�ำริวา่ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ต้องรับผิดชอบให้บริการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยจ�ำนวนมาก แต่ยังขาดแคลนบุคลากร
เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม
ซึ่งเมื่อพ้นโทษออกมาสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายใจและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ จึ ง มี พ ระบรมราชโองการตามประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน
พุทธศักราช ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
มี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
เป็ น องค์ ป ระธานที่ ป รึ ก ษา สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จ�ำนวน ๓๙ คน
โดยพระราชทานความช่วยเหลือในเรือ่ งการจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์ เป็นเงิน ๔๘๐,๙๕๘,๒๖๙ บาท
ตลอดจนให้จิตอาสาพระราชทานได้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จ�ำนวน ๗๘๖ รายการ ดังต่อไปนี้
• ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด
• เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำโดยใช้กระบอกฉีด (Syring Pump) ๒๐ เครื่อง
• เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ (Infusion) ๔๐ เครื่อง
• เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi-flow NaSal Cannula (HFNC) ๒๐ เครื่อง
• เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน ๔ เครื่อง
• ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ๘ ชุด
• เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๑,๐๐๐ เครื่อง
• เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ระบบ Ai ๑๐ เครื่อง
• การบ�ำบัดน�้ำเสีย การก�ำจัดขยะ
• หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
• ปรับปรุงห้อง LAB ห้องแรกรับ ห้องแยกโรคอย่างถาวร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID -19)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความส�ำคัญ
ในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ โดยพระราชทานพระบรมราโชบาย การรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีแผนเผชิญเหตุ ระบบการปฏิบัติ
และให้ทกุ คนมีความอดทน เสียสละและมีวนิ ยั ต่อตนเองเพือ่ จะได้แก้ไขปัญหาได้ให้ถกู จุด พร้อมทัง้ ได้พระราชทาน
ก�ำลังใจและพระราชด�ำริในการรับมือ ดังนี้
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โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จดั ซือ้ และจัดหาเครือ่ งช่วยหายใจ
และเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรับมือสถานการณ์ของโรคโควิด 19
ตัง้ แต่วนั พุธที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครือ่ งช่วยหายใจ
พระราชทาน เครื่องก�ำจัดเชื้อโรคในอากาศ CADR เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล เครื่อง Autopulse ชุดวัดและติดตามคลื่นสมองขณะให้ยาระงับความรู้สึกตัว
ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผูป้ ว่ ยภาวะ เครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๒ เฟส เครือ่ งติดตาม
สัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจน
ในเลือด รถเข็นฉีดยา เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณแจ้งเตือน
เครื่องซัคชันไฟฟ้าแรงดูดต�ำ่ เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์ การไหลเวียนในร่างกาย ชุด PPE ยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ
(Modular Swab Unit) ซึง่ มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศทีเ่ หมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชือ้ ป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จ�ำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน ๓ วัน และยังสามารถ
ต่อยอดสูก่ ารเป็นสถานทีต่ รวจหาเชือ้ โรคระบบทางเดินหายใจอืน่ ๆ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบฆ่าเชื้อให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ เพื่อใช้งานคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รวมถึงรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล
เพื่อค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ยังแผ่ขยายไปยังต่างประเทศ เมือ่ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 เข้าขั้นวิกฤต มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มกี ารเชิญเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสิง่ ของต่าง ๆ
เพื่ อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุ กข์ แ ก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคโควิด 19 ณ ต่างประเทศอีกด้วย

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี ทรงห่ ว งใยประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ท�ำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ หลายคนถูกเลิกจ้างงานขาดรายได้ จึงพระราชทานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ
น้อมน�ำโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ที่มีอยู่เดิมจ�ำนวน ๓๐ ฟาร์ม จากจ�ำนวน ๖๑ ฟาร์ม ใน ๑๗ จังหวัดทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ด�ำเนินการจัดฝึกอบรม
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจให้มีรายได้ มีความรู้จากการท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหาร
ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คงต้องอยู่กับสังคมไทย
ไปอี ก ระยะหนึ่ ง จนกว่ า จะมี ก ารค้ น พบวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค ดั ง นั้ น สั ง คมไทยต้ อ งด� ำ เนิ น ไปในแนววิ ถี ชี วิ ต
แบบใหม่ภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อให้ราษฎร
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและน�ำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยสู้ภัยโควิด
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์โรคโควิด 19 เป็นปีที่สอง แม้ประชาชนคนไทย
จะรู้จักและมีความพร้อมระดับหนึ่งในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่กันมาบ้างแล้ว แต่ทว่าการระบาดระลอกใหม่
หลายระลอกในช่วงระยะเวลาไม่ห่างกันและกินเวลาเกือบทั้งปี ส�ำหรับพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่คนไทย
ต้ อ งเผชิ ญ วิ ก ฤตสาหั ส ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ และเศรษฐกิ จ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ แต่ ป ระชาชนชาวไทยก็ ไ ด้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือนานัปการตลอดทั้งปี
๒๕๖๔ ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัย
ของประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ทรงห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงได้พระราชทานชุด PPE สามแบบ ทั้งชุด PPE
แบบเสื้อคลุมกันน�้ำชนิดใช้ครั้งเดียว ชุด PPE แบบชุดหมีกันน�้ำชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุม
กันน�้ำชนิดใช้ซ�้ำได้ พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ทรงห่วงใยและทรงให้ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละก�ำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
รักษาผู้ป่วย จึงพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระที่นั่งอัมพรสถาน และหน่วยงานทหารจัดอาหาร
พระราชทาน ในการนีพ้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประกอบอาหารพระราชทาน อาทิ ก๋วยเตีย๋ วหมูตนุ๋ ลูกชิน้
ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเครื่องยาจีน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอม ข้าวซี่โครงหมูอบกระชายขาวยอดผัก
ไข่เจียวหมูสับกระชายขาว ฯลฯ อาหารที่พระราชทานล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพระราชทาน
วันละ ๓ มื้อ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงติดต่อกัน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
อรอร ฤทธิ์กลาง
เรียบเรียง
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“ลู ก โป่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความเป็ น สิ ริ ม งคลและความสุ ข ลู ก โป่ ง รู ป หั ว ใจ
สีเหลืองและสีม่วง อัดเต็มไปด้วยก�ำลังใจจากเราทั้งสองส่งลอยไปพระราชทานก�ำลังใจ
ด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุก ๆ ท่านให้มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่จะเผชิญและผ่านพ้น
วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัย
ไข้เจ็บใด ๆ ทุกประการ”

ความหมายในบัตรพระราชทานก�ำลังใจ
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบบัตรพระราชทานก�ำลังใจ
เพื่อเป็นก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน
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“...เป็นก�ำลังใจและก็ขอบใจ และสนับสนุนทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา
หรือควบคุมโควิด ในระยะนีค้ อื ก็ตอ้ งขอขอบใจด้วยความนับถือและก็ประทับใจในการทีท่ กุ ท่าน
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ สี่ ำ� คัญยิง่ ให้แก่ประเทศชาติและพีน่ อ้ งชาวไทยทุกคน ก็ทราบว่าได้ทำ� อย่างดี
ที่สุดแล้ว ก็ขอให้เป็นก�ำลังใจ อย่าได้ท้อแท้ และขอให้รักษาร่างกายสุขภาพของตัวเองด้วย
ในการท�ำงาน ก็ขอให้ทางนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของก�ำลังใจและความส�ำนึกในการเสียสละ
และน�้ำใจของท่านด้วย ก็ขอเป็นก�ำลังใจ และขอบใจแทนประชาชนด้วย...”

พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
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พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงห่วงใยพสกนิกรเพียงแต่
เฉพาะสถานการณ์โควิด 19 ทรงห่วงใยในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร
ไม่ว่าพสกนิกรจะทุกข์ร้อนเรื่องอันใด น�้ำพระราชหฤทัยจะแผ่ไปอย่างทั่วถึง
ทั้งแผ่นดิน พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ
ที่หลากหลายทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งประเทศ ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น ที่ ท รงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ
นานัปการ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างมิรู้จัก
เหน็ดเหนื่อย ทรงตระหนักว่าปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง
คือ การดูแลราษฎรของชาติให้ผาสุกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพือ่ ให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้า มั่นคงและประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน

รายการอ้างอิง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำ�กัด, ๒๕๖๒. (รัฐบาลโดย
กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒)
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. ทศรัชบรมราชจักรีวงศ์. กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำ�กัด,
๒๕๖๓. (เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์)

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพจมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเพจจิตอาสาพระราชทาน
เฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เว็บไซต์พระลาน โดยกรมประชาสัมพันธ์
ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนพระราชทานความช่วยเหลือวิกฤตโควิด บรรเทาทุกข์พสกนิกร (ออนไลน์) สืบค้น
เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ จาก : www.matichon.co.th/2020.
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คำ�นำ�
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ
จัดตั้งกรมธรรมการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ และต่อมากระทรวงธรรมการ
ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงมีอายุครบ ๑๓๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หนังสือ “๑๓ ทศวรรษ
๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ
การสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ๑๓๐ ปี และเพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน การจัดการศึกษา ของหน่วยงาน
ในสังกัดและในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ
เนือ้ หาสาระในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย พระบรมราโชบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาในพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระวรธัมโมวาท ของสมเด็จพระสังฆราช สารจากนายกรัฐมนตรี ส่งข้อความปรารถนาดี
มายังคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ สารจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนชุ เทียนทอง) สารจากรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา
โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์) พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน อีกทั้งได้รวบรวม
เรือ่ งราวส�ำคัญของความก้าวหน้าการศึกษาไทยในแต่ละช่วงทศวรรษในรอบ ๑๓ ทศวรรษทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั
บทสัมภาษณ์เด็กไทยไม่แพ้ชาติใด บทสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การศึกษาไทย
ในสภาวะวิกฤต COVID-19 ซึง่ แต่ละหน่วยงานได้ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทำ� คุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
และท�ำเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียบเรียงหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ เป็นผูเ้ รียบเรียง โดยได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานและบุคลากร
ในสังกัดและในก�ำกับ ดังรายนามที่ปรากฏในท้ายเล่ม
กระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “๑๓ ทศวรรษ ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ” เล่มนี้
จะท�ำให้ผู้อ่านได้รับทราบประวัติความเป็นมา ภารกิจ หน้าที่และอ�ำนาจ บทบาทส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดการศึกษาตลอด ๑๓๐ ปีที่ผ่านมา อันนับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงศึกษาธิการทุกคน ขอขอบคุณคณะผูจ้ ดั ท�ำ ผูเ้ รียบเรียง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

(นายสุภัทร จ�ำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สาร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

การศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สามารถน�ำไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อศึกษาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ ส�ำหรับใช้ในการประกอบสัมมาชีพ
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการสร้างสังคมที่สงบสุข
รัฐบาลได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และก�ำหนดให้ยทุ ธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เป็นเป้าหมายส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีศักยภาพ
และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดระยะเวลา ๑๓ ทศวรรษที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินการจัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มุง่ เน้นการสร้างห้องเรียนคุณภาพทีส่ ามารถเชือ่ มโยงและสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ และพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ทีไ่ ด้รว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ ทุม่ เท เสียสละ
มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ขับเคลือ่ นพัฒนาการศึกษาของไทยให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรมตลอดมา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๕ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน พร้อมทั้งขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน และครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการโดยทั่วกัน
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

การศึกษาในประเทศไทยมีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย การศึกษาไทยมีประวัตกิ ารพัฒนา
มาอย่างยาวนาน ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการการเรียนการสอนในประเทศไทย และได้รบั การปฏิรปู
อยู่หลายครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด
เมื่อครั้งที่การเข้าถึงการศึกษายังอยู่ในแวดวงที่จ�ำกัด และวัดวาอารามต่าง ๆ เคยเป็น
ศู น ย์ ก ลางการจั ด การศึ ก ษาของชุ ม ชน การปฏิ รู ป ครั้ ง ส� ำ คั ญ ในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓) ได้กอ่ ให้เกิดการวางรากฐานการศึกษาแผนใหม่
ที่เป็นระบบ ด้วยพระราชปณิธานที่ต้องการให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อราษฎรทุกคน จึงเป็นที่มา
ของการจัดตั้งกรมศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบการศึกษาของพลเมืองโดยตรง
จากกรมศึกษาธิการในวันนั้น มาสู่กระทรวงธรรมการ และกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้
เป็น ๑๓๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจอันยิ่งใหญ่
เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ หรือ “TRUST” ให้กับสังคม ด้วยการท�ำให้คนไทย
ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะ
เพือ่ การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ ทัง้ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะทางด้านสือ่ สารสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ตลอดจนทักษะอาชีพ ผ่าน ๑๒ นโยบาย และ ๗ วาระเร่งด่วน ได้แก่
ความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ Big Data ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellence Center) พัฒนาทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัด
การศึกษาส�ำหรับผู้ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๕ นี้ ดิฉันขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกท่านทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันฝ่าฟัน
วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการท�ำให้ผเู้ รียนไม่พลาดโอกาสทีจ่ ะเรียนรู้ และท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน (VUCA World) เช่นนี้ ดิฉันขอให้ทุกท่านได้ช่วยกัน
จุ ด ประกายให้ ผู ้ เ รี ย นของเรามี แ รงบั น ดาลใจที่ จ ะเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต รั ก ที่ จ ะแสวงหาความรู ้
อย่างไร้ขีดจ�ำกัดได้ทุกที่ ทุกเวลา สืบไป
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ครบรอบ ๑๓๐ ปี
๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกอบคุณงามความดีในการสร้างเยาวชนของชาติ
ในทุกระดับ โดยมิได้ละเลยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทุกกลุ่มให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและ
เป็นพลเมืองที่ดีร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่เว้นแม้แต่ผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนด้วย
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลท�ำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับตัวมาโดยตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงในระยะ ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมานี้ ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั้งโลก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญที่สะท้อนมุมมองให้กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปรับตัวในด้านการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเรียนการสอน
อย่างกะทันหัน จนกล่าวได้วา่ เป็นช่วงเวลาทีก่ ารศึกษาไทยได้เกิดการปรับเปลีย่ นขนานใหญ่จากหน้ามือเป็นหลังมือ
ซึ่งการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเช่นนี้ได้จ�ำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันหลายประการ
ทั้งโครงสร้างขององค์การ การปรับตัวของบุคลากรทุกระดับ และส�ำคัญที่สุดคือการปรับวิธีการเรียนการสอน
ให้กับเยาวชนให้เหมาะสมตามบริบทที่แตกต่างกัน
ในยุคดิจิทัลหรือศตวรรษที่ ๒๑ เราจะต้องปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา โดยเน้นที่การเรียนของเด็ก
เป็นส�ำคัญ ครู ผู้ปกครองและผู้บริหารจะเป็นเพียงผู้เอื้ออ�ำนวยและสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เรียน
สิ่งที่เขาสนใจทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ทุกคนจะต้องให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนหรือสนใจจะเรียนรู้ โดยเน้น
ไปที่การฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล บนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
แก้ปญั หาชีวติ ประจ�ำวันได้ ควบคูไ่ ปกับการสอดแทรกวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ไทย ตลอดจนให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
หน้าที่ของพลเมือง และหลักศีลธรรมให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ในทุกช่วงวัย โดยไม่ลืมรากเหง้าวิถีชีวิตการกิน
การอยู่ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
พลเมืองไทยให้เจริญงอกงามไปเป็นพลเมืองที่ดีของโลกต่อไปด้วย
ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ๑๓ ทศวรรษจากนีไ้ ป การฉลองครบรอบนีจ้ ะเป็นก�ำลังขับเคลือ่ นให้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับเปลี่ยน ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน เท่าเทียมและ
ยัง่ ยืน ก้าวเป็นองค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง สามารถเตรียมคนรองรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในประเทศ
และของโลก และขอเป็นก�ำลังใจให้บคุ ลากรกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านได้ใช้ความรูค้ วามสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนอย่างเต็มก�ำลังเพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนาการศึกษาไทย

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของประเทศ
โดยให้ความส�ำคัญกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย ช่วงวัยเรียน วัยรุ่น ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงส่งเสริมศักยภาพ
วัยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่ต้องการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดรับกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...
ดิฉนั ได้ให้ความส�ำคัญและร่วมผลักดันกฎหมายอย่างดีทสี่ ดุ พร้อมแสวงหาเครือข่ายด้านการศึกษาเพือ่ ช่วยส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมอบหมายให้มีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงาน เพื่อพิจารณาโครงสร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับกับกฎหมายที่จะเกิดขึ้นใหม่
อย่างสอดคล้อง สมดุลและกลมกลืนกับสถานการณ์โลกและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้มากที่สุด
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�ำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ซึง่ อยูใ่ นการก�ำกับดูแลของดิฉนั ทีไ่ ด้รว่ มมือร่วมใจกันเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัยของประเทศ
ร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดการศึกษา ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนร่วมกัน
เพือ่ สร้างทุนทางปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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นายสุทธิชัย จรูญเนตร
ที่ปรึกษา
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นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต
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นายณรงค์ ดูดิง

นายกมล รอดคล้าย

ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]

ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
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(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

ทำ�เนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร ๔ องค์กรหลัก
และองค์กรในกำ�กับ
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จ�ำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

นายธนู ขวัญเดช

นายวีระ แข็งกสิการ

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

นายปรีดี ภูสีน�้ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

นายธนากร ดอนเหนือ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

นายธีร์ ภวังคนันท์

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสุปราณี นฤนาทนโรดม

นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ

ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
นายวัลลพ สงวนนาม
เลขาธิการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายพีรศักดิ์ รัตนะ
เลขาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี
เลขาธิการ

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
รองเลขาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการ
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ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการ

นายยศพล เวณุโกเศศ
รองเลขาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เรืออากาศโท สมพร ปานด�ำ
รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

องค์กรในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ

รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
รักษาการเลขาธิการคุรุสภา
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นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำ� นงค์

รักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทำ�เนียบผู้บริหาร

นายสุทิน แก้วพนา

นายวรวรงค์ รักเรืองเดช

เลขาธิการ
สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ

ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริดา บุรชาติ

นางสาวนันทา หงวนตัด

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
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๑๓ ทศวรรษ

เส้นทางวิวัฒน์การจัดการศึกษาไทย

๑๓ ทศวรรษ

เส้นทางวิวัฒน์การจัดการศึกษาไทย

   เด็กเอ๋ย เด็กน้อย
ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพส�ำหรับตน
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
ถึงล�ำบากตรากตร�ำก็จ�ำทน
เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย

บทร้อยกรองข้างต้นไม่ปรากฏนามผู้แต่ง เป็นบทหนึ่งในหนังสือ ดอกสร้อย
สุภาษิต ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ บทดอกสร้อยนี้
และอีกบางบทได้ก�ำหนดเป็นบทอาขยาน ซึ่งยังคงท่องจ�ำแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ครั้งทรงด�ำรงพระยศ
เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพ และทรงบังคับบัญชากรมศึกษาธิการ
ตรัสชวนเหล่ากวีในกรมดังกล่าวแต่งบทดอกสร้อย รวม ๓๔ บท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ ให้ชื่อ
หนังสือว่า ดอกสร้อยสุภาสิต๑ ส�ำหรับให้เยาวชนอ่านเป็นคติสอนใจ กระทรวงธรรมการ
กราบทูลขออนุญาตพิมพ์เป็นแบบสอนอ่านครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔
ชื่อ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมศึกษาธิการ, และกระทรวงธรรมการ ซึ่งยกมา
อธิบายความเป็นมาของบทร้อยกรองนี้ คนรุน่ ปัจจุบนั อาจฉงนว่า หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดการศึกษามีวิวัฒนาการมาอย่างไร จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อหน่วยงาน
ทั้งบทบาทความรับผิดชอบ เรื่องราวน่าสนใจและมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนทุกคน
ทุกวัยหรือไม่ อย่างไร

หนังสือ ดอกสร้อยสุภาสิต
ครั้งกรมราชบัณฑิต จัดพิมพ์
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ช่วงประมาณ ๓ ทศวรรษแรก : กระทรวงธรรมการ
(พ.ศ. ๒๔๓๕ - พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นเวลา ๒๖ ปี)
การจัดการศึกษาของไทย ถือได้ว่ามีมาช้านาน แต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
หรืออาจก่อนหน้านั้น และเจริญรอยสืบมาจนถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของพลเมือง นอกจากบิดา
มารดา และญาติพี่น้องในครอบครัว มีหน้าที่สั่งสอนบุตรหลานเรื่องความประพฤติ และ
การงานอาชีพแล้ว ส�ำนักเรียนส่วนใหญ่ คือ วัด สอนบุตรหลานราษฎรทั่วไป มีพระภิกษุ
ท�ำหน้าทีอ่ บรมสัง่ สอนศิษย์ของตนตามความสามารถทีจ่ ดั ได้ ส�ำนักเรียนอีกแห่งหนึง่ คือ
ส�ำนักราชบัณฑิต มักอยู่ในพระราชวัง บ้านผู้รู้ ผู้เป็นนักปราชญ์ ส่วนใหญ่สอนเจ้านาย
บุตรหลานของขุนนางและข้าราชการ

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครัน้ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ๒ พระองค์มพี ระราชด�ำริ
ว่า การศึกษาเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และมีพระราชปณิธานทีจ่ ะทรงพัฒนา บ�ำรุงการศึกษา
ของชนในชาติทุกหมู่เหล่าอย่างจริงจัง ดังเห็นได้จากพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งในที่ประชุม
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตร
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ ว่า
“… วิชาหนังสือเป็นวิชาที่นับถือ แลเป็นที่สรรเสริญ
แต่โบราณว่าเป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ที่เป็นใหญ่ยิ่ง
นับแต่พระมหากษัตริย์ เป็นต้น จนตลอดราษฎรพลเมือง
สมควรแลจ�ำเป็นจะต้องรู้ เพราะเป็นวิชาที่อาจท�ำให้การ
ทั้งปวงส�ำเร็จไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง…
เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไป ตลอด
จนถึงราษฎรที่ต�่ำที่สุดจะให้ได้โอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน
ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่า
การเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อส�ำคัญที่หนึ่งซึ่ง
ฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้”๓

พระองค์ทรงปฏิรูปราชการแผ่นดินครั้งส�ำคัญ จัดให้มีกรม และกระทรวง ดูแล
กิจการงานของบ้านเมือง ก่อนการตั้งกระทรวงธรรมการ การพระศาสนา พิพิธภัณฑ์
การศึกษา และการพยาบาล มีฐานะเป็นกรมอยูใ่ นสังกัดต่าง ๆ มาก่อน กล่าวคือ กรมธรรมการ
เป็นกรมเก่าแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พิพิธภัณฑสถานตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓
กรมศึกษาธิการตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ และกรมพยาบาลตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑
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กล่าวเฉพาะ กรมศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษา และได้
ยกระดับเป็นกระทรวงต่อมา เมื่อพิจารณาจากพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศตั้ง
กรมศึกษาธิการ เพื่อ “เป็นแบบแผนให้แพร่หลาย…ส�ำหรับบังคับบัญชาราชการฝ่าย
การเล่าเรียน” เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ค�ำ ศึกษา ใช้ในชือ่ หน่วยงานและต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด
ของกรมครัง้ นัน้ คือ ข้าหลวงผูบ้ ญั ชาการศึกษา ทัง้ ค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกับ ค�ำ ศึกษา
หลายแห่งปรากฏในประกาศ ใช้แต่ ค�ำ การเล่าเรียน ไม่ใช้ ค�ำ ศึกษา ความตามประกาศ
ดังนี้

ประกาศตั้งกรมศึกษาธิการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกัน
การเล่าเรียนวิชาเป็นการส�ำคัญของราชการบ้านเมือง แต่ก่อนมายังหาได้
จัดตั้งขึ้นเป็นแบบแผนให้แพร่หลาย และยังหาได้มีเจ้าพนักงานส�ำหรับ
บังคับบัญชาราชการฝ่ายการเล่าเรียนทั้งปวงไม่ บัดนี้ได้ทรงท�ำนุบ�ำรุง
การเล่าเรียนให้เป็นแบบอย่างเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้มาก และได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีเจ้าพนักงานรับกระแสพระราชด�ำริจัดการนั้นตลอดมา
เมื่อการเล่าเรียนเจริญขึ้น ผู้ซึ่งรับราชการในการเล่าเรียน คือ เจ้าพนักงาน
ส�ำหรับบังคับจัดการเล่าเรียน  และอาจารย์ผฝู้ กึ สอนวิชาเป็นต้นนัน้ ก็มมี ากขึน้
โดยล�ำดับ ผู้ซึ่งรับราชการในต�ำแหน่งการทั้งปวงเหล่านี้ ก็เป็นข้าราชการ
รับราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณในส่วน ๑ เหมือนกับข้าราชการ
กรมอืน่ ๆ แต่ยงั หาได้มตี ำ� แหน่งในราชการไม่ เพราะราชการฝ่ายการเล่าเรียน
ยังไม่ได้ตงั้ สังกัดขึน้ เป็นกรม ๑ เหมือนกับประเทศอืน่ ๆ บัดนีท้ รงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานซึง่ ส�ำหรับจัดการเล่าเรียนทัง้ ปวงรวมเป็นกรม ๑
เรียกว่า กรมศึกษาธิการ ซึ่งผู้ได้รับกระแสพระราชด�ำริเป็นหัวหน้าพนักงาน
จัดการเล่าเรียน เป็นต�ำแหน่ง ข้าหลวงผู้บัญชาการศึกษา และให้ผู้ซึ่ง
รับราชการอยูใ่ นพนักงานจัดการเล่าเรียนทัง้ ปวง สังกัดขึน้ อยูใ่ นกรมศึกษาธิการ
ตามต�ำแหน่งซึ่งได้รับราชการนั้นทุกคน ให้กรมศึกษาธิการนี้เป็นกรม ๑
ในราชการฝ่ายพลเรือนเหมือนกับกรมอื่นๆ สืบไป
ประกาศมา ณ วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค�ำ 
่ ปีกุน นพศก
           จุลศักราช ๑๒๔๙ (พ.ศ. ๒๔๓๐)๔
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สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ผู้บัญชาการศึกษาคนแรก
ของกรมศึกษาธิการ

ยกฐานะกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการ

เจ้าพระยาภาสกรวงษ์ (พร บุนนาค)
เสนาบดีคนแรกของกระทรวงธรรมการ

เบื้องต้นใน พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้รวมกรมศึกษาธิการมาสังกัดกรมธรรมการ และปี
ถัดมาได้ยกกรมธรรมการให้มีฐานะเป็นกระทรวง แต่ยังไม่ได้ประกาศชื่อเป็นกระทรวง
เสนาบดี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ๕ ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิบดีกรมธรรมการครั้งนั้น ต่อมาวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะกรมธรรมการ เป็นกระทรวงธรรมการ เเละโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยาภาสกรวงษ์ (พร บุนนาค) ขณะเป็นพระยาภาสกรวงษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดี
กระทรวง เมือ่ แรกตัง้ กระทรวงธรรมการมีกรมในสังกัด รวม ๕ กรม คือ กรมธรรมการกลาง,
กรมสังฆการี, กรมศึกษาธิการ, กรมพยาบาล, และกรมพิพธิ ภัณฑ์ ชือ่ กระทรวงธรรมการ
สะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญแก่คุณภาพชีวิตทางปัญญา สุขภาพทางกายและจิตใจ
อันเป็นการวางรากฐานส�ำคัญเพืื่อความเจริญของประเทศ

อาคารกรมศึกษาธิการในอดีต
ตั้งอยู่ริมประตูพิมานไชยศรี
ด้านตะวันออก
พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๔๑
ปัจจุบันเป็นส�ำนักงานพระคลังข้างที่

เริ่มจัดตั้งโรงเรียนทั้งในพระนครและหัวเมือง

พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)
ผู้แต่งแบบเรียนหลวง ๖ เล่ม

โรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย ตามลักษณะค�ำว่า “โรงเรียน” ในปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
• ให้ตั้ง “โรงเรียนหลวง” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ บริเวณพระบรมมหาราชวัง
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)๖ เป็นอาจารย์ใหญ่
• จัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกส�ำหรับราษฎร คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
ใน พ.ศ. ๒๔๒๗
• ตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกทีโ่ รงเรียนเบญจมราชูทศิ เรียกว่า โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ และ โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรกทีโ่ รงเรียนเบญจมราชาลัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖
• อุปถัมภ์โรงเรียนของราษฎร โรงเรียนราษฎร์แห่งแรกของประเทศไทยทีค่ นไทย
ตั้งขึ้น ชื่อ โรงเรียนบ�ำรุงวิชา พ.ศ. ๒๔๔๒ (เลิกกิจการ พ.ศ. ๒๔๖๘)
• ตัง้ โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรก คือ โรงเรียนบ�ำรุงสตรีวทิ ยา พ.ศ. ๒๔๔๔
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สนับสนุนการตั้งโรงเรียนวิชาชีพและวิชาเทคนิคต่าง ๆ ทุกด้านตามที่บ้านเมือง
ขณะนั้นต้องการ เช่น โรงเรียนนักเรียนแผนที่ นักเรียนการคลอง นักเรียนเพาะปลูก
นักเรียนป่าไม้ ฯลฯ
ส่วนการจัดการศึกษาในหัวเมือง เพื่อเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส๗ ให้ทรงเป็นผู้อ�ำนวยการจัดการศึกษา ด้วยพระ
ปรีชาญาณยิ่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นทรงวาง “แบบการจัดการศึกษา
หัวเมือง” ท�ำให้เกิดโรงเรียนประถมขึ้นตามวัดทั่วพระราชอาณาจักร เป็นระบบเดียวกัน
มีพระเถรานุเถระ ๑๔ รูป เป็นผู้อ�ำนวยการศึกษามณฑลต่าง ๆ การกระจายการจัด
การศึกษาระยะเริ่มแรกของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ใน พ.ศ. ๒๔๒๙
มีโรงเรียนที่จัดตั้งถึง ๓๔ แห่ง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนที่เอกชนจัดตั้งขึ้น เดิมเรียกว่า โรงเรียนเชลยศักดิ์
หากเปิดสอนภาษาต่าง ๆ เรียกว่า โรงเรียนวิเศษเชลยศักดิ์ คณะสอนศาสนาคริสต์ได้เริ่ม
จัดตัง้ โรงเรียนประเภทนีต้ งั้ แต่ พ.ศ. ๒๓๙๑ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และได้จัดตั้งอีกหลายโรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น โรงเรียนมิชชันนารี
ชายแห่งแรกของสยาม ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งพัฒนาแต่แรกเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
จังหวัดน่าน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗
เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกส�ำหรับราษฎร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ตั้งธรรมการจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร
เมือ่ การจัดการศึกษาได้กระจายมากขึน้ สูห่ วั เมือง ซึง่ ปัจจุบนั เรียกว่า ส่วนภูมภิ าค
จึงจ�ำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานระดับจังหวัด ชื่อว่า ธรรมการจังหวัด ใน พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อ
ดูแลโรงเรียนในหัวเมืองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และโดยเรียบร้อย ต�ำแหน่งธรรมการ
จังหวัด ถือเป็นตัวแทนกระทรวงธรรมการ มีภารกิจครอบคลุม ๓ ด้าน คือ การศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานด้านศึกษามีขอบข่ายกว้างขวาง ดูแลตัง้ แต่ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการฝึกหัดครูในจังหวัดที่มีโรงเรียนฝึกหัดครู

ตึกสุนันทาลัย ในโรงเรียนราชินีปัจจุบัน
เคยเป็นที่ทำ� การกระทรวงธรรมการ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๔๘

ที่ท�ำการกระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๒
เป็นตึกสร้างใหม่ที่พระราชวังบวรสถานมงคล
และต่อมาเป็นที่ตั้งโรงละครแห่งชาติ

จัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ
ราชการแผ่นดินหรือกิจการส�ำคัญ ๆ จ�ำเป็นต้องก�ำหนดแผน และนโยบายแต่ละ
ช่วงเวลา น�ำไปสู่การปฏิบัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นบทบัญญัติเพื่อเป็นแนว
ด�ำเนินการส�ำหรับการจัดการศึกษาของรัฐ อย่างไรก็ตาม ระยะแรกของการจัดตัง้ หน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา ใน พ.ศ. ๒๔๓๐ ยังไม่มีแผนการศึกษาที่แน่นอน พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อม
ราชวงศ์เปีย มาลากุล)๘ ครั้งด�ำรงยศและบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการร่วมกับบรรดาข้าราชการในกรมศึกษาธิการ จัดท�ำ โครงการศึกษา
ส�ำเร็จและแพร่หลายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

โครงการศึกษาฉบับนี้ถือเป็น “แผนการศึกษา (แห่งชาติ)” ฉบับแรก ซึ่งเข้าใจว่า
ได้แบบอย่างจากประเทศอังกฤษ เป็นนโยบายการด�ำเนินงานจัดการศึกษาทุกด้านของ
กระทรวงธรรมการทัง้ ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค ตัง้ แต่ขนั้ มูลศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย
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ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๖๑ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ๙ ราชการได้ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
และประกาศใช้ แผนการศึกษา หรือ โครงการศึกษา รวม ๔ ฉบับ ตามล�ำดับดังนี้ แผนการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๕, พ.ศ. ๒๔๕๐, พ.ศ. ๒๔๕๒, โครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๕๖ และแก้ไข
ฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๘
การก�ำหนดแผนการศึกษาแต่ละฉบับ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ศึกษา และหลักสูตรการศึกษาที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น
• ลดมุ่งการศึกษาเพื่อเข้ารับราชการเป็นส�ำคัญ
• เริม่ นโยบายการจัดการศึกษาขัน้ ต้นให้เด็กทุกคนทัว่ พระราชอาณาจักรได้เรียน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการศึกษาตามมณฑล และกระทรวงนครบาลรับ
จัดการศึกษาเบื้องต้นในกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. ๒๔๕๓
• สนับสนุนส่งเสริมอาชีวศึกษาและหัตถศึกษา จัดการแสดงศิลปหัตถกรรมของ
นักเรียนครั้งแรก และเปิดโรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ. ๒๔๕๖ เพื่อเตรียมครูด้านนี้
• ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๖๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในช่วงแรกสถาปนา มี ๔ คณะ
คือ แพทยศาสตร์ รัฏฐประศาสนศาสตร์
อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

เพือ่ ให้นโยบายการจัดการศึกษาขัน้ สูงสัมฤทธิผ์ ลมีประสิทธิภาพ ได้รวมโรงเรียน
ราชแพทยาลัยเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว สถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
สังกัดกระทรวงธรรมการ, โปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ กรมมหาวิทยาลัย ขึน้ ตรงต่อกระทรวงธรรมการ
ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยดี ต้องพระราชอัธยาศัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหน้าทีร่ าชการ
กระทรวงธรรมการออกเป็น ๒ ภาค คือ กรมพระศาสนา และกรมศึกษาธิการ จัดเป็น
กรมใหญ่ แต่ละกรมมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และมีกรมย่อยในสังกัด
กรมศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ แบ่งส่วนราชการ เป็น ๗ หน่วยงาน คือ
กองบัญชาการ, กองสารบรรณ, กองตรวจการ (เปลีย่ นชือ่ เป็น กองสอบไล่ ใน พ.ศ. ๒๔๖๑)
กรมราชบัณฑิต, กรมวิสามัญศึกษา, กรมสามัญศึกษา, และพนักงานจัดการโรงเรียน
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ผลกระทบช่วงแรกของการจัดการศึกษา
การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ย่อมมีผลกระทบทัง้ ด้านบวก
และด้านลบมาทุกกาลสมัย ช่วงระยะนี้ได้มีบันทึกไว้ ขอเสนอบางประการ ดังนี้
• โรงเรี ยนหลวงแห่ ง แรกส�ำ หรั บ ราษฎรที่ ตั้ ง ขึ้ น ที่ วั ด มหรรณพาราม เมื่ อ
พ.ศ. ๒๔๒๗ นั้น พอตั้งขึ้นก็มีข่าวลือให้คนพาเข้าใจผิด ถึงแก่ต้องมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้มี ประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ทราบทั่วกัน ชี้แจงจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาว่า “การวิชาหนังสือ เป็นต้นทางวิชาความรู้ทั้งปวง สมควรที่จะทะนุบ�ำรุง
ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป” และชักชวนให้ราษฎรนิยมการเรียนหนังสือ ดังความตอนหนึ่ง
ในประกาศ ดังนี้
“บัดนี้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ราษฎร
ตื่นเล่าลือกันว่า ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนนั้น พระราชประสงค์
จะเก็บเด็กนักเรียนเป็นทหาร ผูท้ จี่ ะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือ
ก็มักจะพากันหวาดหวั่นครั่นคร้ามว่าบุตรหลานจะต้องเป็นทหาร
เป็นอันมาก …ผูท้ เี่ ล่าลือโจษกันอย่างนัน้ เหมือนเป็นคนไม่มกี ตัญญู
ไม่ รู ้ พ ระเดชพระคุ ณ ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หั ว อั น ทรง
พระมหากรุณาทรงพระราชด�ำริจดั การจะให้เป็นประโยชน์แก่ราษฎร
ทั่วไปในพระราชอาณาจักร”๑๐

การศึกษาไทยระยะแรกที่มีพระสงฆ์เป็นผู้สอนหนังสือในวัด

• ด้วยการจัดการศึกษาไทยระยะแรกที่แพร่หลายทั่วพระราชอาณาจักร มี
พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตราประกาศ
พระบรมราชโองการใน พ.ศ. ๒๔๔๑ เรื่อง การขยายการศึกษาตามหัวเมืองโดยอาศัย
คณะสงฆ์วา่ “ให้จดั การตีพมิ พ์หนังสือเรียนแบบหลวงทัง้ ในส่วนทีจ่ ะสอนธรรมปฏิบตั แิ ละ
วิชาความรู้อย่างอื่นขึ้นเป็นอันมาก เพื่อจะพระราชทานแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไว้ส�ำหรับ
ฝึกสอนกุลบุตรทั่วไป” และใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์
ร.ศ. ๑๒๑ มีความว่า “พระสงฆ์ คณะสงฆ์ทุกระดับชั้น ต้องมีหน้าที่บ�ำรุงการศึกษาในวัด
การศึกษาเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่วัดจะพึงจัด”
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ตามพระด�ำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ว่า
“ความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมต้องไปด้วยกัน จึงจะท�ำให้การศึกษาเป็นผลดี”
ทั้ ง พระองค์ ยั ง ทรงน� ำ วิ ธี แ ละวิ ช าการแบบใหม่ เ ข้ า มาสอนพระสงฆ์ ใ นหลั ก สู ต ร
พระปริยัติธรรมด้วย กล่าวได้ว่า การศึกษาทั้งสองเส้นทางเริ่มเป็นระบบ มีพิกัดหรือ
หลักสูตรส�ำหรับการศึกษา กระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๓๕ มีชั้นเรียน และมีการสอบไล่
การเล่าเรียนลักษณะที่ไม่เป็นแบบแผนในอดีต ได้ค่อย ๆ เปลี่ยนไป กอปรด้วย
มิชชันนารีได้เริม่ เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในพระนครและต่างจังหวัด กิจการการแพทย์ การพิมพ์
และการศึกษาเริม่ ขยายมากขึน้ วิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าขึน้ วัฒนธรรมไทยเริม่ เบีย่ งเบน
ไปจากเดิม การพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ทันกาลสมัยช่วงเวลานั้น ได้พยายาม
รักษาสืบทอดวัฒนธรรมไว้ด้วย

ที่ท�ำการกระทรวงธรรมการ และกระทรวงศึกษาธิการในอดีต
พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๘๓
ในพื้นที่เดิมของบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ริมคลองโอ่งอ่าง
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ
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ช่วงประมาณทศวรรษที่ ๓ : ๓๓ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๖๘ เป็นเวลา ๖ ปี)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีโอกาสศึกษา และได้ประทับนาน
ถึง ๙ ปี ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศที่รุ่งเรืองสูงสุดในโลกขณะนั้น รวมทั้งได้
เสด็จประพาสทอดพระเนตรความเจริญทางด้านวิทยาการของอารยประเทศอืน่ ๆ ช่วงเวลา
หนึ่ง ท�ำให้ทรงมีเวลาเตรียมพระองค์ส�ำหรับการขึ้นครองราชย์ อันเนื่องจากสถานการณ์
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทรงวางพระบรมราโชบายการปกครองประเทศ เน้นการ
สร้างจิตใจและความรู้สึกนึกคิดร่วมกันของเยาวชนในชาติ พระองค์มิได้มีพระราชด�ำริ
เพียงธ�ำรงรักษาเอกราชของชาติเท่านั้น แต่ทรงมีเป้าหมายสู่ระดับยกเกียรติภูมิของชาติ
ให้เสมอนานาอารยประเทศ
พระองค์ทรงแสดงพระราชปณิธานไว้ในพระราชหัตถเลขา และในพระราชนิพนธ์
เป็นอันมาก ทรงพยายามสั่งสอนพสกนิกรทุกวัยของพระองค์ ซึ่งถือว่า ยังคงใช้ได้ดีใน
ปัจจุบัน เช่น
• เป็นข้าราชการ หาใช่เป็นนายประชาชนไม่
• นักเรียนชั้นกลาง การกินการนอนเป็นเวลายังเป็นความจ�ำเป็น ...
นอกจากนีค้ วรมีเวลาเล่นกีฬา และออกก�ำลังกายทุกวัน วันละเล็กน้อยก็พอ
• นักเรียนชั้นผู้ใหญ่ …ควรอ่านหนังสือ “กันป่วย” …เมื่อออกจากโรงเรียน
ไปแล้ว อย่าเห็นเป็นโอกาสที่จะตามใจตัวได้ทุกประการ
• ครู..หมั่นสั่งสอนตักเตือนให้กุลบุตรรู้จักบริหารตัว อย่าให้เผลอเลินเล่อได้
โดยท�ำตัวอย่างอันดี
• ข้าไม่ต้องการนักเรียนตัวอย่างที่สอบไล่ได้คะแนนขั้นเกียรตินิยมทุก ๆ ครั้ง
ข้าไม่ต้องการต�ำราเรียนที่เดินได้๑๑

เปลี่ยนชื่อกระทรวงและเปลี่ยนแนวคิดบทบาทรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๔๖๒ โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยกรมธรรมการไปรวมอยูใ่ นส�ำนักพระราชวังตาม
ประเพณีเดิม เพือ่ ความสะดวกและเหมาะสมทีท่ รงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก และเปลีย่ นชือ่
กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีหน้าที่จัดการศึกษาโดยตรง
ทุกระดับจนถึงอุดมศึกษา ตามทีม่ พี ระราชด�ำริแยกการบริหารกระทรวงธรรมการ เป็น ๒ ภาค
มาแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐
ส่ ว นราชการสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารครั้ ง นั้ น มี ก องบั ญ ชาการ
กรมมหาวิท ยาลั ย และกรมศึ กษาธิ การ ซึ่ ง กรมหลั ง นี้ ค วบคุ มดู แ ลกองสารบรรณ,
กองสอบไล่วชิ า, กรมราชบัณฑิต (เปลีย่ นชือ่ เป็น กรมต�ำรา ใน พ.ศ. ๒๔๖๓) กรมวิสามัญ
ศึกษา และกรมสามัญศึกษา
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มีวิวัฒนาการส�ำคัญบางประการ
ทศวรรษที่ ๓ นี้ วงการศึกษาไทยมีววิ ฒ
ั นาการอันควรแก่การจารึก คือ ประกาศใช้
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
สาระส�ำคัญ คือ บังคับให้เด็กทุกคนทีม่ อี ายุตงั้ แต่ ๗ ปีบริบรู ณ์ เรียนหนังสืออยูใ่ นโรงเรียน
จนอายุ ๑๔ ปีบริบูรณ์ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน รวมทั้งก�ำหนดโครงการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา
ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๖๘ มีการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญอีกบางประการ คือ สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก๑๒ ครั้งทรงด�ำรงพระยศสมเด็จ
พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน สงขลานครินทร์ ด� ำรงต� ำ แหน่ ง เป็ น อธิ บ ดี กรม
มหาวิทยาลัย
กองสอบไล่วชิ า (เปลีย่ นเป็นกองสอบไล่) ในกรมศึกษาธิการ ตัง้ กองศึกษากสิกรรม
ขึ้นในกรมวิสามัญศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาแผนกกสิกรรมทั้งประเทศ

ผลกระทบช่วงเปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการครั้งแรก
• ผลการจัดการศึกษาซึง่ เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี (สนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแก่ทปี่ ระชุมอุปราช และสมุหเทศาภิบาล แผนกกระทรวง
ศึกษาธิการ ความว่า ยังไม่สามารถจัดตัง้ โรงเรียนได้ครบตามทีก่ ำ� หนด จึงก�ำหนดโครงการ
ศึกษาหรือแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ แบ่งการศึกษาเป็น ๒ ประเภท คือ ประถมศึกษา
ภาคบังคับ ทุกคนต้องเรียนทั้งฝ่ายสามัญและวิสามัญ ส่วนการศึกษาภาคพิเศษ เรียกว่า
มัธยมศึกษา ไม่จ�ำเป็นต้องเรียน อย่างไรก็ตาม แม้ประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้ว ก็มิสามารถบังคับให้เด็กอายุ ๗ ปีทุกคนเข้าศึกษาในโรงเรียนได้ทั่วถึง
• สภาพการมี การเป็นโรงเรียนรัฐบาลครั้งกระนั้น หลาย ๆ โรงเรียนน่าจะมี
ลักษณะคล้าย ๆ กัน ขอยกตัวอย่างโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรปราการทีม่ ผี บู้ นั ทึกไว้
เพื่อให้คนรุ่นใหม่พอมองเห็นภาพได้พอควรว่า แม้ทางราชการและราษฎรในท้องถิ่น
จะพยายามร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ก็ตาม อุปสรรคเบื้องต้นก็หนักสาหัสไม่น้อย
“พ.ศ. ๒๔๕๘ (ปีทกี่ ระทรวงธรรมการมีคำ� สัง่ เปิดการสอนโรงเรียน
วัดสาขลา) มีผู้ปกครองน�ำเด็กมาฝากเรียน จ�ำนวน ๑๒๕ คน ทางโรงเรียน
ได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดสาขลาหลังเก่าเป็นศาลาเตี้ย ๆ นักเรียน
ทีเ่ ข้าเรียนในปีนี้ บางคนได้เคยเรียนมาแล้ว บ้างก็เรียนกับภิกษุในวัด บางคน
ก็เรียนมาจากบ้านซึง่ มีครูสอนแบบโรงเรียนราษฎร์…ศาลาเปิดโล่ง ไม่มหี อ้ ง
จัดชั้นเรียนเป็น ๒ ห้องเรียน ครูนั่งบนอาสน์สงฆ์ท�ำการสอน ไม่มีโต๊ะครู
และเก้าอี้ นักเรียนนั่งลงกับพื้น มีม้ารองเขียนตัวหนึ่งยาว ๓ เมตร เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา ๒๔๕๘ นักเรียนสอบไล่ปลายปีแล้วได้เลื่อนชั้นขึ้นเรียนชั้นใหม่
…การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ราบเรียบเพราะชั้นเรียน
มีมาก ครูผสู้ อนมีนอ้ ย มีนกั เรียน ๗ ชัน้ เรียน… พ.ศ. ๒๔๖๔ นักเรียนมีนอ้ ยมาก
เด็กเข้าใหม่มีน้อย ทั้งโรงเรียนมีครูคนเดียวเป็นทั้งครูใหญ่ครูน้อย”๑๓
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สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ช่วงประมาณทศวรรษที่ ๔ : ๔๘ ปี กระทรวงธรรมการ
(พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๘๓ เป็นเวลา ๑๔ ปี)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว๑๔ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เนื่องด้วย
พระสถานะต�ำแหน่งรัชทายาทตามกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ แม้เบื้องต้น
มิได้เต็มพระราชหฤทัยก็ตาม หากบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมถวายความช่วยเหลือ
จึงทรงยอมรับราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยมีพระราชปรารภว่า
“พวกเจ้านายทรงแสดงพระองค์วา่ รักชาติ และทุก ๆ องค์นกึ ถึง
แต่ชาติ ไม่มีพระองค์ใดนึกถึงประโยชน์ส่วนพระองค์เลย ทุก ๆ พระองค์
ท่านดีแก่ฉันอย่างเหลือจะอธิบายได้ ท�ำให้ฉันคิดอยู่ว่า ถ้าเจ้านายยังมีี
ความรู้สึกได้เช่นนี้ แม้สภาพการณ์จะดูเต็มเพียบก็จริง พระราชวงศ์จักรี
จะยังล่มจมมิได้ ”๑๕

เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ปรากฏว่า ทรงเป็นนักปกครองที่มี
พระราชหฤทัยกว้างอย่างที่สุด และแม้จะทรงประสบปัญหาวิกฤตอย่างไร ก็ทรงใช้
พระปรีชาญาณแก้ไขสถานการณ์ดว้ ยดีตลอดมา ทรงพระราชด�ำริเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ว่า การศึกษาไม่ควรแยกจากวัด กรมธรรมการ จึงได้กลับมารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ใน พ.ศ. ๒๔๖๙ และเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงธรรมการ ดังเดิม มีอำ� นาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ธรรมการ และศิลปกรรม มีหน่วยงานในสังกัด คือ กองบัญชาการกระทรวง,
กรมศึกษาธิการ (ประกอบด้วยกรมสามัญศึกษา, กรมวิสามัญศึกษา, และกรมต�ำรา)
กรมมหาวิทยาลัย, และกรมธรรมการ
กระทรวงธรรมการได้ตงั้ กรมวิชชาธิการ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๒ มีสว่ นราชการในสังกัด
คือ กองกลาง, กองสถิติและรายงาน, กองสอบไล่, กองแบบเรียน, และกองโรงพิมพ์
เน้นไปทางวิชาการ ต่างกับกรมศึกษาธิการ ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาของชาติ
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม ก�ำเนิดขึ้นจากพระมหา
กรุณาธิคุณ พระราชด�ำริในพระมหากษัตริย์พระองค์น้ี วาระแรกได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาพระราชทานปริญญาบัตรเวชศาสตร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น แพทยศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ส่งผลให้เกิดประเพณี
อันดีงามแก่สถาบันต่าง ๆ สืบมา
พ.ศ. ๒๔๗๔ โปรดให้ยุบกรมสามัญศึกษาและกรมวิสามัญศึกษา แต่คงงานไว้
ในกรมศึกษาธิการตามเดิม ด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๔๗๕ ภายหลังการยึดอ�ำนาจ และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
คณะราษฎร ได้ก�ำหนดหลักการจัดการศึกษาว่า “จะให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร”
และประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๕ แบ่งประถมศึกษา เป็น ๖ ปี สามัญ
ศึกษา ๔ ชั้น วิสามัญศึกษา ๒ ชั้น สรุปสาระส�ำคัญ คือ
•
•
•
•

จะประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาทั้งกรุงเทพฯ และหัวเมือง
จัดตั้งฝึกหัดครูทุกประเภททุกชั้นจนพอ
จัดตัง้ โรงเรียนวิสามัญศึกษา ทัง้ แผนกกสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
จัดให้มหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองสอนขั้นปริญญาได้ทัดเทียม
กับนานาประเทศ
• จัดเครื่องอุปกรณ์การศึกษาให้แพร่หลาย
• จะอุปถัมภ์ศาสนาอันเป็นปัจจัยในการอบรมมนุษยธรรม

พ.ศ. ๒๔๗๖ มีพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กระทรวงธรรมการ
แบ่งส่วนราชการเป็น ส�ำนักเลขานุการรัฐมนตรี,ส�ำนักงานปลัดกระทรวง, กรมธรรมการ,
กรมพลศึกษา, กรมมหาวิทยาลัย, รวมทั้งโอนโรงเรียนประชาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลให้
เทศบาลรับไปจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศใช้พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาทุกต�ำบล และ พ.ศ. ๒๔๗๙
ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ จัดประถมเป็น ๔ ปี จัดมัธยมตอนต้น ๓ ปี มัธยม
ตอนปลาย ๓ ปี ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ให้เรียน
เตรียมอุดมศึกษา ๒ ปี และจัดให้อาชีวศึกษารับช่วงจากสามัญศึกษาทุกระดับ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
สภาผู้แทนราษฎรได้กราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ขณะด�ำรงพระอิสริยยศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล
พระชนมพรรษาเพียง ๙ พรรษา เสด็จขึ้นครองราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๔๗๘ สืบต่อจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสละราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗
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พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้มีพระราชบัญญัติยุบเลิกกรมศึกษาธิการ และตั้งกรมวิชาการ
(มีหน้าที่ดูแลทั้งด้านวิชาการและอาชีวศึกษา) และตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้นใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๓ จัดตัง้ การศึกษาผูใ้ หญ่เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดงานปลัดกระทรวง
และประกาศใช้พระราชบัญญัติบ�ำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๓ ในปีนี้ได้ย้าย
กระทรวงธรรมการมาอยู่วังจันทรเกษม

กระทรวงธรรมการ
เมื่อแรกย้ายมาที่วังจันทรเกษม
พ.ศ. ๒๔๘๓

ผลกระทบที่มีต่อการจัดการศึกษาช่วงวิกฤตของบ้านเมือง
• เนือ่ งด้วยช่วงเวลานีเ้ ศรษฐกิจตกต�ำ่ ทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย มีผลกระทบ
ที่ส�ำคัญ เช่น ยุบโรงเรียนบางแห่ง ดุลข้าราชการและผู้บริหารโรงเรียนออกจากราชการ
ก่อนก�ำหนด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความห่วงใยข้าราชการ
และราษฎรตลอดมา ดังพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า
“รู้สึกว่าเป็นเคราะห์กรรมของตัวที่ต้องท�ำเช่นนั้นเสมอ
แม้ในขณะนี้ก็ได้พยายามทุกอย่างที่จะไม่ตัด แต่ก็พ้นวิสัย
ที่จริงการที่จะปลดจะตัดคราวนี้รู้สึกหนักใจกว่าคราวก่อน
มาก …และรู้สึกสงสารที่สุดส�ำหรับผู้ที่ต้องออกไป ”๑๖

การทรงลดรายได้ที่รัฐบาลถวายพระคลังข้างที่ ทรงลดเงินเสด็จประพาส และ
ทรงลดบ�ำเหน็จบ�ำนาญในพระราชส�ำนัก ถือว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและ
ราษฎรให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อย่างไรก็ตาม พระองค์โปรดให้
เลิกเก็บ เงินศึกษาพลี ที่เคยเก็บจากราษฎร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนแก่โรงเรียน
ประชาบาลเอง
• ปีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองนัน้ จากการส�ำรวจ ผลจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พบว่า จ�ำนวนต�ำบลทีม่ กี ารศึกษาภาคบังคับ ๔,๒๖๓ ต�ำบล
จากทั้งหมด ๔,๘๐๖ ต�ำบล และพบว่า ผู้เรียนในระดับมัธยม และอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ค่อนข้างน้อย ระดับมัธยม เพียงร้อยละ ๓.๗๕ รัฐบาลจึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วน แต่ก็มี
อุปสรรคอย่างมากทางเศรษฐกิจ
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ช่วงทศวรรษที่ ๔ - ๘ : ๘๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๕๑๕ เป็นเวลา ๓๑ ปี)
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๔
ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยทุกด้านเป็นอันมาก การจัดการศึกษา รวมทัง้ ด้านอืน่ ๆ รัฐบาล
ต้องพยายามประคับประคอง ปรับปรุงในระหว่างนี้และฟื้นฟูภายหลังสงครามสงบ
วิกฤตของประเทศได้ถาโถมซ�ำ้ อย่างหนักที่สุดอีก คือใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร เสด็จสวรรคตกะทันหัน
ถือเป็นประการหนึ่งที่ส�ำคัญให้ระยะ ๘ ปี จาก พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๓ มีรัฐบาลเข้ามา
บริหารราชการแผ่นดินถึง ๑๔ ชุด บางรัฐบาลมีเวลาบริหารราชการเพียง ๑๗ วัน
ระหว่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาบางประการ ที่ควรกล่าวถึงคือ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีผลให้
• เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ
• ยุบ กรมวิชาการ เปลี่ยนเป็น กรมอาชีวศึกษา เพื่อดูแลจัดการอาชีวศึกษา
เพียงด้านเดียวให้ก้าวหน้าขึ้น
• เปลี่ยนชื่อ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา
• มีหน่วยงานในสังกัด ๘ กรม คือ ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี, ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง, กรมการศาสนา, กรมพลศึกษา, กรมมหาวิทยาลัย, กรมศิลปากร (โอนไป
สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕) กรมสามัญศึกษา, และกรมอาชีวศึกษา
• ประกาศใช้ พระราชบัญญัตคิ รู พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นฉบับแรก และจัดตัง้ คุรสุ ภา ขึน้
ลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนความเป็นพลเมืองดีให้สมบูรณ์พร้อม
ปรากฏวิ วั ฒ นาการมาแต่ พ.ศ. ๒๔๕๔ และมี ป ระกาศข้ อ บั ง คั บ ลั ก ษณะปกครอง
ครัง้ แรก ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมทัง้ ได้มปี ระกาศใช้พระราชบัญญัตลิ กู เสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็ น ฉบั บ แรก การบริ ห ารงานกิ จ การลู ก เสื อ ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นสั ง กั ด กองบั ญ ชาการ
กระทรวงธรรมการ ต่ อ มาเป็ น ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร บางช่ ว งเวลา
เป็นกองหนึ่งสังกัดกรมพลศึกษา
จาก พ.ศ. ๒๔๙๓ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ส�ำคัญอีกบางประการ เช่น
• โรงเรี ย นพลศึ ก ษากลาง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ลศึ ก ษา
ใน พ.ศ. ๒๔๙๓
• ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔ ก�ำหนดให้กุลบุตรกุลธิดาได้รับ
การศึกษาอยู่ในโรงเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่ ๑๕ เป็นอย่างน้อย และจัดการศึกษาให้มี
จริยศึกษา พลศึกษา พุทธศึกษา โดยเพิ่มหัตถศึกษา
• จัดตัง้ กรมประชาศึกษา โดยยกฐานะจากกองโรงเรียนประชาบาล ตามประกาศใช้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๔
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กิจการลูกเสือมีมาช้านาน
บางช่วงเวลาซบเซา
บางช่วงเวลามีการรื้อฟื้น
ให้ด�ำรงอยู่

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๕
ระยะเวลา ๒๐ ปี นี้ การจัดการศึกษาของไทยมีการปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้าน
ทุกระดับ ภายหลังที่การประกาศใช้ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔ มีผลให้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น ๕ ขั้น ได้แก่ อนุบาล, ประถมศึกษา (ป. ๑ - ๔) มัธยมศึกษา แบ่งเป็น
๓ สาย คือ สามัญศึกษา (๓ ปี) วิสามัญศึกษา (ตอนต้น ๓ ปี, ตอนปลาย ๒ ปี) มัธยม
อาชีวศึกษา (ตอนละไม่เกิน ๓ ปี) เตรียมอุดมศึกษา (๒ ปี)

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

กรมวิชาการในอดีต

การแสวงหารูปแบบการพัฒนาการศึกษาช่วงเวลานี้ ได้รับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ซึ่งด�ำเนินการในลักษณะโครงการพัฒนาการศึกษาต่าง ๆ หลายโครงการ
ต่อเนื่องกันมา และบางโครงการเกิดขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๐๓ รวมทั้งช่วงเวลานี้รัฐบาลส่ง
ข้าราชการและบุคลากรจ�ำนวนมากไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาการศึกษา
ของไทย
มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาที่ส�ำคัญ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๕
หลังจากประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๙๕ มีผลให้
• จัดตั้ง กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้น และโอน กรมการศาสนา ไปสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ใน พ.ศ. ๒๔๙๕
• จัดตั้ง กรมวิชาการ๑๗ ขึ้นใหม่อีกครั้ง ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อบริหารงานด้าน
วิชาการโดยเฉพาะ หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล๑๘ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รักษาการในต�ำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการคนแรก เบื้องต้นการก่อตั้ง แบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น ๕ กอง ได้แก่ ส�ำนักงานเลขานุการกรม, กองการวิจัย, กองอุปกรณ์การศึกษา,
กองเผยแพร่การศึกษา, และกองต�ำรา
• เปลี่ยนชื่อ กรมประชาศึกษา เป็นกรมสามัญศึกษา ส่วนกรมสามัญศึกษา
เปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิสามัญศึกษา
• มีพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ภาค รวม ๙ ภาค แต่งตัง้ ข้าหลวงตรวจการศึกษาธิการ
เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำภาค และต่อมาก�ำหนดท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ขึ้นเป็นหน่วย
ส�ำหรับราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๑๒ หน่วย เรียกว่า ภาคศึกษา
ใน พ.ศ. ๒๕๐๐
		
ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานในสังกัด คือ ส�ำนักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี, ส�ำนักปลัดกระทรวง, กรมพลศึกษา, กรมวิชาการ, กรมมหาวิทยาลัย,
กรมสามัญศึกษา, กรมวิสามัญศึกษา และกรมอาชีวศึกษา
หลังจากนั้น ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหลายด้าน เช่น
• จัดตั้ง กรมการฝึกหัดครู และตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา เพื่อผลิตครูระดับ
ปริญญา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
• ประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๙๗
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พ.ศ. ๒๕๐๑ มีพระราชบัญญัตยิ บุ เลิกกระทรวงวัฒนธรรม โอนงานของกระทรวง
วัฒนธรรม ได้แก่ กรมศาสนา และกรมศิลปากร มาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม
ยุ บ กรมวั ฒ นธรรม เป็น กองวัฒ นธรรม สังกัดส� ำ นั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ
ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งส่วนราชการ เป็น ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี, ส�ำนักงานปลัดกระทรวง, กรมสามัญศึกษา, กรมวิสามัญศึกษา,
กรมอาชีวศึกษา, กรมการฝึกหัดครู, กรมพลศึกษา, กรมวิชาการ, กรมศิลปากร,
กรมศาสนา, กรมมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษา
ทุกระดับ คือ สภาการศึกษาแห่งชาติ ขึ้น และโอนกรมมหาวิทยาลัยไปสังกัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี

หลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ เป็นช่วงปีที่สำ� คัญทางการวางแผนการศึกษา และด้าน
วิชาการ คือ ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๐๓ ทุกระดับ และขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ๗ ปี มีการจัดทดลอง
โรงเรียนมัธยมแบบประสม ส่วนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของครูได้ยกเลิกสอบ
วิชาครูพิเศษมูล (พ.) และครูพิเศษประถม (พ.ป.) ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ และเปลี่ยนมาสอบ
วิชาครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พ.กศ.) จัดอบรมครูฤดูร้อน (อ.ศ.ร.) และจัดสอบ
วิชาครูทางไปรษณีย์และสอบครูประจ�ำการที่ไม่มีวุฒิ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙ มีความพยายามที่ชัดเจนในการกระจายการบริหาร
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดูแล โดยโอนโรงเรียนประชาบาล
ในเขตเทศบาลกรุงเทพฯ และเทศบาลนครธนบุรี ให้เทศบาลทัง้ สองแห่งด�ำเนินการตัง้ แต่
พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมาโอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลทั่วประเทศให้เทศบาลจัดการ
บริหารใน พ.ศ. ๒๕๐๖ และโอนการประถมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. ๒๕๐๙
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สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๕ และก่อนหน้านั้น กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาที่สำ� คัญ เช่น
• มีหน่วยงานในสังกัดเพิม่ ขึน้ อีก คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,
สถาบัน ส่งเสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ยพลศึ ก ษา
ส่วนภูมิภาค
• รวมกรมสามัญศึกษาและกรมวิสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นกรมสามัญ
ศึกษา
• จัดตัง้ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐขึน้ แล้วโอนการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึง่ เดิม
มอบให้สภาการศึกษาแห่งชาติรับผิดชอบไปเป็นหน้าที่ของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
• ส่วนภาคเอกชนสนใจการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
มากขึ้ น แทนระดั บ ประถมศึ ก ษา ได้ มี ป ระกาศ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย เอกชน
พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อให้เอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
• การฝึกหัดครูเป็นไปในลักษณะตอบสนองความต้องการของครูในภาวะที่
ขาดแคลน และจัดตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม นับแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๕
และอีกหลายปีต่อจากนี้ มีการผลิตนักเรียนหรือนักศึกษาฝึกหัดครูจ�ำนวนมาก แต่เมื่อ
ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวนไม่น้อยไม่มีงานท�ำ จึงลดความนิยมลง
• สายอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๗ มีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อยมาก
พ.ศ. ๒๕๑๒ สถานศึกษาสายอาชีวศึกษา ได้ยกระดับเป็นวิทยาลัย เปฺิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๙ มีผู้สนใจเรียนมากขึ้น
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ช่วงทศวรรษที่ ๙ - ๑๑ : ๑๑๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๒๙ ปี)
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอย่างสำ�คัญ
กล่าวคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาส่วนมากในวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศให้ความสนใจเหตุการณ์บา้ นเมือง ซึง่ บางส่วนได้รบั การสนับสนุน
จากต่างประเทศ  การสูร้ บของกองกำ�ลังบางกลุม่ กับฝ่ายรัฐบาลดำ�เนินไปอย่างสร้างความ
วิตกกังวลของคนไทยทั้งประเทศ
การจัดการศึกษาระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวและหลังจากนั้น จำ�เป็นต้องเร่งด่วน
ต้องปรับเปลีย่ นองค์กร แผนการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  และอืน่ ๆ
ให้ทันกระแสของสังคมและเยาวชนไทยในครั้งนั้น  เช่น
พ.ศ. ๒๕๑๖ มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ เป็น ๑๒ เขต
พ.ศ. ๒๕๑๗ มีการโอนหน่วยงานเพือ่ การควบคุมดูแลให้มปี ระสิทธิภาพขึน้ เช่น
• โอนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และวิทยาลัยวิชาการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
• โอนสำ�นักงานเยาวชนแห่งชาติ จากสำ�นักนายกรัฐมนตรี   มาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๗ และยุบเลิกสำ�นักงานส่งเสริมเยาวชน (ชื่อที่เปลี่ยน
ใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการ) ใน พ.ศ. ๒๕๑๙
• โอนงานวิทยาลัยเอกชนซึง่ อยูใ่ นความควบคุมดูของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไปอยู่ในความดูแลของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๑๘ ก่อนหลักสูตรระดับอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  
พ.ศ. ๒๕๑๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีฐานะเทียบเท่ากรม ต่อมาได้รบั พระราชทานนามใหม่
ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ วันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนเทคนิค
โรงเรียนการช่าง และโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน จัดตั้งเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
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คู่มือหลักสูตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช ๒๕๑๘

พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศใช้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ จัดระบบการศึกษา
เป็น ๖ : ๓ : ๓ คือ ประถมศึกษา (๖ ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น (๓ ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย
(๓ ปี)  รวมทั้งมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่กระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็น ๑๓ เขต
พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกาศใช้ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑
หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๒๑
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดตั้งหน่วยงานระดับกรม ๒ หน่วยงาน คือ ๑) กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) โดยยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวง
ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม และ ๒) สำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
มีหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๓ จัดตั้งหน่วยงานระดับกรม ๒ หน่วยงาน คือ ๑) สำ�นักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) ทำ�หน้าที่บริหารงาน วิเคราะห์มาตรฐานงานของ
ข้าราชการครู และจัดระบบบริหารราชการการศึกษาให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
๒) สำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) โดยรับโอนงานการศึกษา
ประชาบาล ที่เคยโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กับรับโอน
โรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งที่เคยสังกัดกรมสามัญศึกษา มารวมอยู่ในหน่วยงานใหม่นี้
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการเป็นดังนี้ :  สำ�นักงานปลัด
กระทรวง, กรมการศาสนา, กรมพลศึกษา, กรมวิชาการ, กรมศิลปากร, กรมสามัญ
ศึกษา, กรมอาชีวศึกษา, กรมการฝึกหัดครู, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน, สำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำ�นักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, และสถาบัน
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ส่วนสำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี จัดอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา เป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็ น สถาบั น ของรั ฐ และถื อ เป็ น นิ ติ บุ ค คลใน
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช ๒๕๒๔

หลังจากการประกาศใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
๒๕๑๘ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ เป็นผู้ดำ�เนินการเห็นความจำ�เป็น
ต้องจัดทำ�หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕๒๔ ให้สอดคล้องกับหลักการ และแนวปฏิบตั ิ
ของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช ๒๕๒๑
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ในการจั ด ทำ�หลั ก สู ต ร และหนั ง สื อ เรี ย นช่ ว งเวลานี้ และช่ ว งเวลาถั ด มา
จัดทำ�ในลักษณะคณะกรรมการ ท่านหนึ่งที่มีบทบาทและคุณูปการสำ�คัญยิ่งอันควร
กล่าวถึง คือ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ๑๙
มีการเปลี่ยนแปลงการจัดทำ�หลักสูตรทั้ง ๓ ระดับอีก ถึงปัจจุบัน รวม ๓ ฉบับ
ได้แก่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓, หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๔๔, และหลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ต่ อ มา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
แบ่งส่วนราชการ แก้ไขเพิม่ เติม ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ ๒๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๑๕ ฉบับที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๒  มีการเปลีย่ นแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๒๓ กล่าวคือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ยกสถานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และราชบัณฑิตยสถาน
มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมการฝึกหัดครู ได้เปลี่ยนเป็น สำ�นักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘

ช่วงทศวรรษที่ ๑๒ - ปัจจุบัน : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน)
กล่าวได้ว่า พลังสำ�คัญยิ่งในพัฒนาการศึกษาไทยให้วิวัฒน์ได้ถึงทุกวันนี้ ก็ด้วย
พระมหากรุณาธิคณุ ของพระมหากษัตริยไ์ ทยนับแต่อดีต โดยเฉพาะในพระบรมราชจักรีวงศ์
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งทรงตระหนักในความสำ�คัญของการศึกษา
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระกรณียกิจทางการศึกษาเป็นอันมาก ทรงส่งเสริม
การจั ด การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มอารยประเทศ และช่ ว ยเหลื อ ในบางพื้ น ที่ ในบางถิ่ น
ซึง่ ทุรกันดารเป็นพิเศษ จนเป็นทีป่ ระจักษ์ในนานาประเทศ  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวั ฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ ป ระกาศยกย่ อ งพระเกี ยรติ คุ ณ ๒๐
มาโดยลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบใด ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมานั้น เกิดขึ้นทุกกาลสมัย
ตามความจำ�เป็นเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งปฏิรูปปรับเปลี่ยน
การแบ่งส่วนราชการ หน่วยงานรับผิดชอบ ปฏิรปู แผนการศึกษาแห่งชาติ จัดทำ�โครงการ
สำ�คัญ ๆ ฯลฯ
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หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

การปฏิรปู ระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการครัง้ ส�ำคัญในช่วงทศวรรษนี้ เกิดจาก
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลง
จัดตั้งกระทรวงแบ่งออกเป็น ๒๐ กระทรวง เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของงาน ให้ระบบ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล            
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระบบ นับตั้งแต่วันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเดิม เป็น ๕ องค์กรหลัก
ประกอบด้วย
๑. สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในการนี้ ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับสำ�นัก เพื่อมีภารกิจเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีกลไกการทำ�งาน
ร่วมกับระหว่างองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลกระทบภายหลังการเปลี่ยนแปลงสังคม
และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
• บทบาทศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ได้เริม่ ต้นมีการเปลีย่ นแปลง
การบริหารงานในส่วนภูมิภาคอย่างที่คนในวงการศึกษาหลายคนได้หยิบยกมาสนทนา
กันอย่างกว้างขวาง
จากอดีต มีการตั้งหน่วยงานเสมือนตัวแทนกระทรวงทางด้านการศึกษา ระดับ
จังหวัด ชื่อว่า ธรรมการจังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศึกษาธิการจังหวัด
และศึกษาธิการอ�ำเภอในช่วงเวลาที่ ชื่อกระทรวง เปลี่ยนเป็น กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้นกระทรวงศึกษาธิการโอนงานการประถมศึกษาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ มีหัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัด ดูแลในระดับจังหวัด และหัวหน้า
การประถมศึกษาอ�ำเภอดูแลในระดับอ�ำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการอ�ำเภอ
จึงมีบทบาทการบริหารเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนเอกชน (ครั้งนั้น
เรียก โรงเรียนราษฎร์)
ต่อมามีการโอนโรงเรียนประถมศึกษา ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาให้
หน่วยงานทีต่ งั้ ใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ รูปแบบการบริหารงานมีคณะกรรมการระดับชาติ จังหวัด อ�ำเภอ และกลุม่ โรงเรียน
บทบาทของศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ อกค.จังหวัดโดยต�ำแหน่ง ระยะต่อมา
มีส�ำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด ในทุกจังหวัด ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้มี
เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะแรกรับผิดชอบทั้ง
ประถมศึ ก ษา และมัธยมศึกษา โดยยุบต� ำแหน่ ง ศึ กษาธิ การจั ง หวั ด ผู ้ อ� ำ นวยการ
ประถมศึกษาจังหวัด (เดิมเรียก หัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัด) และสามัญศึกษาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แยกการบริหาร
โรงเรียนสองระดับออกจากกัน จัดตัง้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (ปัจจุบนั
มี ๑๘๓ เขต) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ปัจจุบันมี ๖๒ เขต)
จากค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ก�ำหนดให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
รับผิดชอบการบริหารงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ หมด ทัง้ ยังมี ศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค
ดูแลกรอบนโยบาย วางระบบในการบริหารงานระดับภาค
การแบ่งส่วนราชการใหม่ครั้งนี้ หากมีการพิจารณาขอบข่ายการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อนกันเพื่อเกิดผลดี มีความก้าวหน้าแก่การศึกษาส่วนภูมิภาค ก็จะเป็น
เรื่องที่ดีงามสมเจตนารมณ์ จึงควรได้ติดตามต่อไป
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• หน่วยงานที่เคยมีบทบาทดูแลการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ที่ผ่านมา บางช่วงเวลาสังกัดกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ บางช่วงเวลาสังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้สงั กัดทบวงมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม งานอุดมศึกษา
ได้ ก ลั บ มาสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอี ก ครั้ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมเป็น ๑ ใน ๕ องค์กรหลักของกระทรวง
คงมีเหตุผลนานาประการ เช่น ลักษณะเฉพาะของสถาบันการศึกษาต่างจาก
สถานศึกษาระดับอื่น ๆ เหมาะสมที่จะเป็นอิสระ แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบนั ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ปรับเปลีย่ นการแบ่งส่วนราชการโดยรวมกับส�ำนักงานทางด้าน
วิจยั และนวัตกรรม ตัง้ เป็นกระทรวงใหม่ชอื่ ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ มีองค์กรหลัก ๔ องค์กร คือ
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง ซึง่ มีหน่วยงานส�ำคัญระดับกรมอยูใ่ นสังกัด มีผบู้ ริหาร
สูงสุด เป็นต�ำแหน่งเลขาธิการ ได้แก่
๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานข้างต้นมีแนวโน้มจะแยกการบริหารราชการออกจาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม) หรือ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ปัจจุบนั ) คาดว่าจะมีพระราชบัญญัติ
จัดตั้งส่วนราชการใหม่ ให้ตรงตามภารกิจและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมทั้งมีองค์กรในก�ำกับ ได้แก่
- ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
- ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีประวัติสืบเนื่องจากกระทรวงธรรมการ ซึ่งมี
ภารกิจด้านการศึกษา จัดการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทุกระดับ ทุกวัย อันเป็น
หนทางไปสู่การมีปัญญาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ มาอย่างยาวนาน
การศึกษาและเข้าใจประวัติเรื่องราวใดๆ ย่อมช่วยให้ประจักษ์ความเป็นปัจจุบัน  
ว่ามีที่มาและเหตุปัจจัยใด อย่างไร จึงเป็นอยู่ ดำ�รงอยู่เช่นนี้ รวมทั้งอาจช่วยสร้างวิสัย
ทัศน์แก่ผมู้ บี ทบาทเกีย่ วข้อง  ร่วมกันวิวฒ
ั น์เส้นทางการจัดการศึกษาไทย ให้รงุ่ เรืองสืบไป
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เชิงอรรถ
๑

หนังสืออ้างอิงบางเล่มอ้างว่า ครั้งนั้นทรงด�ำรงพระยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ด�ำรงราชานุภาพ หนังสือ ดอกสร้อยสุภาษิต ฉบับทีพ่ ระองค์ทรงรวบรวม เมือ่ ร.ศ. ๑๓๐ บทดอกสร้อย
บทแรกขึ้นต้นว่า “บทเอ๋ย บทดอกสร้อย” และไม่มีบทที่ขึ้นต้นว่า “เด็กเอ๋ย เด็กน้อย” ตามฉบับที่
กรมวิชาการพิมพ์เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕
๒
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงได้รบั ยกย่องจากยูเนสโก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๖
ว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการพัฒนาสังคม
๓
กระทรวงศึกษาธิการ, ๑๒๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ. พิมพ์เป็นทีร่ ะลึกวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ ๑๒๐ ปี, กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ๒๕๕๕, หน้า ๒๗.
๔
กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ ๒๔๓๕ - ๒๕๐๗. พิมพ์เป็นที่ระลึก
ในวันครบรอบเจ็ดสิบสองปีของกระทรวง วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๗. พระนคร : โรงพิมพ์ครุ สุ ภา,
๒๕๐๗, หน้า ๕๑ - ๕๒.
๕
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการ
ศึกษา หรืออธิบดีกรมศึกษาธิการพระองค์แรก ทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ยูเนสโกประกาศยกย่อง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ในฐานะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย พระกรณียกิจ
ของพระองค์ได้เป็นมรดกทางปัญญาของคนไทย ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี
๖
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้แต่งแบบเรียนหลวง รวม ๖ เล่ม
ใน พ.ศ. ๒๔๑๔ ได้แก่ มูลบทบรรพกิจ, วาหนิติ์นิกร, อักษรประโยค, สังโยคพิธาน, ไวพจน์พิจารณ์
และพิศาลการันต์ ท่านได้รบั การยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ปี ๒๕๖๕ ด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล
๗
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๐
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงรับพระภาระการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และพระภาระการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของราษฎรให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อสนองรัฐประศาสโนบายในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สยามและประเทศเพื่อนบ้านต่างประสบ
ปั ญ หาหลายด้ า น ทรงได้ รั บ ยกย่ อ งจากยู เ นสโกว่ า เป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ของโลกเนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ท่านได้รับยกย่อง
จากยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ในฐานะผู้มีบทบาทด้านการศึกษาไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจัดท�ำโครงการศึกษา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๑ ซึง่ ถือเป็น “แผนการศึกษา (แห่งชาติ)”
ฉบับแรกของไทย
๙
พ.ศ. ๒๕๒๔ ยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ว่าทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ผูม้ ผี ลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะทีท่ รงเป็นนักปราชญ์
นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจ�ำนวนมาก
๑๐
กรมวิชาการ, “เอกสารรัชกาลที่ ๕” ใน แนวพระราชด�ำริเก้ารัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗, หน้า ๑๖๒ - ๑๖๓.
๑๑
กรมวิชาการ, “เอกสารรัชกาลที่ ๖” ใน แนวพระราชด�ำริเก้ารัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗, หน้า ๒๑๓, ๒๑๕, ๒๑๗.
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๑๒

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงได้รบั การถวายพระสมัญญา
“พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ทรงได้รบั ยกย่องจากยูเนสโกว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๓
“ประวัตโิ รงเรียนวัดสาขลา” ใน ครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา. ม.ป.ท., ๒๕๕๗,
หน้า ๑๔ - ๑๙.
๑๔
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับยกย่องจากยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื่องในโอกาสฉลองวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี ให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ในฐานะ “กษัตริย์
นักประชาธิปไตย” ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน
๑๕
กรมวิชาการ, “เอกสารรัชกาลที่ ๗” ใน แนวพระราชด�ำริเก้ารัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗, หน้า ๒๓๓.
๑๖
กรมวิชาการ, “เอกสารรัชกาลที่ ๗” ใน แนวพระราชด�ำริเก้ารัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗, หน้า ๒๔๗.
๑๗
กรมวิชาการ แม้ประวัติการก่อตั้งจะระบุว่าเป็น พ.ศ. ๒๔๙๕ ก็ตาม แต่แท้ที่จริงแล้ว
ความเป็นหน่วยงานวิชาการ ระดับกอง ระดับกรมมีมาช้านาน ดังปรากฏชือ่ กองสอบไล่ ใน พ.ศ. ๒๔๖๑
กรมราชบัณฑิต เปลี่ยนชื่อเป็น กรมต�ำรา ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ กรมวิชชาธิการ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒
มีสว่ นราชการในสังกัด คือ กองกลาง, กองสถิตแิ ละรายงาน, กองสอบไล่, กองแบบเรียน, กองโรงพิมพ์,
และมีขอ้ มูลว่ายุบกรมวิชาการ เปลีย่ นเป็นกรมอาชีวศึกษา เพือ่ ดูแลจัดการอาชีวศึกษาเพียงด้านเดียว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเข้าใจว่าชื่อหน่วยงานนี้เคยใช้ร่วมกับงานด้านอาชีวศึกษามาก่อน
๑๘
พ.ศ. ๒๕๔๖ ยูเนสโกได้ยกย่องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน เนือ่ งในโอกาสชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี  
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๐๐ และด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๑๒
๑๙
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
ว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดี การส่งเสริมสถานภาพสตรี
และส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในโอกาสชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี
๒๐
พ.ศ. ๒๕๓๙ ยูเนสโกได้ทลู เกล้าฯ ถวายเหรียญฟิเล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในฐานะ
ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบท และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รบั การยกย่องจากยูเนสโก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื่องในวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ ๑๐๐ พรรษา ทรงได้รับยกย่องเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตัง้
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงได้รับการเทิดทูนพระเกียรติ
จากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ รัฐบาลฝรั่งเศส และยูเนสโก ด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
บทความ
๑๓ ทศวรรษ เส้นทางวิวัฒน์การจัดการศึกษาไทย

นางปราณี ปราบริปู เรียบเรียง
นายอิทธิพัทธ์ ราชกิจจา และนางสาวปิยะพัชร พินิจ ร่วมเรียบเรียง
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พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้ พ ระราชทาน
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพือ่ มุง่ สร้างพืน้ ฐานให้แก่ผเู้ รียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผล ซึง่ ประกอบด้วย
แนวพระบรมราโชบาย ๔ ประการ คือ ประการแรก การมีทศั นคติ
ทีถ่ กู ต้องต่อบ้านเมือง ประการที่สอง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงานท�ำ - มีอาชีพ และประการ
สุดท้าย คือ การเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวติ สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข ทัง้ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนด
นโยบาย ให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดได้นำ� ไปเป็นหลักในการ
ขับเคลือ่ นสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส�ำเร็จ

กระทรวงธรรมการ มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง
เท่าเทียม เสมอภาค สร้างโอกาสทางการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด
คือ
๑. กรมธรรมการกลาง
๒. กรมศึกษาธิการ
๓. กรมพยาบาล
๔. กรมพิพิธภัณฑ์
๕. กรมสังฆการี
เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๖๒ ได้เปลีย่ นชือ่ กระทรวงธรรมการ
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้เปลี่ยนชื่อ
กลับมาเป็นกระทรวงธรรมการอีกครั้ง จนถึงพุทธศักราช ๒๔๘๔
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้เปลีย่ นชือ่ มาเป็นกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบนั
จากพระบรมราโชบาย การให้กลุ บุตร กุลธิดา ทุกหมูเ่ หล่า
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล
และทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศ ประเทศชาติใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการศึกษา
อย่างพอเพียง ก็จะน�ำพาประเทศไปสูค่ วามรุง่ เรือง ผูค้ นอยูร่ ว่ มกัน
อย่างเป็นสุข ประเทศชาติใดทีม่ ที รัพยากรมนุษย์ทไี่ ม่ได้รบั การศึกษา
อย่างเพียงพอ ก็จะน�ำพาประเทศไปสู่ความล้าหลังและล่มสลาย
ผู้คนยากไร้ และจะขาดความสุข
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในแต่ ล ะยุ ค สมั ย จึ ง ได้ ส นอง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของราชวงศ์จกั รีเรือ่ ยมา ยุคสูย่ คุ
รุ ่ น สู ่ รุ ่ น เพื่ อ สร้ า งเด็ ก และเยาวชนของชาติ ใ ห้ เ จริ ญ ก้ า วทั น
อารยประเทศ ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นจัดการศึกษา
ให้ พั ฒ นาคนรอบด้ า น ให้ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐาน ความสามารถ
ในการประกอบสัมมาชีพการงาน เข้าใจศิลปะในการด�ำรงชีวิต
และการมี ศี ล ธรรมจรรยาบรรณ เพื่ อ ความสงบสุ ข ของชาติ
บ้านเมือง
ต่อมารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นสร้างให้พลเมือง
ต้องรู้หนังสือก่อน โดยฝึกสอนเด็กหลายอย่าง ฝึกฝนศิลปวิทยา
รอบตัว พัฒนาทั้งกายและจิตใจ

การศึ ก ษาในยุ ค ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นสร้างและอบรม
ครูดีให้มีเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ทั้งครูประถมและครูมัธยม จัดหา
ต� ำ ราเรี ย นภาษาไทยให้ เ พี ย งพอ แก้ ห ลั ก สู ต รให้ นั บ ถื อ ตั ว
และประเทศชาติ สามารถประกอบอาชีพให้เป็นคุณประโยชน์
เลี้ยงตัวเองต่อไปได้ในภายภาคหน้า
ต่ อ มารั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร แม้เป็นเพียงช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ แต่พระองค์สนพระราชหฤทัยในการศึกษา โดยทรงให้
ความส�ำคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต และมุ่งมั่นให้ผลิตแพทย์
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอแก่ประชาชน
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงให้
ความส�ำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชปรารภ
ให้การศึกษาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ มีบทบาทในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรูใ้ นการพัฒนาประเทศ ทรงให้โอกาสการเรียนรู้
ส�ำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา พระราชทาน
พระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ ก ่ อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ โครงการ และ
พระราชกรณียกิจ เช่น โครงการศึกษาทุนพระราชทาน โครงการ
มูลนิธิพระดาบส โรงเรียนราชประชาสมาสัย โครงการจัดสร้าง
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ มูลนิธทิ างไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิ
ช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชกรณียกิจ และ
พระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานแก่บณั ฑิต โครงการสารานุกรมไทย
ส�ำหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์ นาคหลวง เป็นต้น พระปรีชา
สามารถของพระองค์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบมาจวบจนปัจจุบัน
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พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ถา่ ยทอด
มายั ง พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา
ต่ อ ยอด พระราชทานพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ
มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้น้อมน�ำไปปฏิบัติ
ให้บงั เกิดผล พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาเพือ่ มุง่ สร้าง
พื้นฐานให้ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
(๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
(๒) ยึดมั่นในศาสนา
(๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
(๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน
ของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
(๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว - ดี
(๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
(๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
(๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

๓. มีงานท�ำ - มีอาชีพ
(๑) การเลี้ ย งดู ลู ก หลานในครอบครั ว หรื อ
การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท�ำจนงาน
ส�ำเร็จ
(๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลั ก สู ต ร ต้ อ งมี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ผู ้ เ รี ย น
ท�ำงานเป็น และมีงานท�ำในที่สุด
(๓) ต้ อ งสนั บ สนุ น ผู ้ ส� ำ เร็ จ หลั ก สู ต รมี อ าชี พ
มี ง านท� ำ  จนสามารถเลี้ ย งตั ว เอง และ
ครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองดี
(๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
(๒) ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�ำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี
(๓) การเป็นพลเมืองดีคอื “เห็นอะไรทีจ่ ะท�ำเพือ่
บ้านเมืองได้กต็ อ้ งท�ำ” เช่น งานอาสาสมัคร
งานบ�ำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล
ให้ทำ� ด้วยความมีนำ�้ ใจ และความเอือ้ อาทร

จะเห็นได้ว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ด�ำรงอยู่ยาวนานมาถึง ๑๓๐ ปี มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และ
ก�ำหนดหน้าทีด่ แู ลการจัดการศึกษา ทุกระดับทุกประเภท รวมถึงการก�ำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความส�ำคัญมาก เนื่องจากเป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน ประชากร ทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามพระบรมราโชบายของพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดมา
บทเพลงเสมาคูฟ่ า้ ไทย ถูกแต่งขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์ความเป็นมาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมัยนัน้ มีมลู เหตุหลายประการทีต่ อ้ งปฏิรปู การปกครอง เช่น ภัยคุกคามจากประเทศมหาอ�ำนาจ
อ�ำนาจการบริหารตกอยูท่ ขี่ นุ นางผูใ้ หญ่ และได้รับอิทธิพลจากเจ้านายและข้าราชการที่ได้ไปศึกษามาจากตะวันตก มีการยกเลิกต�ำแหน่ง
สมุหนายก สมุหพระกลาโหม ยกเลิกการปกครองระบบจตุสดมภ์ มีการตัง้ กระทรวงบริหารราชการแผ่นดิน ๑๒ กระทรวง ประกอบด้วย
๑. กลาโหม
๗. ยุทธนาธิการ
๒. นครบาล
๘. โยธาธิการ
๓. วัง
๙. ยุติธรรม
๔. เกษตรพานิชการ
๑๐. มรุธาธร
๕. พระคลังสมบัติ
๑๑. มหาดไทย
๖. การต่างประเทศ
๑๒. ธรรมการ
วีระ แข็งกสิการ
เรียบเรียง
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เสมาคู่ฟ้าไทย
ปลายธงพลิ้วลิ่วลมโชยสะบัด
งามเด่นชัดคุณค่าสมศักดิ์ศรี
สองสี่สามห้าธงเสมาเริ่มต้นมี
มุ่งหมายหน้าที่สร้างชาติและสร้างคน
กล้วยไม้งามออกช้าแลวิไล
การศึกษางดงามไปทุกแห่งหน
แม้ไกลสุดแคว้นแดนกันดารล้านต�ำบล
ทั่วทุกแห่งหนเยาวชนต้องได้เรียน
วังจันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการ
งามตระหง่านอุดมการณ์มิแปรเปลี่ยน
ราโชบายจักรีวงศ์สถิตเสถียร
เพื่อยุวชนได้เล่าเรียนเพียรวิชา
ปลายธงพลิ้วไหวโบยยั่งยืนนาน
เพื่อสืบสานต�ำนานการศึกษา
สามัคคี ร่วมกัน สร้างสรรค์ผ่านกาลเวลา
กระทรวงศึกษาคุณค่าคู่ฟ้าไทย
เนื้อร้องและท�ำนอง
วีระ แข็งกสิการ
รับชมวีดิทัศน์เพลง เสมาคู่ฟ้าไทย

อ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. เรียนรูจากกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว
พระราชทานเมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗.
(PL ๔๒๐๙.๕ ภ๗๓ศ๖๒ร๘).
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๖๑ (Education in Thailand 2018). กรุงเทพฯ : ๒๕๖๑.
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เด็กไทย
ไม่แพ้ชาติใด
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เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน
ที่ นำ�ชื่ อ เสี ย งมาสู่ ป ระเทศชาติ ประจำ�ปี ๒๕๖๕ โดยในปี นี้
มีเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัลจำ�นวนทั้งสิ้น ๕๕๐ คน
เด็กและเยาวชนที่นำ�ชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำ�นวน ๓๒๔ คน
รวมทั้ ง สิ้ น ๘๗๔ คน ซึ่ ง เด็ ก และเยาวชนที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
ซึ่งเป็นเด็กที่ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับประเทศ
มาแล้ ว โดยแบ่ ง เป็ น ๕ ด้ า น คื อ ๑) ด้ า นวิ ช าการ
๒) ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ๓) ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
๔) ด้ า นกี ฬ านั น ทนาการ และ ๕) ด้ า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
ส่วนหนึ่งจากความภาคภูมิใจของเด็กและเยาวชนไทย
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ที่น�ำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ นี้ จึงฝากเรื่องราวความประทับใจ
และเส้นทางแห่งความฝันไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ
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เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่น�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕
ด้านวิชาการ

ประเภททีม ๓ คน

นายดวิษ บุญยกิจโณทัย อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

คิดว่าเป็นจุดพลิกผันชีวิตของผมเลยครับ รางวัล second award จาก Regeneron ISEF
ถือเป็นรางวัลที่ใหญ่มาก ๆ ครับ เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ผมเคยได้มา
ผมชอบเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยส่วนตัว
ผมชอบวิ ช าเคมี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเคมี เ ป็ น วิ ช าที่ ใ ช้ ทั้ ง การจ� ำ
และการค�ำนวณ ผมรู้สึกสนุกกับการดูปฏิกิริยาเคมี และโรงเรียน
ก�ำเนิดวิทย์ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เลือกท�ำงานวิจัย
ในสาขาที่ชอบได้ และโรงเรียนมีห้องแล็บ พร้อมทั้งเครื่องมือ
ที่ทันสมัยมาก ๆ ผมจึงเลือกท�ำโครงงานกับเพื่อนสนิทสองคน
ที่ชอบเคมีเหมือนกัน และมีอาจารย์สุรนันท์ อาจารย์สอนเคมี
ที่โรงเรียน และอาจารย์กนกอร อาจารย์เคมีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงงานครับ
คิ ด ว่ า เป็ น จุ ด พลิ ก ผั น ชี วิ ต ของผมเลยครั บ รางวั ล
second award จาก Regeneron ISEF ถือเป็นรางวัลทีใ่ หญ่มาก ๆ
เป็ น สิ่ ง ที่ ภู มิ ใ จที่ สุ ด ในชี วิ ต ที่ ผ มเคยได้ ม า รางวั ล นี้ ท� ำ ให้ ผ ม
เริม่ มัน่ ใจในตัวเองว่าเราก็มศี กั ยภาพ มีความสามารถ นอกจากนี้
ทาง YSC ได้เชิญผมและเพื่อน ๆ ไปพูดเกี่ยวกับการท�ำโครงงาน
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การแข่ง ISEF ในโอกาสต่าง ๆ ทีผ่ มคิดว่าเปลีย่ นแปลงเยอะทีส่ ดุ
น่ า จะเป็ น เรื่ อ งการเรี ย นต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ครั บ ผมเริ่ ม คิ ด
ที่จะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากรางวัล ISEF ถือเป็น
ใบเบิกทางที่ดีในการเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน
ผมวางแผนเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมเคมีที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดาครับ ที่ผมตัดสินใจเรียน
วิ ศ วกรรมเคมี เพราะผมชอบกระบวนการผลิ ต ในโรงงาน
และยังได้เรียนวิชาเคมีทเี่ ราชอบ แต่ได้อยูใ่ นบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เนื่องจากมีการประยุกต์มากขึ้น โดยในตอนนี้ผมอยากเรียน
ปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเคมี และต่อปริญญา
โทสาขาบริหารธุรกิจอีกหนึ่งใบ หลังเรียนจบผมจะเปิดธุรกิจเป็น
ของตัวเองที่ประเทศไทย โดยใช้ความรู้วิศวกรรมเคมีและธุรกิจ
ที่เรียนมา สร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ของตัวเอง

นายกิจการ น�ำสว่างรุ่งเรือง อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

เราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียว
การทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราชอบน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ผมชอบวิ ช าเคมี ม าตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓
เพราะบังเอิญได้เข้าค่าย สอวน.เคมี ค่ายครัง้ นัน้ ได้เปิดประสบการณ์
ให้ กั บ ผมมากครั บ ได้ เ รี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละก็ ภ าคปฏิ บั ติ
ท�ำให้ผมชอบความเป็นเหตุเป็นผลของวิชานี้ และหนึ่งในวิชา
ทีย่ ากทีส่ ดุ คือวิชาเคมีอนิ ทรีย์ ผมเลยใช้เวลา 1 ปี ทุม่ เทให้การเรียน
วิชาเคมีอินทรีย์ หลังจากเรียนไปเรื่อย ๆ จากความรู้สึกที่ว่ายาก
กลายเป็นว่าผมรู้สึกหลงรักอย่างบอกไม่ถูก เพราะเป็นศาสตร์
ที่เป็นเหตุเป็นผล ด้วยความพยายามท�ำให้ผมคว้าเหรียญทอง
ในการแข่ ง ขั น เคมี โ อลิ ม ปิ ก ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 16 ได้ ส� ำ เร็ จ
ผมเลยไม่ลังเลที่จะท�ำโครงงานเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ เมื่อเพื่อน ๆ
ที่มีความสามารถและมีความสนใจคล้าย ๆ กัน จึงชวนกันมาท�ำ
โครงงานครั้งนี้

โลกมนุษย์มันโหดร้ายครับ เพราะคนภายนอกจะตัดสิน
เราจากแค่ผลงานของเรา ไม่ใช่การกระท�ำของเรา พอผมได้รับ
รางวั ล นี้ จึ ง เหมื อ นเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ ค วามชอบเคมี ข องผม
ให้คนภายนอกได้รบั รู้ ผมไม่ตอ้ งไปบอกใครต่อใครว่าผมชอบอะไร
เพราะรางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีอย่างดีเยี่ยม ผลงานครั้งนี้ท�ำให้
ผมได้รบั การชืน่ ชมอย่างล้นหลาม เพราะเป็นรางวัลทีป่ ระเทศไทย
ไม่ได้มานานหลายปี
ผมไม่มีแนวทางการด�ำเนินชีวิตเท่าไร แค่อยากใช้ชีวิต
ให้สนุก โดยไม่ออกนอกลูน่ อกทาง การใช้ชวี ติ ให้สนุกน่าจะส�ำคัญ
กว่าชีวิตที่ตึงเครียด เพราะเราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียว การทุ่มเท
ให้กบั สิง่ ทีเ่ ราชอบน่าจะเป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แต่ถา้ พิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ
ด้วยแล้ว คงจะต้องหาอาชีพที่มั่นคง ท�ำให้สามารถเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัวได้

นายธิติ เถลิงบุญสิริ อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

ส�ำหรับผมแล้วคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีเสน่ห์ครับ
ผมชอบในหลักการ ทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยหลักของเหตุผล
มีหลักฐานยืนยันและมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้
ส�ำหรับผมแล้วคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นวิชา
ที่มีเสน่ห์ครับ ผมชอบในหลักการ ทุกอย่างสามารถอธิบายได้
ด้วยหลักของเหตุผล มีหลักฐานยืนยันและมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้
และชอบที่ จ ะท� ำ โครงงาน มั น คื อ การที่ เ ราจะได้ เ รี ย บเรี ย ง
ความรูท้ เี่ รามี น�ำมาประยุกต์ใช้เพือ่ แก้ปญั หาต่าง ๆ ได้ การได้เข้า
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์เป็นเหมือนกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้ผมได้ท�ำ
ในสิ่งที่ต้องการ เพราะมีอาจารย์ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์
มีเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ รวมทั้งมีเพื่อนที่สนใจ
อยากท�ำในสิ่งเดียวกัน ผมได้เจอเพื่อนอีกสองคนที่รู้สึกสนใจ
ในปฏิกิริยาของสารอินทรีย์เหมือนกัน เราได้เริ่มท�ำโครงงาน
เพื่อสร้างชุดเครื่องตรวจจับไอออนโลหะหนัก โดยใช้สารอินทรีย์
เป็นเซนเซอร์ตรวจจับ การที่ได้ท�ำในสิ่งที่สนใจและชอบ ถือเป็น
ประสบการณ์ที่ดีมากจริง ๆ

การท�ำโครงงานนีไ้ ม่ได้เกีย่ วข้องกับการแข่งขันแต่อย่างใด
ผมท�ำโครงงานนี้ขึ้นมา เพราะสนใจและอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ศาสตร์ในสาขานี้ การแข่งขันและรางวัลทีไ่ ด้รบั เป็นเหมือนคุณค่า
ทีโ่ ครงงานนีม้ อบกลับมาให้ ในทางกลับกันผมรูส้ กึ ว่าการเข้าร่วม
รายการแข่ ง ขั น และได้ ช มโครงงานของคนอื่ น เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า ง
ความเปลีย่ นแปลงให้กบั ชีวติ การทีไ่ ด้มโี อกาสไปแข่ง Regeneron
ISEF 2021 ท� ำ ให้ ผ มได้ เ จอกั บ เพื่ อ นต่ า งชาติ ที่ มี ไ อเดี ย
ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ผมได้พบเห็นมุมมองความคิด
ที่แตกต่างทั้งจากผู้เข้าแข่งคนอื่น และจากกรรมการที่มาตัดสิน
สิ่งนี้จุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากที่จะสรรค์สร้าง
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ออกมาให้มากขึ้น รวมทั้งยังท�ำให้สนใจ
วิทยาศาสตร์สาขาอื่นมากขึ้นด้วยครับ
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ด้านวิชาการ

ประเภทเดี่ยว

เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ� อายุ ๑๔ ปี
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งก่อนการสอบ
และสนุกไปกับการแข่งขันครับ ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสลงแข่งขัน
ในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการการแข่งขันคณิตศาสตร์
ผมเป็นคนหาดใหญ่ครับและเป็นเด็กต่างจังหวัด พ่อและแม่
ของผมเป็ น หมอทั้ ง คู ่ ผมเริ่ ม รู ้ สึ ก ชอบในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ตอนประถมศึกษาปีที่ ๒ ตอนนั้นทางโรงเรียนได้มีการเชิญชวน
นักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ทางครอบครัว
เห็นว่าผมชอบ จึงพยายามส่งเสริมผมในด้านนี้ การแข่งขันครัง้ แรก
ผมได้เหรียญทองแดงครับ แต่ผมไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไร กลับรู้สึก
สนุ ก มากกว่ า นั บ แต่ น้ั น มาผมก็ ฝ ึ ก ฝนตั ว เองโดยมี พ ่ อ แม่
และครูคอยช่วยเหลือชีแ้ นะแนวทาง ต่อมาเมือ่ ผมศึกษาอยูป่ ระถม
ศึกษาปีที่ ๕ ก็ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ เพื่อที่จะมา
พัฒนาศักยภาพของตัวเอง พอขึน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก็ได้มโี อกาส
เข้าร่วมโครงการโอลิมปิก และผมก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่ ง คณิ ต ศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก ระหว่ า งประเทศ
สิง่ หนึง่ ทีผ่ มรูส้ กึ ได้วา่ ไม่เปลีย่ นไปเลยในตัวผม คือ จะรูส้ กึ ตืน่ เต้น
ทุกครั้งก่อนการสอบและสนุกไปกับการแข่งขันครับ ครั้งนี้ผม
ได้มีโอกาสลงแข่งขันในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการแข่งขัน
คณิ ต ศาสตร์ ผมจึ ง รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น เป็ น พิ เ ศษ ผมต้ อ งท� ำ สมาธิ
เพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนเข้าห้องสอบ
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หลั ง จากได้ ร างวั ล มาแล้ ว รู ้ สึ ก โล่ ง อย่ า งบอกไม่ ถู ก
เหมือนกับว่าสิ่งที่ท�ำมาทั้งหมดประสบความส�ำเร็จ ผมรู้สึกพอใจ
กับผลลัพธ์ที่ได้ และการที่ผมได้ท�ำเป้าหมายที่วางไว้ให้ส�ำเร็จ
ช่วยให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้น ส่วนชีวิตประจ�ำวันไม่ได้มีอะไร
เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ จะมีก็แค่ผมอาจไม่ได้ท�ำโจทย์บ่อย
อย่างทีเ่ คย เพราะผมลองพยายามให้เวลากับเรือ่ งอืน่ ๆ หรือลองอะไร
ใหม่ ๆ ดูบ้าง
ถ้ า เป็ น ไปได้ ผมอยากที่ จ ะไปศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาที่ผมชอบและสนใจ ส่วนเรื่องอาชีพ
ตอนนี้ ผมยังไม่มีอาชีพในฝัน คิดว่าต้องหาสิ่งที่ชอบจริง ๆ และ
พยายามสร้างอาชีพจากสิง่ นัน้ แต่เป็นอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี

ด้านวิชาการ

ประเภทเดี่ยว

นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ชีวิตเปลี่ยนไประดับหนึ่ง
จากความส�ำเร็จในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผม
เริ่มเข้าแข่งขันรายการอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น
ผมรู้สึกกังวลก่อนเข้าแข่งขัน เพราะตระหนักถึงภาระ
หน้าทีใ่ นการเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ผมพยายามแบ่งเวลาให้ดี เพือ่ ให้สามารถฝึกฝน
ตนเอง ทั้งการอ่านหนังสือ ท�ำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด
และในขณะเดียวกันผมก็พกั ผ่อนให้เพียงพอ เพือ่ ให้สขุ ภาพแข็งแรง
ส�ำหรับการแข่งขันนั้น รวมถึงท�ำกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ด้วย
เพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไป ในช่วงเวลาการเตรียมตัวเข้าแข่งขัน
มีคณาจารย์ทคี่ อยช่วยเหลือและให้ความรูเ้ พิม่ เติม ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
ปัจจัยความส�ำเร็จของผม ผมจึงขอขอบคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน
ที่ได้สั่งสอนและช่วยเหลือผม

หลั ง จากได้ รั บ รางวั ล แล้ ว ชี วิ ต เปลี่ ย นไประดั บ หนึ่ ง
จากความส�ำเร็จในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเริ่มเข้าแข่งขัน
รายการอืน่ ๆ มากยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์ และฝึกฝนความรู้
ของตนเองเสมอ ให้สามารถเข้าใจและจดจ�ำความรู้เหล่านั้นได้
ในอนาคตผมจะคอยหมัน่ ทบทวนความรูข้ องตนเอง และ
ค้นหาในสิง่ ทีช่ อบ เพือ่ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทีม่ คี วามสนใจ
และถนัด รวมถึงผมจะพยายามท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ให้มากขึ้น เพื่อสั่งสมประสบการณ์ ทักษะต่าง ๆ ในการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มความเป็นผู้น�ำมากยิ่งขึ้น
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ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
ประเภททีม ๓ คน dancing

ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย เด็กหญิงณัฎชารีย์ ขยิ่ม อายุ ๑๓ ปี
เด็กหญิงพิชามญชุ  ์ ลมิ ะเสถียร อายุ ๑๓ ปี และเด็กหญิงกุลจิรา ชาติวนพงศา
ปัจจุบนั ทัง้ ๓ คน ก�ำลังศึกษาอยูโ่ รงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่น�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ประเภททีม ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีประจ�ำปี ๒๕๖๕

เด็กหญิงณัฎชารีย์ ขยิ่ม อายุ ๑๓ ปี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เต้น
กับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ในทีม
ดิฉนั อยูช่ มรม cud dancing club ของโรงเรียนมาตัง้ แต่
เริม่ ก่อตัง้ ชมรมปีแรก ชมรมของเราก่อตัง้ มาเพือ่ แสดงในกิจกรรม
ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในโรงเรี ย นและจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าแข่งขันเวทีต่าง ๆ ในฐานะทีมโรงเรียน
รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง การเต้ น ให้ ที ม โรงเรี ย นสอน
ในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรื่องความสามัคคี การแบ่งเวลา และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งส�ำหรับการแข่งขัน ชอบการขึ้นเวที
แข่งขัน และรูส้ กึ อบอุน่ ใจทุกครัง้ ทีไ่ ด้เต้นกับเพือ่ น ๆ น้อง ๆ ในทีม
ครู ผู ้ ฝ ึ ก ซ้ อ มที ม จะให้ พ วกเราท� ำ สมาธิ ก ่ อ นการแข่ ง ขั น
และจะคอยบอกให้เราเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไร
ก็พร้อมที่จะยอมรับและเรียนรู้ทุกครั้ง
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หลังจากได้รบั รางวัลแล้ว การใช้ชวี ติ ไม่มคี วามเปลีย่ นแปลง
เกิ ด ขึ้ น สั ก เท่ า ไหร่ แต่ จ ะมี เ พื่ อ น ๆ และรุ ่ น น้ อ งหลายคน
ทัง้ ในโรงเรียนและต่างโรงเรียนสอบถามข้อมูล เรือ่ งการรับรางวัลนี้
และก็ ยั ง คงฝึ ก ซ้ อ มเพื่ อ ความพร้ อ มส� ำ หรั บ การแข่ ง ขั น เต้ น
ในเวทีต่าง ๆ ที่จะมาถึง ทั้งแบบขึ้นเวทีจริงและแบบ virtual
การฝึกซ้อมเต้น ท�ำให้รา่ งกายแข็งแรง และสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพให้สง่างามได้ด้วย

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ลิมะเสถียร อายุ ๑๓ ปี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ
และพัฒนาความสามารถให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เริม่ เรียนเต้นบัลเล่ตต์ งั้ แต่อนุบาล และได้มโี อกาสเข้าร่วม
กิ จ กรรมชมรมปอมปอมของโรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ท�ำให้รู้สึกรักและชื่นชอบการเต้น
จึงขยันฝึกซ้อมและเรียนเพิ่มเติม ท�ำให้มีโอกาสได้เข้าร่วม
การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เตรียมความพร้อมให้ตัวเอง หมั่นฝึกซ้อมสม�่ำเสมอ
ไม่ว่าจะมีการแข่งขันหรือไม่ และออกก�ำลังกายดูแลสุขภาพ
ให้ แ ข็ ง แรง เรี ย นรู ้ ก ารเต้ น จากการดู ค ลิ ป วิ ดี โ อของนั ก เต้ น

ทีม่ ชี อื่ เสียงและชืน่ ชอบ เพือ่ น�ำไปพัฒนาและปรับปรุงทักษะต่าง ๆ
ของตนเองให้ดีขึ้น
ภู มิ ใ จและดี ใ จกั บ รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ยังคงเรียนและหมั่นฝึกซ้อมในสิ่งที่รัก
อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไป
จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือ และพัฒนาความสามารถ
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อการไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
และน�ำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

เด็กหญิงกุลจิรา ชาติวนพงศา อายุ ๑๓ ปี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งก่อนขึ้นเวที แต่ก็สามารถรวบรวม
สมาธิได้ ก่อนที่จะเข้าแข่งขันก็จะเปิดเพลง เพื่อซ้อมและทบทวน
ตอนที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้เข้าประกวด
ปอมปอมเชียร์ลีดเดอร์ และได้เข้าชมรม CUD DANCING
ต่อมาได้เข้าประกวดรายการแข่งเต้นประเภท JAZZ ของรายการ
ATOD และได้รับรางวัลในปี ๒๐๑๙ ได้ไปแข่ง ATOD ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย จึงได้รับรางวัลเยาวชนที่น�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๓ แล้วค่ะ

รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งก่อนขึ้นเวที แต่ก็สามารถรวบรวม
สมาธิได้ ก่อนทีจ่ ะเข้าแข่งขันก็จะเปิดเพลง เพือ่ ซ้อมและทบทวน
ท่าเต้นพร้อมกับเพื่อน ๆ ในทีม
หลังจากได้รบั รางวัลแล้ว สิง่ ทีไ่ ด้คอื ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
กับสิ่งที่ท�ำ 
คิดว่าต่อไปจะต้องแบ่งเวลาระหว่างเรือ่ งเรียนและกิจกรรม
พยายามท�ำให้ดีทุกด้านและพยายามพัฒนาแต่ละด้านให้ดีขึ้น
กว่าเดิม
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ด้านทักษะฝีมืออาชีพ
ประเภทเดี่ยว

ด้านทักษะฝีมืออาชีพ

ประเภทเดี่ยว นวัตกรรม

เด็กชายวรัญญู กิตติถาวรกุล อายุ ๑๑ ปี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

ผมจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองต่อไป
เรื่อย ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องน�ำทางในการศึกษาต่อในอนาคต
กิจกรรมที่ชอบและสนใจเป็นพิเศษ คือ การประกอบ
หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม Scratch และ Python รวมถึง
การสร้ า งสรรค์ ง านนวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ได้เข้าร่วมการแข่งขันและท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาตอนต้น ได้รับเหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ทุกกิจกรรมและการแข่งขันผมจะรูส้ กึ ตืน่ เต้นและกังวลใจ
เล็ ก น้ อ ย แต่ ก็ พ ยายามควบคุ ม ตนเองและคิ ด เสมอว่ า
ผมได้ศกึ ษาค้นคว้า เรียนรู้ ฝึกฝน และเตรียมตัวในเรือ่ งต่าง ๆ ส�ำหรับ
การแข่ ง ขั น มาอย่ า งดี ที่ สุ ด แล้ ว ไม่ ว ่ า ผลลั พ ธ์ จ ะเป็ น เช่ น ไร
อย่างน้อยสิ่งที่ผมได้คือประสบการณ์อันล�้ำค่าที่จะน�ำมาปรับใช้
และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
ท�ำให้ผมมีวินัย ความเพียรพยายาม และความมุ่งมั่น
ในการเรียน และการด�ำเนินชีวิตมากขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วม
การแข่งขันและการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับรางวัลและ
ความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น
และลงมือท�ำอย่างจริงจัง จึงจะสามารถน�ำพาเราไปถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้ได้
ผมจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองต่อไป
เรื่อย ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องน�ำทางในการศึกษาต่อในอนาคต
และอาชี พที่ ตั้ง เป้ า หมายไว้ คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ด้านทักษะฝีมืออาชีพ

ประเภทเดี่ยว น�้ำหอมหยดลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในชักโครก

นางสาวอรวรรณ จวบจันทร์ผล อายุ ๑๗ ปี
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

ดิฉันวางแผนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน
เพื่อประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิจัย

จากการเรี ย นในโครงการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ าน
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นการเรียนรูใ้ นรูปแบบ Project-based learning
ที่มีการบูรณาการ STEAM Education มีการน�ำเอาองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ รวมทัง้ ได้เพิม่ Art หรือศิลปะมาบูรณาการในการท�ำ
โครงงาน ที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
โดยได้ท�ำโครงงานที่น�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
โดยพบว่าในโถชักโครกมักจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทางกลุ่มของ
ดิฉันจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์น�้ำหอมหยดลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ในชักโครก โดยการน�ำดอกไม้และพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีชื่อว่า “ANSHIN” ซึ่งแปลว่า โล่งใจ
สบายใจ หรือจิตใจสงบ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบ้านเรือน
หรื อ สถานประกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ ANSHIN สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์นำ�้ หอมดับกลิน่
ชักโครกที่มีราคาสูงในท้องตลาดทั่วไปได้
เนื่ อ งจากในปี ๒๕๖๔ เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นการน�ำเสนอ
ผลงานในรู ป แบบออนไลน์ การน� ำ เสนอผลงานเป็ น การท� ำ
คลิ ป วิ ดี โ อในการน� ำ เสนอ มี ค วามรู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น ที่ น ้ อ ยกว่ า
การน�ำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการโดยตรง แต่การตอบข้อซักถาม
ของกรรมการเป็ น การไลฟ์ ส ด ในการตอบข้ อ ซั ก ถามของ
กรรมการ ดิฉันและเพื่อน ๆ ค่อนข้างตื่นเต้น เพราะต้องตอบเป็น
ภาษาอังกฤษ กลัวว่าจะตอบค�ำถามได้ไม่ชัดเจน แต่ทุกอย่าง
ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศไม่มาก

แต่ ผ ลงานของนั ก เรี ย นจากสถาบั น ศึ ก ษาในประเทศไทย
มีค่อนข้างเยอะ เพื่อน ๆ ทุกคนในทีมทั้ง ๓ คน มีความตั้งใจ
ในการแข่งขันครั้งนี้มาก คาดหวังที่จะได้รางวัลในการแข่งขัน
จึงตั้งใจในการฝึกซ้อมออกมาให้ดีที่สุด และก็สามารถคว้ารางวัล
มาได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
หลังจากที่ได้รับรางวัล มีคนสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์
น�ำ้ หอมหยดลดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ในชักโครกและได้รบั การตอบรับ
เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความเป็นมา รูปแบบของผลิตภัณฑ์
และการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเราทุกคนในทีมยินดีที่จะมอบ
ความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจและต้องการน�ำโครงงานของเราไปต่อยอด
ในอนาคต และจากผลของการได้ รั บ รางวั ล ท� ำ ให้ ส ามารถ
ยื่น Portfolio ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้หลาย
มหาวิทยาลัย เพราะผลงานมีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
หลั ง จากจบการศึ ก ษาจากระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ แล้ว ดิฉันวางแผนที่จะเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน เพื่อประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์
ในสถาบันวิจัย และเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีในมหาวิทยาลัย
เพราะดิฉันมีความชื่นชอบในด้านวิทยาศาสตร์ ชอบคิดและ
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งยังชอบส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
ในอนาคตดิฉันสามารถน�ำผลิตภัณฑ์น�้ำหอมหยดลดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ในชักโครก “ANSHIN” ไปพัฒนาในสถาบันวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ หรือเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผทู้ สี่ นใจ และน�ำไป
ต่อยอดในอนาคตได้
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ประเภททีม ๒ คน

เด็กชายวิชมัย นุกูลวุฒิโอภาส อายุ ๑๓ ปี
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

เด็กชายเตชินท์ นุกลู วุฒโิ อภาส อายุ ๑๑ ปี
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ
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เราตื่นเต้นมากทุกครั้งที่แข่งขัน
เพราะการแข่งขันเปียโน ห้ามดูโน้ตเพลง
ต้องเล่นด้วยความจ�ำทุกครั้ง
และการที่จะได้รางวัลชนะเลิศ ห้ามเล่นผิดแม้แต่ตัวเดียว

เริม่ เรียนเปียโนครัง้ แรก เมือ่ อายุ ๓ ปี และฝึกฝนเรือ่ ยมา
โดยปัจจุบันมีครูผู้สอนเปียโน คือ ดร. พรพรรณ บันเทิงหรรษา
และ ดร. คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
เปียโนตัง้ แต่อายุ ๖ ปี โดยได้รบั ทุนการศึกษาด้านดนตรีทโี่ รงเรียน
นานาชาติรีเจนท์กรุงเทพ และได้รางวัลสูงสุด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หลายรางวัล เช่น ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เปียโนเดีย่ วทีป่ ระเทศฮ่องกง รายการ HKPCA ได้รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขัน เปียโนเดีย่ ว ทีป่ ระเทศเบลเยียม รายการ Grand prize
Virtuoso Brussel Belgian ได้รางวัลสูงสูด ชนะเหรียญทอง
หลายรางวั ล จากการแข่ ง ขั น เปี ย โนเดี่ ย ว รายการ World
Championship of Performing Arts, USA พ.ศ. ๒๕๖๒
และล่าสุดลงแข่งขันเปียโนคู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชนะเลิศ หลายรายการ
เราตืน่ เต้นมากทุกครัง้ ทีแ่ ข่งขัน เพราะการแข่งขันเปียโน
ห้ามดูโน้ตเพลง ต้องเล่นด้วยความจ�ำทุกครั้ง และการที่จะได้

รางวัลชนะเลิศ ห้ามเล่นผิดแม้แต่ตัวเดียว นอกจากต้องแม่นย�ำ
ในการดีด ยังต้องสามารถสื่ออารมณ์เพลงให้ผู้ฟังคล้อยตาม
ไปกับเสียงเพลง ซึ่งต้องใช้การฝึกซ้อมและมีวินัยสูง คือต้องซ้อม
ทุกวัน ไม่น้อยกว่าวันละ ๑ ชั่วโมง ไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการ
เพราะนิ้วมือจะต้องได้รับการฝึกซ้อมให้ถนัดทุกวัน
หลังจากแข่งขันเสร็จ เราจะรู้สึกผ่อนคลายและดีใจมาก
ทุกครั้งที่ได้รับรางวัล หรือหากไม่ได้รับรางวัลก็จะบอกกับตัวเอง
ว่าไม่เป็นไร แล้วกลับไปตั้งใจฝึกซ้อม หลังจากผ่านการแข่งขัน
และได้รบั รางวัลมา ท�ำให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถด้านเปียโน
ที่โดดเด่น ส่งผลให้ได้รับโอกาสดี ๆ มากมาย เช่น ได้รับทุน
การศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพ
ในอนาคตคิดว่าจะเรียนต่อทางด้านที่เกี่ยวกับดนตรี
เพื่อใช้ความสามารถดนตรีต่อยอดไปได้
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ประเภทเดี่ยว เครื่องดนตรีสากล ประเภทเปียโน

เด็กชายวีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร อายุ ๑๔ ปี
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยน แต่ผมอยากเปลี่ยนชีวิตของคนในสังคมมากกว่าครับ
ผมเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ ๔ ปี จากสถาบันดนตรี
ยามาฮ่า มาจนตอนนี้ จบเกรด ๕ (ใบประกาศวิชาชีพครู) เริม่ เรียน
เปียโนส�ำหรับการแข่งขันกับ ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา หรือครูอร
ตอนประถมศึกษาปีที่ ๑ จากการแข่งขันเปียโนนานาชาติ ครูอร
เห็นศักยภาพของผมจึงสอนผมเล่นเปียโนมาจนถึงปัจจุบัน
ตอนเด็กผมมีความฝันอยากเก่งเปียโนและเล่นเพลง
ในยุคต่าง ๆ ได้เหมือนครูและพี่โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่ผมตั้งใจ
ฝึกซ้อม เรียนรู้ และเพียรพยายาม ผมเริม่ เข้าสูก่ ารแข่งขันเปียโน
ของสถาบันดนตรียามาฮ่า โดยเริ่มการแข่งขันภายในประเทศ
และการแข่งขันในต่างประเทศ ช่วงแรกเป็นการแข่งในแถบอาเซียน
และญี่ปุ่น ต่อมาเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและโซนภาคพื้นยุโรป
การแข่งขันมีแบบรอบเดียวจบหรือ ๒ - ๓ รอบ และบางครั้ง
ก็เป็นการแข่งขันร่วมกับวง Chamble (๔ เครือ่ งดนตรี : ๒ ไวโอลิน
๑ วิโอล่า ๑ เชลโล่), วง Orchestra ขนาดใหญ่พร้อมคอนดักเตอร์
การแข่งขันท�ำให้ผมได้พฒ
ั นาตัวเองทัง้ ด้านร่างกาย และ
ด้านจิตใจ การที่ผมได้เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศบ่อยครั้ง
ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ท�ำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถ
น�ำชือ่ เสียงมาสูป่ ระเทศชาติได้ กระทรวงศึกษาธิการก็ยงั ให้ความ
ส�ำคัญกับเด็ก ๆ ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้ผม
ส�ำหรับการสู้ส�ำหรับการแข่งขันปีต่อ ๆ ไปด้วย
การฝึกซ้อมอย่างสม�่ำเสมอ คือ การแบ่งความรับผิด
ชอบเรือ่ งวินยั รับผิดชอบต่อการเรียนควบคูไ่ ปกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งท�ำ 
ไม่ละเลยในหน้าที่
หลังจากได้รับรางวัลทั้งจากการแข่งขันต่าง ๆ รวมถึง
รางวัลเด็กและเยาวชนน�ำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ผมรู้สึกภูมิใจ
และมีกำ� ลังใจส�ำหรับการเดินตามความฝันและเป้าหมายให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ ชีวิตของผมยังคงเป็นเหมือนเดิมคือตั้งใจเรียนรู้และ
วางแผนการฝึกซ้อมอยู่เสมอ ไม่ปิดกั้นโอกาสต่าง ๆ ที่ได้เข้ามา
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ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทีมโครงงานชีวะ ประเทศเกาหลีใต้
ด้านวิชาการ หรือการเป็น Influencer NSM Junior ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  
รวมถึง Young Yamaha Artist ของสถาบันดนตรียามาฮ่า
เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดัน พร้อมเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้นอ้ ง ๆ
และเยาวชนทั่วไปครับ “ชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยน แต่ผมอยากเปลี่ยน
ชีวิตของคนในสังคมมากกว่า”
บ่อยครั้งที่คนมักถามผมว่า อนาคตผมคือนักเปียโน
ที่มีชื่อเสียงใช่หรือไม่ ค�ำตอบผมคือ ไม่ใช่ ผมอยากเป็นหมอ
ผมอยากช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่า แต่ผมก็ไม่ทิ้งทักษะ
ทางด้านเปียโนที่ผมมี ผมจะน�ำทักษะด้านดนตรีที่มีเข้ามาใช้
ในการบ�ำบัดผู้ป่วยด้านจิตใจซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งส�ำคัญมากครับ
เมื่อยังเด็ก ผมใฝ่ฝันอยากเป็นนักเปียโนที่มีชื่อเสียง
ต่อมาผมเริ่มฝันอยากเป็นคอนดักเตอร์ที่โด่งดัง จนผมได้เริ่มไป
เล่นดนตรีตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ
ห้างสรรพสินค้า มูลนิธิเด็กและมูลนิธิช่วยผู้พิการทางสายตา
ผมเริ่ ม สั ง เกตเห็ น ว่ า เสี ย งดนตรี ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ ผ ่ อ นคลาย
ความเจ็บป่วย คนที่กำ� ลังทุกข์ใจได้มีเวลาหยุดเพื่อฟังเสียงดนตรี
แม้กระทั่งผู้พิการทางสายตา เสียงดนตรีก็สามารถสัมผัสได้ถึง
จิตใจของผู้ฟัง ผมจึงตัดสินใจเลือกเดินและวางอนาคตไว้ว่า
จะพยายามตัง้ ใจเรียนและสานฝันการเป็นคุณหมอนักเปียโนให้ได้

ด้านทักษะฝีมืออาชีพ

ตัวแทนประเภททีม ๓ คน การสกัดน�้ำมันหอมระเหยจากดอกจ�ำปูน

นางสาวพรปรียา ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ ๑๗ ปี
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

พวกเรารู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมาก
ที่ทำ� ให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้น
การท่องเที่ยวจุดเล็ก ๆ อีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้
ก่อนที่พวกเราจะเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนภายในทีม
ได้มกี ารเตรียมความพร้อม และมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำโครงงาน
ให้ออกมาดีที่สุด มีการตั้งเป้าหมาย วางแผนที่จะท�ำโครงงานนี้
โดยเริม่ ตัง้ แต่การศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับสรรพคุณของดอกจ�ำปูน
ไปจนถึงกระบวนการสกัด และมีการทดลองอยูห่ ลายครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะ
สกัดน�ำ้ มันให้ออกมามีประสิทธิภาพ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
ในทีมได้มีการฝึกซ้อมการน�ำเสนอ โดยมีจุดประสงค์ คือให้
กรรมการและทุก ๆ คนเห็น และเข้าใจกระบวนการสกัดน�้ำมัน
หอมระเหยจากดอกจ�ำปูน ที่เป็นดอกไม้ในท้องถิ่นซึ่งน�ำมาเพิ่ม
มูลค่าได้ พวกเรามีความตั้งใจและคาดหวังกับการแข่งขันนี้
เป็นอย่างมาก เพราะการท�ำงานของเราสามารถบรรลุเป้าหมาย
อย่างทีท่ กุ คนในทีมตัง้ ไว้และมัน่ ใจว่า “ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหอมระเหย
จากดอกจ�ำปูน” เป็นผลงานที่มีคุณภาพมากพอที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันนี้
หลังจากทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ จากการน�ำเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ดอกจ�ำปูนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
มีบคุ คลเริม่ ให้ความสนใจกับดอกจ�ำปูน จนไปถึงการมาท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดพังงา เพื่อมาสัมผัสความหอมของดอกจ�ำปูนในฤดูฝน
จากสิ่งที่ได้รับ ท�ำให้พวกเรารู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมาก
ทีท่ ำ� ให้จงั หวัดพังงาเป็นทีร่ จู้ กั เพิม่ มากขึน้ ถือได้วา่ เป็นการกระตุน้
การท่องเที่ยวจุดเล็ก ๆ อีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้
เมื่อส�ำเร็จการศึกษาพวกเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำมันหอมระเหย ทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์
สูตรของน�ำ้ หอม และจะศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับดอกไม้หอม
ในเมืองไทย เพื่อยกระดับ เพิ่มมูลค่า และมีการจัดจ�ำหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภททีม ๔ คน แกะสลักหิมะ
ผูร้ ว่ มทีมประกอบด้วย นางสาวนริศรา พริกนุน่ อายุ ๑๙ ปี
นางสาวชนากานต์ ใจงาม อายุ ๑๗ ปี นายพัชรพล สารภี
อายุ ๑๗ ปี นายติสรณ์ ไสลจิตร อายุ ๑๙ ปี ก�ำลังศึกษาอยู่ที่
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ Awards of First-Prize for Design
Creativity การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน The 14th Internationnal Collegiate Snow
Sculpture Contest (ICSSC 2022)

นางสาวนริศรา พริกนุ่น อายุ ๑๙ ปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากเรียนครู หรือคณะศิลปศึกษา
เพื่อที่จะได้น�ำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปเผยแพร่ ฝึกฝนให้กับรุ่นหลัง
ความสนใจในการเข้าประกวดแข่งขัน คือต้องการค้นหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และได้ฝึกทักษะให้กับ
ตนเอง ได้ฝึกทักษะในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้ ได้ค้นหาตัวเองว่าชอบ
ในด้านไหน จึงท�ำให้ดิฉันได้เข้ามาประกวดแกะสลักหิมะ
หลังจากได้รับรางวัลแล้ว มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมีคนชื่นชม
ท�ำให้ตัวเรามีความมั่นใจมากขึ้น เพราะก่อนการแข่งขันนั้น
มี ค วามกั ง วลว่ า ตนเองจะท� ำออกมาได้ ไ ม่ ดี จนเมื่ อ ผลลั พ ธ์
ออกมาท�ำให้ดิฉันภาคภูมิใจ และมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
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การวางแผนส�ำหรับดิฉันแล้ว เมื่อจบการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีแล้ว ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยาก
เรียนครู หรือคณะศิลปศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำความรูต้ า่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั
ไปเผยแพร่ ฝึ ก ฝนให้ กั บ รุ ่ น หลั ง ดิ ฉั น หวั ง ว่ า จะได้ ส อบเข้ า
มหาวิทยาลัยที่ดิฉันหวังไว้ แต่เมื่อถึงวันที่ไปสมัครสอบแล้ว
ผลจะออกมาเป็นเช่นไร ดิฉันก็ภูมิใจที่ได้ลงมือท�ำอย่างที่ตั้งใจไว้

นางสาวชนากานต์ ใจงาม อายุ ๑๗ ปี

นายพัชรพล สารภี อายุ ๑๗ ปี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความสนใจเข้าประกวดแข่งขัน เพราะคิดว่าเป็นการแข่งขัน
ประติมากรรมที่น่าสนใจ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตัวเอง
และเพื่อน ๆ
ความรูส้ กึ ก่อนทีจ่ ะเข้าแข่งขัน รูส้ กึ ตืน่ เต้น กังวลเล็กน้อย
และได้วางแผนงานก่อนที่จะลงมือท�ำจริง ตั้งเป้าหมายให้กับ
ตัวเองเพื่อที่จะท�ำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
หลังจากได้รบั รางวัลแล้ว ภาคภูมใิ จดีใจ และมีคนชืน่ ชม
มีคนรู้จักมากขึ้น ได้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน
อีกอย่างยังท�ำให้ดิฉันนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
หลั ง จากจบการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
สุราษฎร์ธานีแล้ว ดิฉนั ตัง้ เป้าหมายไว้หลัก ๆ คืออยากจะศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน เพื่อที่จะได้ต่อยอดในอนาคตต่อไป

ความสนใจที่เข้าร่วมประกวดคือ อยากหาประสบการณ์
ในการแกะสลักหิมะ มันเป็นความท้าทาย
ความรู้สึกก่อนเข้าร่วมเเข่งขัน มีความภาคภูมิใจที่ได้
โอกาสเข้าร่วมเเข่งขัน และก็มีความกังวล เพราะตัวผมเอง
ประสบการณ์ยังน้อย กลัวจะท�ำออกมาได้ไม่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้
และจะเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการหรือไม่เพียงใด
ดีใจมากอย่างน้อยครั้งหนึ่ง ผมได้รับรางวัลใหญ่ ๆ
แบบนี้ มั น มี ค วามภาคภู มิ ใ จ มี ค นเเสดงความยิ น ดี ชื่ น ชม
และยังเป็นที่รู้จักมากขึ้น
เมื่ อ จบจากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี แ ล้ ว
ผมอยากจะเรียนในสาขาทีเ่ ราชอบ ในมหาวิทยาลัยทีอ่ ยากจะเรียน
เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ผมอยากเรียนสายนี้ให้เต็มที่ไปเลย
ให้พ่อกับเเม่ภูมิใจ เเล้วก็ทำ� งานในสิ่งที่เรารัก อยู่กับสิ่งที่เราชอบ
เเละคนที่เรารักครับ

นายติสร ไสลจิตร อายุ ๑๙ ปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะอยากท�ำในสิ่งที่
ไม่เคยท�ำ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมากครับ
เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมเลย
หลังจากทีผ่ มได้รบั รางวัล รูส้ กึ ภูมใิ จและดีใจมาก มีคนรูจ้ กั
เพิ่ ม มากขึ้ น มี ค นชื่ น ชมในผลงานที่ ท� ำ ออกมา และยั ง ช่ ว ย
เพิ่มความมั่นใจตัวเองอีกด้วย
เมือ่ จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผมตัง้ เป้าหมาย
ไว้ว่า อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน และได้เรียนในคณะ
ทีต่ นเองสนใจ เพือ่ เป็นเป้าหมายในการประกอบอาชีพเลีย้ งครอบครัว
ต่อไปได้
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ด้านกีฬานันทนาการ

ประเภททีม ๕ คน กีฬาสแต็ค
ผู้ร่วมทีมประกอบด้วย เด็กหญิงปัณชยา ยุทธหาญ
เด็ ก หญิ ง ณิ ช มน ฉิ ม พาลี เด็ ก หญิ ง เกวลิ น วงษาเจริ ญ
เด็กชายอาทิรทัชร โกสินทร์ และเด็กหญิงพิชญาสินี ศรีวเิ ชียรรักษ์
รางวัลที่ได้รับ ปี ๒๕๖๔ การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก
ประจ�ำปี ๒๐๒๑ (Online) World Sport Stacking Championships 2021
(Online) ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทที ม Time ๓-๖-๓
Relay รุน่ ๘ U ปี ๒๕๖๕ ได้รบั การคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ทีน่ ำ� ชือ่ เสียงมาสูป่ ระเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ (ประเภททีม
๕ คน) วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕

เด็กหญิงปัณชยา ยุทธหาญ อายุ ๙ ปี
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ได้รับค�ำชื่นชมจากผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน
ท�ำให้มีความสุข มีพลังที่จะฝึกฝนตนเอง ในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป
จากการเป็นนักกีฬาสแต็คทีมชาติไทย หรือนักกีฬา
เรีย งแก้ ว ได้ เ ข้ า ร่ ว มแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลการแข่งขันมีทงั้ แพ้ ชนะ ท�ำให้ได้ประสบการณ์จากการแข่งขัน
มากมาย กีฬาสแต็คเป็นกีฬาประเภทแรกที่เล่น โดยเริ่มเล่น
กีฬาสแต็คมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๔ ปี
กีฬาสแต็คประเภททีมจะมีเพื่อนร่วมกันหลายคน ท�ำให้ได้เรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีมที่ทุกคนพยายามตั้งใจฝึกซ้อม และปฏิบัติ
ตามกฎกติกา ท�ำให้มีความสามัคคีและแบ่งกันเล่นตามแผน
ที่ ว างไว้ ชอบกี ฬ าสแต็ ค เพราะสนุ ก ท� ำ ให้ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น
พยายาม แม้ว่าแก้วจะล้มซักกี่ครั้งก็ต้องเรียงแก้วใหม่ให้จบเกม
และแม่ จ ะบอกเสมอว่ า แข่ ง ร้ อ ยครั้ ง ไม่ มี ใ ครชนะร้ อ ยครั้ ง
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ท�ำให้หนูเข้าใจและยอมรับผลการแข่งขันได้ เพื่อกลับมาฝึกฝน
และพัฒนาตนเอง เพือ่ เตรียมพร้อมลงแข่งครั้งต่อไป
หลังจากได้รบั รางวัลแล้ว สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปคือ ได้รบั ค�ำชืน่ ชม
จากผูใ้ หญ่หลาย ๆ ท่าน ท�ำให้มคี วามสุข มีพลังทีจ่ ะฝึกฝนตนเอง
ในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป
จากประสบการณ์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั ได้เรียนรู้ และได้นำ� ไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งการเรียนรวมถึงการท�ำงาน คือความมีวินัย
ต่อตัวเอง ความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ทอ้ แท้และ
ไม่เสียใจกับสิง่ ทีผ่ ดิ หวัง รูจ้ กั เข้มแข็ง อดทนไม่ยอมแพ้ และหมัน่
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เด็กหญิงณิชมน ฉิมพาลี อายุ ๘ ปี
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถท�ำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติได้
ถึงจะเป็นแค่เยาวชน แต่จะท�ำให้เหมือนกับค�ำว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ ๆ ที่เล่นกีฬาสแต็ค เห็นรุ่นพี่
นักกีฬาได้รับเหรียญหน้าเสาธง จึงอยากมีโอกาสขึ้นไปรับรางวัล
แบบรุน่ พี่ เมือ่ ได้มาเล่นกีฬาสแต็ค ท�ำให้ฝกึ อะไรอีกหลาย ๆ อย่าง
เช่น ได้เพื่อนมากขึ้น รู้จักการเล่นเป็นทีม ความมีระเบียบวินัย
สร้างความอดทน และท�ำให้มีสมาธิมากขึ้น และยังสามารถ
น�ำไปปรับใช้กับการเรียนได้ด้วย
ก่อนการแข่งขันทุกครั้งรู้สึกตื่นเต้นตลอด แต่โค้ชจะให้

วอร์มอัพตัวเองก่อนทุกครัง้ เพือ่ คลายความตืน่ เต้นและสร้างสมาธิ
และท�ำให้รู้สึกคุ้นชินกับสนามแข่งนั้น ๆ
รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถท�ำชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนและประเทศชาติได้ ถึงจะเป็นแค่เยาวชน แต่จะท�ำให้
เหมือนกับค�ำว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
กีฬาสแต็ค ช่วยให้มรี ะเบียบวินยั มีสมาธิ มีการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ส่งให้ผลการเรียนนั้นดีขึ้นตามไปด้วย

เด็กหญิงเกวลิน วงษาเจริญ อายุ ๘ ปี
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

กีฬาสแต็ค ท�ำให้หนูมีสมาธิและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ชืน่ ชอบกีฬาสแต็ค โดยมีพขี่ นมจากรายการ SUPER 10
เป็นต้นแบบในการเล่นกีฬา เริ่มเล่นกีฬาสแต็ค เมื่ออายุ ๖ ขวบ
และรู้สึกก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาสแต็ค
รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการแข่งขัน หนูและเพื่อน ๆ
ฝึกซ้อมทุกวันผ่านระบบ ZOOM โดยมีครูบอลเป็นผู้ควบคุม
การฝึ ก ซ้ อ มของพวกเราทุ ก คน มาจนถึ ง ตอนนี้ จ ะพยายาม
ฝึกซ้อมและท�ำเวลาการเล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิม

หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล คื อ มี ค นรู ้ จั ก เพิ่ ม มากขึ้ น
ครอบครัวคนรอบข้างภูมใิ จและชืน่ ชมเพราะกีฬาสแต็ค ท�ำให้หนู
มีสมาธิและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ในอนาคตหนูจะเล่นกีฬาสแต็คไปเรื่อย ๆ จะเข้าร่วม
กิจกรรมทุกรายการแข่งขัน และจะยังคงพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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เด็กชายอาทิรทัชร โกสินทร์ อายุ ๙ ปี
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในอนาคตผมจะตั้งใจเรียน และจะตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาสแต็คต่อไป
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ผมเล่นกีฬาสแต็คครัง้ แรกตอนอายุ ๕ ปี และติดทีมชาติ
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี ผมได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแข่งขันกีฬา
สแต็คออนไลน์ และไปแข่งทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน ๙ ปี ปัจจุบันยังคงฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศต่อไป

เมื่อได้รับรางวัล คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อน ๆ
ต่างก็ชื่นชม และมองว่าผมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น
ในอนาคตผมจะตัง้ ใจเรียน และจะตัง้ ใจฝึกซ้อมกีฬาสแต็ค
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เด็กหญิงพิชญาสินี ศรีวิเชียรรักษ์ อายุ ๘ ปี
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

การซ้อมเป็นประจ�ำจะท�ำให้รู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลาย
จนลืมความตื่นเต้นนั้นไปเลย
เริ่ ม สนใจกี ฬ าสแต็ ค มาตั้ ง แต่ อ ายุ ๕ ปี จากการที่
เพื่อน ๆ เล่น ดูแล้วสนุกจึงฝึกเล่นอยู่ที่บ้าน จนได้มีโอกาสเข้ามา
เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมสแต็คของโรงเรียน ได้รับการฝึกสอน
ท่าเล่นต่าง ๆ ทีถ่ กู ต้องจากโค้ชผูฝ้ กึ สอน (ครูบอล) จนได้มาลงแข่ง
ทุกสนาม
ชื่ น ชอบกี ฬ าสแต็ ค มาก ๆ ก่ อ นลงแข่ ง ขั น ทุ ก ครั้ ง
ก็ จ ะตื่ น เต้ น จนมื อ เย็ น จึ ง ขยั น ซ้ อ มให้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม
เพราะการซ้อมเป็นประจ�ำจะท�ำให้รู้สึกว่าร่างกายเราผ่อนคลาย
จนลืมความตื่นเต้นนั้นไปเลย
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มีคนชื่นชมและยินดีกับคนในครอบครัว หนูได้รับรางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่นทีน่ ำ� ชือ่ เสียงมาสูป่ ระเทศชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕
และยังได้มีโอกาสไปเป็นสแตนอินร่วมงานกับค่าย GDH ด้วย
ในอนาคตจะยังคงเล่นกีฬาสแต็คต่อไป เพราะชอบ
กีฬาสแต็คที่สอนให้เรารู้จักแพ้ รู้จักชนะ ท�ำให้มีสมาธิมากขึ้น
ซึ่งการมีสมาธินี้สามารถน�ำไปใช้ในการเรียนได้ด้วย

ด้านกีฬานันทนาการ
ประเภทเดี่ยว

ด้านกีฬานันทนาการ

ประเภทเดี่ยว วอลเลย์บอลชายหาด

นางสาวสุจิณณา เจิมพูล อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด

ก่อนที่จะเข้าแข่งขัน รู้สึกกังวล เพราะจะตระหนักถึง
ผลการแพ้การชนะ การถูกโค้ชต�ำหนิ โดนคนดูถูก แต่เวลาลงไป
แข่งขันก็ท�ำมันอย่างเต็มที่ที่สุด
ก่อนที่จะเข้าแข่งขัน รู้สึกกังวล เพราะจะตระหนักถึง
ผลการแพ้การชนะ การถูกโค้ชต�ำหนิ โดนคนดูถูก แต่เวลาลงไป
แข่งขันก็ทำ� มันอย่างเต็มทีท่ สี่ ดุ นึกถึงแบบฝึกหัดทีโ่ ค้ชคอยฝึกฝน
ฝึกซ้อมให้มีความมั่นใจ และท�ำสมาธิ ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก
และตั้งสติก่อนจะลงแข่ง
หลั ง จากได้ รั บ รางวั ล แล้ ว ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงมากขึ้ น
จากความส�ำเร็จนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเริ่มเข้าร่วมแข่งขัน
รายการอื่น ๆ มากขึ้น ท�ำให้มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น จากความส�ำเร็จ
จึงน�ำชื่อเสียงมาให้ตัวเอง โค้ช รวมถึงชื่อเสียงของโรงเรียนด้วย
ส� ำ หรั บ การวางแนวทางการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในอนาคต
จะขยันทบทวนความรู้และความสามารถของตนเองเพื่อน�ำไป
พัฒนาตนเอง ทัง้ ในเรือ่ งของการเรียนและกีฬา ให้สามารถต่อยอด
และพัฒนาอนาคตของตนเองในวันข้างหน้าให้ดีที่สุด
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ด้านกีฬานันทนาการ

ประเภทเดี่ยว กีฬาสแต็ค

เด็กหญิงณัชชา ปิ่นกุล อายุ ๙ ปี
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

กีฬาสแต็ค เพราะเล่นแล้วได้รับ
ความสนุกสนาน และได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกสมาธิ
ฝึกกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวอีกด้วย
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น�ำชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ
มีความสนใจในด้านกีฬาสแต็ค เพราะเล่นแล้วได้รับ
ความสนุกสนาน และได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกสมาธิ
ฝึกกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวอีกด้วย
ก่อนการแข่งขันรู้สึกตื่นเต้น เพราะก่อนที่จะเข้าแข่งขัน
นั ก กี ฬ าทุ ก คนจะได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจจากโค้ ช เพื่ อ เป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมก่อนเข้าแข่งขัน ฝึกสมาธิ และมีสติอยู่ตลอดเวลา
เพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
หลั ง จากได้ รั บ รางวั ล รู ้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ แ ละภาคภู มิ ใ จ
เป็น อย่ า งมาก ดี ใจกับผลงานที่ได้รับรางวัล และสิ่งนี้ ถือ ว่ า
เป็ น ก� ำ ลั ง ใจและเป็ น แรงผลั ก ดั น ในการเล่ น และการแข่ ง ขั น
ในครั้งต่อ ๆ ไป
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในอนาคตจะตั้ ง ใจเรี ย นหนั ง สื อ และ
เล่นกีฬาสแต็ค เพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไป เพราะกีฬาสแต็ค
ช่วยท�ำให้สงบนิ่ง มีสมาธิ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาจากสิ่งต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการด�ำรงชีวิต
ในอนาคตได้
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ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ประเภทเดี่ยว

ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ประเภทเดี่ยว

เด็กหญิงเฌอฟ้า เลอธนโชติ อายุ ๙ ปี
โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ภูมิใจในตนเองมาก ๆ
ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ๆ ได้
สนใจด้านการบรรยายธรรมเพราะจะได้เรียนรูห้ ลักธรรมะ
และมีโอกาสได้เผยแผ่หลักธรรม อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบ
ในการประพฤติ ปฏิบัติตน ทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น และคิ ด ว่ า การฝึ ก บรรยายธรรม ยั ง ท� ำ ให้
ได้ฝึกพูดต่อหน้าที่ประชุม ฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน
ฝึกความกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ด้วย
มี ค วามรู ้ สึ ก ดี ใ จและภู มิ ใ จที่ จ ะได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวันวิสาขบูชา โดยฝึกซ้อมการท่องบท
ให้คล่อง ฝึกการออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง ฝึกการใช้ลีลาท่าทาง
และน�้ ำ เสี ย งให้ น ่ า ฟั ง จนสามารถจ� ำ บทได้ ค ล่ อ งและมั่ น ใจ
เมือ่ แข่งขันก็สามารถผ่านการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ ทีผ่ า่ นมา
หนูมีความตั้ ง ใจท�ำเต็มก�ำ ลังความสามารถ โดยไม่ก ลั ว ที่ จ ะ
พยายามท�ำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ท้อถอยกับสิ่งที่ยากขึ้น และพยายาม
ปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ

หนูจะปฏิบัติตนตามหน้าที่ให้ดีที่สุด มีจิตอาสา บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม และยึดความดีเป็นแนวทาง เพื่อเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม รางวัลก็มีผลต่อตัวหนูเอง เช่น
ผู้ใหญ่หลายท่านพูดถึงและชื่นชม เหมือนเป็นแบบอย่างที่เป็น
เอกลักษณ์ของตัว ส่วนเพื่อน ๆ และที่บ้านก็ยินดีในผลรางวัล
ที่ได้รับ และเพื่อน ๆ มีความสนใจที่จะน�ำไปเป็นแบบอย่าง
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ดี ใ จ และภู มิ ใ จในตนเองมาก ๆ
ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ๆ ได้
ตั้งปณิธานว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนด้วยความเพียร
พยายาม พัฒนาตนเองในทุกด้าน ที่ส�ำคัญตั้งใจว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ สร้างสรรค์ประโยชน์
เพื่อส่วนรวมต่อไป
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ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ประเภทเดี่ยว

นายพัทธพล มาฉ�ำ่ อายุ ๑๘ ปี
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

รู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นก�ำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตน
และด�ำเนินกิจกรรมด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป
ผมได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแกนน�ำช่วยงานในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ร่วมรณรงค์
ให้ผปู้ กครองและคนในชุมชน ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ และอบายมุข
จัดกิจกรรมท�ำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ เป็นแกนน�ำ
ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และเป็น
แกนน�ำในการรณรงค์ให้เยาวชนรักการออกก�ำลังกาย เป็นแกนน�ำ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิดเด็กดี
โดยเพือ่ นและน้อง ๆ นักเรียนสามารถ “ออกแบบกิจกรรม ท�ำเป็น
กิจนิสัย ใส่ใจกตัญญู” และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๒๑ วัน
เพื่อส่งเสริมให้เพื่อนและน้อง ๆ ได้เลือกท�ำกิจกรรม เสริมสร้าง
ลักษณะนิสัย และปลูกฝังความกตัญญูต่อผู้ปกครองต่อไป
หลังจากได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่น�ำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
จากกระทรวงศึกษาธิการ ผม บิดา มารดา รู้สึกมีความภูมิใจ
เป็นอย่างยิง่ และเป็นก�ำลังใจในการประพฤติปฏิบตั ติ น และด�ำเนิน
กิจกรรมด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป ในส่วนของ
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต หลั ง ได้ รั บ รางวั ล ผมก็ ไ ด้ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ดั ง เดิ ม
ในส่วนที่เปลี่ยนไปคือการเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนและรุ่นน้อง
ส่งผลให้เพือ่ นและรุน่ น้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรมมากขึ้น
ถึงแม้หนทางจะดูไม่ราบรื่นนัก แต่ผมก็มีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพือ่ น�ำความรูค้ วามสามารถ
มาประกอบอาชีพ ดูแลบิดามารดาให้สขุ สบายในอนาคต และหวังว่า
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จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และจาก
การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ ทุ น โครงการ
จุฬาฯ - ชนบท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ประเภทเดี่ยว

นายวัตร แสงหงส์ อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร

ผมภูมิใจกับสิ่งที่ได้ปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะยังคงรักษาต่อไป
ผมได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม คติประจ�ำใจ
นกน้ อ ยท� ำ รั ง แต่ พ อตั ว ข้ อ คิ ด เห็ น ในการด� ำ รงชี วิ ต อั น เป็ น
แบบอย่างทีด่ งี าม การท�ำให้ผอู้ นื่ มีความสุข อาจเป็นเรือ่ งทีเ่ หนือ่ ย
และใช้เวลา แต่สิ่งที่ได้กลับมามันคือความภาคภูมิใจที่ยากจะ
บรรยาย
รางวัลทีผ่ มได้รบั เป็นรางวัลทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้กบั
ผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรางวัลที่มอบให้กับ
เยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ในการน้อมน�ำหลักธรรมะ มาประยุกต์
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ซึ่ ง ตั ว ผมเองก็ ไ ด้ น� ำ หลั ก ธรรมะนั้ น มาใช้
ในการปฏิบัติงานทางด้านจิตอาสา บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม จึงท�ำให้ผมได้รบั การพิจารณาได้รบั รางวัลเด็กและเยาวชน
ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งมาสู ่ ป ระเทศชาติ ด้ า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
ก่อนการเข้าแข่งขันนั้นผมได้ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสา
มาโดยตลอด เนื่องจากที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมได้มีการจัดตั้ง
กลุ่ม THAI RCY ใจอาสา เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน
ชุมชน และสังคมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั รุน่ ของผมเอง รุน่ ที่ ๙
ซึ่งผมได้สืบสานการท�ำกิจกรรมจิตอาสามาตลอดเวลา ท�ำให้ผม
ได้รบั คัดเลือกจากสมาชิกกลุม่ ให้เป็นประธานกลุม่ ฯ เมือ่ ทราบว่า
มีการประกวดแข่งขัน ผมจึงรวบรวมผลงานที่ผมได้ปฏิบัติมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเข้ารับการพิจารณา
จากคณะกรรมการ ซึง่ ผมตืน่ เต้นและลุน้ มาก เพราะถือเป็นรางวัล
ที่สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้ผมมุ่งมั่นที่จะเป็นเยาวชน
ที่สร้างสิ่งเล็ก ๆ ให้กับสังคมได้

หลังจากที่ผมได้ทราบผลการคัดเลือกผมรู้สึกภูมิใจ
และดีใจมาก การที่ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๕ คนที่เข้าพบ
นายกรัฐมนตรี เพื่อบันทึกเทปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๕
ได้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามท่านนายกรัฐมนตรี ในเรื่องที่
เป็นประโยชน์ตอ่ เยาวชน และหลังจากทีไ่ ด้เดินทางไปรับรางวัลแล้ว
มีผู้บริหาร ครู พ่อแม่ เพื่อน และน้อง ๆ มาร่วมแสดงความยินดี
ท� ำ ให้ ผ มเป็ น ที่ รู ้ จั ก มากขึ้ น ผมภู มิ ใ จกั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะยังคงรักษาต่อไป
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ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ประเภทเดี่ยว

นางสาวปิ่นปินัทธ์ สืบมา อายุ ๑๗ ปี
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

รู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นก�ำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตน
และด�ำเนินกิจกรรมด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

รู้สึกตื่นเต้น และเป็นเกียรติมากที่ผ่านเข้ามาแข่งขัน
ในรอบระดับประเทศ โดยการเตรียมตัวหนูมีความตั้งใจ มีวินัย
และทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่าถ้าตั้งใจท�ำ
อย่างเต็มที่แล้ว จะท�ำให้สามารถผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้
จนท�ำให้หนูประสบความส�ำเร็จในวันนี้
หนู อ ยากที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น คนที่ ดี ม ากขึ้ น
ให้สมกับรางวัลที่ได้รับ โดยจะยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้เป็นคนดี เป็นทีร่ กั ของผูค้ นรอบข้าง
อันจะท�ำให้หนูมีความสุข และครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ
จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีอนาคตที่ดี เป็นผู้ใหญ่
ทีด่ มี คี ณุ ภาพ จะมีจติ อาสา น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด�ำเนินชีวติ และจะกระท�ำตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูค้ น
รอบข้าง สังคม และประเทศชาติ
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ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ประเภทเดี่ยว

เด็กชายปุณญพัฒน์ ฉันทาพัฒน์ อายุ ๑๔ ปี
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จังหวัดนครปฐม

ผมเชื่อเสมอว่า
เราต้องเป็นคนดีควบคู่การเป็นคนเก่ง

ผมมีความสนใจด้านวิชาการ ด้านจิตอาสา ด้านทักษะ
การจั ด การและการท� ำ งาน ด้ า นการมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี
ด้านการประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีส่ ำ� คัญ
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการท�ำ
กิจกรรมเพือ่ สังคม และด้านเทคโนโลยีตา่ ง ๆ โดยสนใจเป็นพิเศษ
คือ ด้านการถ่ายภาพนิง่ และภาพยนตร์ ส่งผลให้ผมขยันเก็บสะสม
ความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเองจนสามารถ
เข้าร่วมประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
และการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน
นิทรรศการวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นักเรียน “รางวัลพระราชทาน” นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุด
ของนักเรียนทุกคน ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
จากคณะกรรมการผูป้ ระเมิน ผมได้เตรียมตัวให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
พื้นฐาน มี ๕ องค์ประกอบ คือ การศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะ
ในการจั ด การและการท� ำ งาน การมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี

มีความประพฤติดมี คี ณุ ธรรมและจริยธรรมทีส่ ำ� คัญ และการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
การเตรียมตัวดังกล่าวได้ท่านผู้อ�ำนวยการและคณะครูเป็นผู้คอย
ชีแ้ นะ และผมยังได้ทำ� กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้คน ผมเชื่อเสมอว่า “เราต้องเป็นคนดีควบคู่การเป็นคนเก่ง”
ผมรู้สึกว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากผม
ได้รบั รางวัลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผมได้เป็นแรงบันดาลใจให้เพือ่ น
และรุ่นน้องที่โรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้ผมดีใจที่ตนเอง
ได้ใช้ชวี ติ ให้มคี ณ
ุ ค่าและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ชวี ติ ให้แก่ผอู้ นื่
ในการใช้ชีวิตในอนาคตให้ประสบผลส�ำเร็จ ผมต้องมี
เป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นการด�ำเนินชีวิตในอนาคตผมจะมุ่งมั่น
ตั้ ง ใจเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ จะสอบเข้ า คณะนิ เ ทศศาสตร์
สาขาการภาพยนตร์ และภาพนิ่ ง ให้ ไ ด้ แ ละจะเพิ่ มพู นความรู ้
และเทคนิคให้ทนั ต่อโลกอนาคตอยูเ่ สมอ ผมจะใช้หลักธรรมค�ำสอน
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มาใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ด้ ว ยความไม่ ป ระมาท ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ดั ง ที่ ผ ม
ตั้งเป้าหมายไว้
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การศึกษา

ในสภาวะวิกฤต COVID-19

ลดเหลื่อมล�้ำ

เเก้ปัญหา ความไม่รู้ ความจน ความเจ็บป่วย

วงจรแห่ ง ความชั่ ว ร้ า ย (vicious cycle) คื อ ลู ก โซ่
ของเหตุการณ์ซับซ้อน ซึ่งเสริมกันเอง ผ่านวงวนป้อนกลับ
และให้ผลลัพธ์ในทางร้าย ซึ่งในทางทฤษฎี ระบุไว้ว่า ความไม่รู้
ความจน ความเจ็ บ ป่ ว ย เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ของมนุ ษ ย์
และมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหนึ่ ง
จะกระทบไปยังอีกปัญหาหนึ่งเป็นวงจรอยู่เช่นนี้ไม่มีสิ้นสุด
วันนี้ปัญหาของวงจรแห่งความชั่วร้าย เริ่มที่ปัญหา
ความเจ็บป่วยจากโควิด 19 น�ำไปสู่ความยากจน ไม่มีงานท�ำ
และกระทบไปสูก่ ารขาดโอกาสพัฒนาสติปญั ญาของเด็กทุกระดับ
การศึกษา ที่ต้องออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบการศึกษา
เนื่องจากพ่อแม่เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือยากจนลง
ในประเทศไทย โดยเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ข้อมูลจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งส�ำรวจและติดตาม
เด็กตกหล่น และออกกลางคันในสถานศึกษาภาคบังคับ พบว่า
เมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีจำ� นวนถึง ๔๑,๖๑๐ คน และเชือ่ ว่า
อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ ตามสถานการณ์ความรุนแรง
ของโควิด 19 จากการขาดโอกาสทางการศึกษา หรือความถดถอย
ของความรู้ จะน�ำไปสู่ปัญหาความยากจนในทีส่ ุด เป็นวงจรเช่นนี้
ไม่รู้จบสิ้น ซึ่ง ๓ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี ๒๐๑๙ คือ
อภิจติ บาเนอร์จี เอสเทอร์ ดูโฟล และไมเคิล เครเมอร์ ได้นำ� เสนอ
แนวคิดไว้อย่างน่าสนใจว่าท�ำไมคนจนถึงจน เป็นเพราะขี้เกียจ
หรืออะไรกันเเน่ ซึ่งจากผลการศึกษาส่วนหนึ่งให้ค�ำตอบว่า
มิได้มาจากความขีเ้ กียจ แต่นา่ จะมาจากวงจร ความไม่รู้ ความจน
ความเจ็บป่วย โดยเห็นว่า เกิดจากเหตุผลส�ำคัญห้าประการ คือ
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๑) ปัญหาการขาดการศึกษา แม้จะมีการศึกษาฟรี แต่ไม่มีเสรี
ทีจ่ ะเลือก บางคนไม่ได้อยากเรียนวิชาสามัญแต่อยากเรียนอาชีพ
เพือ่ การมีงานท�ำ มีรายได้ จึงต้องออกแบบหลักสูตรใหม่ให้ตรงกับที่
คนจนอยากเรียน ๒) สาธารณสุขดีเฉพาะกับคนรวย คนจน
ต้องหมดค่าใช้จ่ายไปกับการดูแลรักษาตัวเอง ๓) คนจนจะยึดมั่น
กับความเชื่อที่ผิด ๆ เพราะขาดความรู้ เช่น ท�ำเกษตร ใส่ปุ๋ยมาก
ใช้ทนุ สูง ผลผลิตขายได้ราคาต�ำ่ จึงมีรายได้นอ้ ย เชือ่ เรือ่ งโชคลาง
หวยเบอร์ เพราะขาดองค์ความรู้ ๔) ปัญหาเพศสภาพ หญิงมีโอกาส
น้อยกว่าชายทัง้ ทีม่ จี ำ� นวนประชากรทีม่ ากกว่าและระบบการเมือง
ในบางประเทศท�ำให้คนยากจนขาดโอกาส ๕) ระบบการเงิน
ของรัฐเอื้อให้กับคนรวยมากกว่าคนจน คนจนมีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรน้อย การท�ำธุรกรรมมีค่าธรรมเนียมสูงหรือการเข้าถึง
แหล่งทุนท�ำได้ยาก
เมือ่ การแก้ปญั หาเด็กออกกลางคัน กับปัญหาความยากจน
และปัญหาผลกระทบจากโรคโควิด 19 เป็นวงจรที่เกี่ยวพันกัน
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กระทรวงศึกษาธิการจึงเตรียมการแก้ปัญหา
เบือ้ งต้นในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ คือการให้คนได้มโี อกาสเข้ามาศึกษา
เรียนรูใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ โดยการส�ำรวจเด็กตกหล่นและออกกลางคัน
จากการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เบื้ อ งต้ น สพฐ. ได้ ติ ด ตามข้ อ มู ล
และสามารถช่วยเด็กกลับเข้าเรียนได้แล้วในส่วนของระดับอนุบาล
เเละประถม ๒,๑๑๖ คน ส่วนนักเรียนทีเ่ หลือทัง้ ประถมและมัธยม
จะได้ ด� ำ เนิ น การโดยส� ำ รวจข้ อ มู ล แบบปู พ รมครบทุ ก จั ง หวั ด
ทัว่ ประเทศ ในภาคเรียนทีส่ องนี้ จากนัน้ จะน�ำมาวิเคราะห์หาเเนวทาง
ผลั ก ดั น กลั บ เข้ า สู ่ ร ะบบการศึ ก ษา ในขณะเดี ย วกั น ข้ อ มู ล
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่า ยังมี

คนพิการไม่ได้รบั การศึกษา ๕๔,๕๑๓ คน ได้นำ� มาคัดกรองผูท้ อี่ ยูใ่ น
ระดับวัยเรียนขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๗,๑๗๓ คน และเตรียมการปักหมุด
ที่อยู่ของเด็กนักเรียนเหล่านี้เพื่อน�ำไปสู่การจัดการในลักษณะ
ของการเรียนศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษ ส�ำหรับเด็กพิการ
ทีย่ งั ไม่ได้รบั การศึกษาและอายุเกินกว่า ๑๘ ปี จ�ำนวน ๔๗,๓๔๐ คน
กศน. จะเข้าไปด�ำเนินการค้นหา ปักหมุด และให้บริการทุกคน
อย่างครบถ้วนและเป็นระบบด้วยความตั้งใจว่าคนทุกคนจะต้อง
ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษา ลดความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคม
อีกนโยบายและทิศทางหลักที่จะด�ำเนินการโดย กศน.
ในเรื่องนี้ คือจะมีการจัดตั้งอาสาสมัครการศึกษาประจ�ำต�ำบล
(อสส.กศน.) อย่ า งน้ อ ยต� ำ บลละสามคน เพื่ อ ส� ำ รวจข้ อ มู ล
และปักหมุดที่อยู่ของบุคคล กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็กก�ำพร้า
เด็กออกกลางคันหรือตกหล่นจากระบบ และกลุ่มที่ยากจนมาก
ขาดอาชีพขาดรายได้ โดยเริ่มต้นกลุ่มคนพิการที่จังหวัดระนอง
ขยายผลไปยัง ๑๙ จังหวัดและปักหมุดทุกกลุม่ ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
เด็กทีย่ งั อยูใ่ นวัยเรียนจะส่งต่อเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของ สพฐ. สช.
และโรงเรียนขององค์กรท้องถิ่น ผู้ที่มีอายุเกินหรือไม่สามารถ
เข้าเรียนในระบบได้ จะเข้าเป็นนักเรียน กศน. โดยการศึกษา
อาจจะใช้เเบบพบกลุม่ ในห้องเรียนหรือระบบออนไลน์เพือ่ ให้โอกาส
แก่ทกุ คนอย่างทัว่ ถึง ส�ำหรับเด็กพิการ สมาคมซึง่ รับผิดชอบดูแล
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ จะได้เข้ามาให้บริการอย่างทัว่ ถึง
ในทุกประเภทผู้พิการ และในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

กศน. จะปรับวิธีการเรียนการสอนสายสามัญให้เข้าถึง
ระบบการเรียนได้งา่ ยขึน้ ทัง้ การเรียนแบบปกติ เเละแบบออนไลน์
หรือทางไกล ซึ่งถือเป็นทิศทางของการจัดการศึกษานอกระบบ
ในอนาคต จัดสอนอาชีพให้คนยากจนทัง้ อาชีพระยะสัน้ สตาร์ทอัพ
การขอทุน กยศ.เพือ่ สนับสนุนการเรียนอาชีพระยะสัน้ ในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบใน กศน. หรือสถานศึกษาอาชีวะ ส่วนการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย จะบริการผ่านแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ เช่น ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ห้องสมุด อีทวี ี โดยมุง่ เน้นให้คนไทยได้รหู้ นังสือ อ่านออกเขียนได้
จากความไม่รู้ กลายเป็นผูฉ้ ลาดรู้ รูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงของโลก
เอาตั ว รอดได้ใ นสั งคมยุ คนิ ว นอร์ มอลและท�ำ ให้ ป ระเทศไทย
กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (learning society)
กลุ่มเป้าหมายการเรียนการสอนของ กศน. จะเน้นให้
ครอบคลุ ม ทุ ก ช่ ว งวั ย มี รู ป แบบวิ ธี ก ารเรี ย นที่ ห ลากหลาย
ทัง้ การเรียนแบบปกติในห้องเรียน และการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านออนไลน์ ปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ปรับวิธีการประเมินผล โดยเน้นสร้างสมรรถนะให้สามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้จริง มีการเก็บคะเเนนผลการเรียนไว้ในระบบแบงก์
และสามารถเรียนต่อในระดับสูงได้โดยการเทียบโอน
ด้วยความหวังว่าการลดความเหลื่อมล�้ำนี้จะท�ำให้เรา
ก้าวไปด้วยกัน ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง และขจัดวงจรแห่งความชัว่ ร้าย
ความไม่รู้ ความจน ความเจ็บป่วย ให้หมดไป หรืออย่างน้อยก็หวังว่า
จะลดระดับของความรุนแรงให้น้อยลงกว่าเดิม

เตรียมพร้อม

เปิดภาคเรียน
วันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นหมุดหมายส�ำคัญอีกวันหนึ่ง
ของประเทศ ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในความเป็นจริงการเปิดภาคเรียนได้ด�ำเนินการมาแล้ว
ในภาคเรียนที่ ๑ หากแต่รปู แบบการจัดการเรียนการสอน เน้นไปที่
การเรียนผ่านระบบ online หรืออาจมีวธิ กี ารอืน่ ประกอบบ้าง เช่น
on hand ครูน�ำเอกสารไปส่งให้กับผู้เรียนที่บ้าน on demand
ส�ำหรับนักเรียนทีม่ คี วามพร้อม เปิดคอมพิวเตอร์ศกึ ษาหาความรู้
ด้วยตนเอง on air เรียนจากโทรทัศน์ แต่ในขณะเดียวกันภาพโดยรวม
ส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผา่ นเครือ่ งมือ
สือ่ สาร และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google classroom / Zoom /
Microsoft Team เป็นต้น ปัญหาส�ำคัญคือการเรียนในระบบดังกล่าว

สามารถให้ความรูก้ บั ผูเ้ รียนได้เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นความรูเ้ ชิงวิชาการ
หรือพุทธิศึกษาในขณะที่จริยศึกษา หัตถศึกษา หรือพลศึกษา
ไม่มโี อกาสได้พฒั นาให้กบั ผูเ้ รียนเลย หรือหากเอาแนวคิดของ เพียเจต์
(Jean Piaget) มาเป็นตัวก�ำหนด ยิ่งตระหนักว่าการพัฒนา
ด้านสติปญั ญาเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การดูแล หากในส่วนของพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม กลับได้รบั การพัฒนาน้อยมาก
จนเป็นที่มาของความตระหนกในสังคมว่า อาจเป็นความถดถอย
ด้านคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ
ในต่างประเทศ เกือบทุกประเทศก็ใช้ระบบการเรียน
การสอนแบบเดี ย วกั บ ในประเทศไทย เพี ย งแต่ มี ค วามต่ า ง
ตามสถานการณ์และแนวคิดในการจัดการศึกษา อาทิ ประเทศจีน
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ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่มีกิจกรรมส�ำคัญ
ที่ต้องท�ำร่วมกัน เช่น ร้องเพลงชาติผ่านระบบออนไลน์ทุกเช้า
มีชั่วโมงส�ำหรับให้ผู้บริหารการศึกษาของประเทศหรือครูใหญ่
กล่ า วปราศรั ย หรื อ ประชุ ม ชี้ เ เจงครู แ ละนั ก เรี ย นเป็ น ระยะ
โดยไม่ปล่อยให้เพียงแค่ครูประจ�ำชัน้ หรือครูประจ�ำวิชาสอนนักเรียน
เพียงฝ่ายเดียว ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบการเรียนแบบ HBO
หรือ Home Based Learning คือ สลับนักเรียนมาเรียนชั้นละวัน
เช่น ป.๑ เรียนวันจันทร์ ป.๒ เรียนวันอังคาร เป็นต้น อังกฤษ ญีป่ นุ่
รวมทั้งประเทศในยุโรป อเมริกา หลาย ๆ ประเทศมีรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือพยายามหาวิธีให้นักเรียน
ได้กลับมาเรียนทีโ่ รงเรียน โดยต้องให้ผเู้ รียนปลอดภัยและได้ความรู้
ส�ำหรับประเทศไทย ถึงเวลาทีเ่ ด็กจะต้องไปเรียนทีโ่ รงเรียน
On site เพื่ อ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ได้ มี โ อกาสรั บ การพั ฒ นาในทุ ก ด้ า น
แม้ในภาคเรียนที่ ๑ จะมีโรงเรียนจ�ำนวนมากสามารถเปิดเรียน
แบบออนไซต์ได้ แต่กเ็ ฉพาะในต่างจังหวัด พืน้ ทีห่ า่ งไกลปลอดโควิด
หรือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน ๖๐ คน หรือไม่เกิน ๑๒๐ คน
เป็นโรงเรียนทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างขวาง แต่เมือ่ จ�ำเป็นต้องอยูใ่ นมาตรการ
การป้องกันของ ศบค.จังหวัด เมื่อสรุปเป็นภาพรวมของประเทศ
ก็อาจกล่าวได้ว่าแทบทั้งหมด เป็นการเรียนแบบออนไลน์นั่นเอง
การเตรี ย มการเปิ ด ภาคเรี ย น ในภาคเรี ย นที่ ๒
ของปีการศึกษานี้ ได้กำ� หนดวันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นวันเปิดภาคเรียน
พร้อมกันทัง้ ประเทศ แต่กม็ ไิ ด้เป็นกรณีบงั คับ เพราะมีหลายโรงเรียน
เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะบางประเภท
โรงเรียนประจ�ำ โรงเรียนเด็กพิการ บางเเห่งได้เปิดเรียนไปล่วงหน้าแล้ว
หรือโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งโรงเรียนบางสังกัด
อาจเปิดภาคเรียนภายหลัง ตามก�ำหนดเวลาเปิดปิดเทอมทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป แต่เมื่อกล่าวโดยรวมโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้วันที่
๑ พฤศจิกายน เป็นวันเปิดเรียนแบบ On site พร้อม ๆ กัน
เมือ่ ก�ำหนดไว้เช่นนี้ สิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั้งประเทศ
จึงต้องมีทิศทางที่เป็นไปในเเนวเดียวกัน ต้องมีการจัดท�ำคู่มือ
ก�ำหนดวิธีดำ� เนินการไว้ โดยเเบ่งออกเป็นสามส่วน คือ
๑. การเตรียมการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเน้นไปที่
การสร้างความปลอดภัยให้กบั เด็ก อาทิ โรงเรียนต้องมีการประเมิน
ตนเองแบบเช็คลิสต์ ตามระบบ Sandbox Safety Zone in School
ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ ข้อ เช่น การฉีดวัคซีนของนักเรียน
ซึ่ง ศธ. ก�ำหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องเกิน ๘๐% การฉีดวัคซีนครู
และบุคลากร ก�ำหนดไว้ที่ ๑๐๐% ความพร้อมด้านอาคารสถานที่
การท�ำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ห้องอาหาร สนามเด็กเล่น
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และการบริการต่าง ๆ เช่น การสุม่ ตรวจวัดด้วย ATK หรือ Antigen
Test Kit ช่วงเปิดเรียน การจัดเตรียมตารางเรียนที่สามารถ
สร้างระยะห่างให้เกิดขึ้นกับเด็ก การติดตามสภาพการระบาด
ในชุ ม ชนรอบโรงเรี ย น รวมทั้ ง การขอให้ ศบค.จั ง หวั ด
เข้ามาตรวจสอบ รับรอง และอนุญาต การเปิดเรียน
สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องตระหนัก คือต้องช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ
ครูชว่ ยกันเตรียมโรงเรียนให้ปลอดภัย เตรียมจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบถ้วน ผู้ปกครอง
ก็ ต ้ อ งพาตั ว เองและลู ก หลานไปฉี ด วั ค ซี น ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
เว้นเเต่มีเหตุจ�ำเป็นจริง ๆ ชุมชน สังคมรอบข้าง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ก็ต้องช่วยท�ำให้จังหวัดปลอดโรคพ้นจากสถานการณ์เเพร่ระบาด
๒. การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่นี้ไป จะต้องเน้น
ความปลอดภัยของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ แต่กต็ อ้ งให้เด็กได้รบั ความรู้
มากทีส่ ดุ การมาเรียนพร้อมกันทัง้ โรงเรียนน่าจะเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้ยาก
อาจต้องมีการสลับเวลาเรียนสลับชั้นเรียน แบ่งเด็กออกเป็น
กลุม่ เล็ก ๆ ใช้วธิ เี รียนหลายอย่างประกอบกัน เช่น เรียนออนไลน์
ในส่วนของเนื้อหาวิชาการ มาโรงเรียนเพียงบางวันเพื่อพบครู
และเพื่อน ท�ำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดค่าย
เสาร์ - อาทิตย์ เรียนว่ายน�ำ้ กีฬา ดนตรี กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อให้เด็กได้มีสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม อาชีวศึกษา อาจต้องใช้
ระบบเรียนเป็นโมดูล หรือ บล๊อคคอร์ส เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มเเรก
เรียนหนึ่งเดือน จบหนึ่งวิชา จากนั้นกลุ่มที่สองก็มาเรียนต่อ
เพื่อไม่ให้จ�ำนวนผู้เรียนแออัดจนเกินไป ระดับมหาวิทยาลัย
เน้ น เรี ย นเนื้ อ หาจากระบบออนไลน์ และมาเรี ย นที่ ส ถาบั น
เฉพาะในส่ ว นของกิ จ กรรม การเข้ า ห้ อ ง Lab ฝึ ก ปฏิ บั ติ
การท�ำกิจกรรมกลุม่ การฝึกงาน การจัดการเรียนการสอนเหล่านี้
ต้องเน้นบูรณาการ มีรูปแบบที่หลากหลาย และมุ่งให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาครบถ้วนในทุกด้าน ครูทุกคนมีความสามารถ

ในการปรั บ ตั ว มาใช้ ร ะบบออนไลน์ อ ยู ่ แ ล้ ว ในภาคเรี ย นที่ ๑
หรือในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ก็ทำ� ได้ดมี าก เมือ่ จะปรับระบบการเรียนการสอน
อีกครัง้ หนึง่ ให้มคี วามหลากหลาย และบูรณาการ ก็เชือ่ ว่าจะไม่เกิน
ความสามารถของครูไทย
๓. การเตรี ย มแผนเผชิ ญ เหตุ กรณี เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น
ในโรงเรียน เช่น มีนกั เรียนติดโควิดในบางชัน้ บางระดับ หรือชุมชน
รอบข้ า ง มี ผู ้ ติ ดโควิ ดจ�ำนวนมากหรือ ในบางกรณีครอบครั ว
ของนั ก เรี ย นติ ด โควิ ด หรื อ นั ก เรี ย นติ ด โควิ ด จากโรงเรี ย น
แล้วน�ำไปติดคนในครอบครัว การติดโควิดจากการนั่งรถนักเรียน
หรือติดจากชุมชน แล้วส่งผลกระทบต่อโรงเรียน จ�ำเป็นต้องมี
การประเมินร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข
และทีม ศบค.จังหวัดในการก�ำหนดทิศทางหรือการแก้ปญั หาร่วมกัน
จึ ง ไม่ ต ้ อ งแปลกใจหรื อ กั ง วลใจ หากจะมี โ รงเรี ย นเปิ ด แล้ ว

และต้ อ งปิ ด เเล้ ว เปิ ด ใหม่ สลั บ กั น ไปเป็ น ระยะ ถื อ ได้ ว ่ า
เป็นความจ�ำเป็นที่ต้องบริหารตามสถานการณ์
ท้ายทีส่ ดุ การจัดการศึกษา เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนให้ความสนใจ
และต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง
เฉพาะพืน้ ที่ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้เด็กได้รบั โอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
และมีคณุ ภาพ สิง่ เหล่านีย้ งั ไม่ได้หมายรวมไปถึงคนทีอ่ าจต้องออก
กลางคัน ตกหล่นจากระบบ เด็กก�ำพร้าจากการที่พ่อแม่เสียชีวิต
ด้วยโควิด หรือเด็กที่อยู่ในภาวะยากล�ำบากจากปัญหาเศรษฐกิจ
ในครอบครัว ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องแก้ไขต่อไป แต่อย่างน้อย การเริม่ ต้น
เปิดภาคเรียน น่าจะน�ำไปสูก่ ารฟืน้ ฟูความรูใ้ ห้กบั เด็ก เป็นการเริม่ ต้น
ก้าวเดินอีกครัง้ ของประเทศ เพราะไม่วา่ เราจะผ่านความยากล�ำบาก
เพียงใด ชีวิตก็ต้องเดินไปข้างหน้า ประเทศก็คงเป็นเช่นเดียวกัน

ปักหมุด

พาน้องกลับห้องเรียน ลดเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
การศึกษามีความส�ำคัญยิ่งในการลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคม เพราะการศึกษามีหน้าทีใ่ นการสร้างความรู้ และสร้างคน
ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ
การศึ กษาช่ ว ยเปลี่ ยนสถานะและช่วงชั้น ทางสังคมให้ กับ คน
และมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุ
ดังกล่าวทิศทางของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นไปที่
การสร้างโอกาสให้ทกุ คนได้รบั การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
โดยเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ และระบบการจัดการศึกษาต้องมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการจัดสรร
ทรัพยากร การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การดูแลสถานศึกษา
และระบบบริหารจัดการโดยรวม
อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา มีลักษณะ
ของปั ญ หาทั้ ง ในเเง่ มุ ม ของการขาดการศึ ก ษาจึ ง ท� ำ ให้ มี
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม และการทีส่ งั คมเหลือ่ มล�ำ้ จึงท�ำให้โอกาส
การเข้าถึงการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน โดยในประเทศไทย ปัจจุบัน
พบว่าความเหลือ่ มล�ำ้ อันเกิดจากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี หรือองค์ประกอบอืน่ ๆ ทางสังคม มีไม่มากนัก
ต่างจากในหลาย ๆ ประเทศ แต่สว่ นใหญ่จะเกิดขึน้ จากความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้ระบบการแข่งขันทีเ่ สรี

และไร้ พ รมแดน ที่ ส ร้ า งความเหลื่ อ มล�้ ำ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
คนร�ำ่ รวยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่าคนยากจน โดยพบว่า
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของรายได้ประชากร ในกลุม่ คนรวยและคนยากจน
มีชอ่ งว่างมากขึน้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ในโอกาสทางการศึกษา ปัญหา
ของระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของประชากรรายบุคคล
ทีย่ งั ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั ท�ำให้รฐั ไม่สามารถจัดสรรโอกาส
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และให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง ประกอบกับ
ความแตกต่างด้านสถานะของครัวเรือน เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ คี ณุ ภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้เกิด
ความเหลื่อมล�้ำและขาดความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น
ดังสะท้อนออกมาให้เห็นจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในแต่ละช่วงชัน้
ที่แตกต่างกัน ระหว่างสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน หรือที่ตั้ง
ของสถานศึกษาต่างกัน ในเมืองและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เรียน ส่งผลไปสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น
เด็กมีพฒั นาการไม่สมวัย อัตราการออกกลางคันสูง ปัญหายาเสพติด
หรือการใช้ความรุนแรง เป็นต้น สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นว่า ปัญหา
ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบหลักต่อความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ของประเทศ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ได้ตระหนักถึง
ปัญหาส�ำคัญของความเหลื่อมล�้ำทางสังคม ซึ่งกระทบโดยตรง
ต่อโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
จึงได้ก�ำหนดหลักการไว้ว่า การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาของผูเ้ รียนทุกกลุม่ เป้าหมาย เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ จะต้องท�ำให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทัง้ ในเมือง
ชนบท และพื้นที่ห่างไกล มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน
จัดให้มรี ะบบสนับสนุนและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา ต้องดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ
พิการ ยากไร้ และด้อยโอกาส ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยไม่จำ� กัดรูปแบบ
เวลา และสถานที่ โดยมียุทธศาสตร์สำ� คัญได้แก่
๑) ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ส�ำหรับคนทุกช่วงวัย
๓) มีระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศที่ครอบคลุม
ถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ การวางแผนการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
ซึ่ ง แนวคิ ด ทั้ ง สามเรื่ อ งนี้ ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
มาอย่างต่อเนื่องภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาทุกหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั หลังจากมีปญั หา
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาซ�ำ้ ซ้อนในมิติ
ของความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
นัน่ คือมีนกั เรียนตกหล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบมากขึน้
มีปัญหาการเรียนที่ไม่เต็มที่ เพราะไม่สามารถเรียนที่โรงเรียน
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ด้วยระบบ On site ได้ตามปกติและต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในอนาคตจะเกิด
ปัญหาความถดถอยของความรู้ และการลดลงของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของคนไทย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก� ำ หนดเป็ น นโยบายส� ำ คั ญ
ทีจ่ ะแก้ปญั หา เพือ่ ดูแลเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน หรือมีปญั หา
อันได้รบั ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ โดยได้มกี ารก�ำหนดแนวทาง
แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ด้วยการปักหมุดค้นหาเด็กพิการ
เด็ ก ตกหล่ น เด็ ก ออกกลางคั น จากนั้ น ได้ ก� ำ หนดกิ จ กรรม
พาน้องกลับห้องเรียน โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการการท�ำงาน
และส่งต่อผู้เรียนระหว่างหน่วยงานของกระทรวง ได้เเก่ สพฐ.
อาชีวะ สช. และ กศน. โดยมีศกึ ษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยประสาน
เพื่อให้เด็กได้กลับมาสู่ระบบการศึกษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ทั้งนี้มีแนวทางในการด�ำเนินการเป็น ๖ ขั้นตอน คือ
Step ๑ จัดท�ำข้อมูลเพือ่ ค้นหาเด็กตกหล่น หลุดออกจาก
ระบบและออกกลางคันโดย สพฐ. อาชีวะ สช. กศน. ตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในสังกัด เปรียบเทียบภาคเรียนที่ ๑
และ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อดึงเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียน
รวมทัง้ ใช้ขอ้ มูลจากหน่วยงานกลาง เช่น กองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมัน่ คง
ของมนุษย์ (พม.) โดยกลุ่มที่ส�ำรวจได้แก่ เด็กพิการ เด็กตกหล่น
เด็กออกกลางคัน เด็กก�ำพร้า รวมถึงเด็กทีย่ ากจนมาก ครอบครัว
มีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือตกงาน พบว่า

๑. สป. ๓๘,๕๑๘ คน ประกอบด้วย

๑.๑ กศน. ๑,๔๘๓ คน
๑.๒ สช. ๓๗,๐๓๕ คน (รร.สามั ญ ๒๖,๘๗๖ คน/
รร.นานาชาติ ๑๐,๑๕๙ คน)

๒. สพฐ. จ�ำนวน ๓๐,๙๓๘ คน

๒.๑ ข้อมูลเด็กในระบบ DMC (เทอม ๑ เปรียบเทียบ
เทอม ๒) ๑๓,๘๕๘ คน
๒.๒ ข้อมูลเด็กกลุ่มรอยต่อ (กสศ.) ๑๔,๙๕๓ คน
๒.๓ ข้อมูลเด็กพิการ ๒,๑๒๗ คน

๓. สอศ. จ�ำนวน ๓๓,๑๑๔ คน

๓.๑ ภาครัฐ ๑๔,๙๕๓ คน
๓.๒ ภาคเอกชน ๑๘,๑๖๑ คน
รวมภาพรวมกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ๑๐๒,๕๗๐ คน
ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการส�ำรวจเบือ้ งต้น ณ เดือน พ.ย. ๖๔

การได้รับการศึกษา
เป็นหนทางเดียว
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคน
ให้มีคุณภาพมีความเป็นอยู่
และมีสถานะที่ดีกว่าเดิม

ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสอบทาน
กับหน่วยงานอืน่ ว่าเด็กทีอ่ อกจากระบบไป ได้ไปเรียนในสังกัดอืน่
เเล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ดำ� เนินการเเก้ไขต่อไป
Step ๒ ปักหมุดด้วย Web Application เพื่อค้นหา
ถิ่นที่อยู่ของนักเรียน ตามทะเบียนราษฎร์ว่านักเรียนอยู่ท่ีใด
และอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนใด จากนั้นเตรียมบุคลากร
เพื่อออก Check in น�ำนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนด้วยระบบ Mobile
Application “พาน้องกลับห้องเรียน” ซึ่งในการส�ำรวจดังกล่าว
จะมีการเเสดงสัญลักษณ์เป็น ๔ สี คือ เเดง ไม่พบตัวนักเรียน
ส้ม พบตัวนักเรียนเเต่ยังน�ำเข้าระบบไม่ได้ เขียว พบนักเรียน
และน�ำกลับเข้าเรียน สพฐ. น�้ำเงิน พบนักเรียนแต่ส่งต่อ อาชีวะ
หรือ กศน. ทั้งนี้หน่วยงานอื่นที่ร่วมด�ำเนินการก็จะร่วมใช้ระบบ
เเละแพลตฟอร์ ม เดี ย วกั น โดยปรั บ ปรุ ง เพี ย งบางส่ ว นตาม
ความเหมาะสม
Step ๓ ประชุ ม มอบนโยบาย โดยจั ด ประชุ ม วิ ดี โ อ
คอนเฟอเรนซ์ หน่วยงานของทุกสังกัดเพื่อให้ทราบแนวทาง
การด� ำ เนิ น การค้ น หาติ ด ตามเด็ ก และเตรี ย มความพร้ อ ม
ในแต่ละพื้นที่
Step ๔ กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
“กระทรวงศึกษาธิการห่วงใยน�ำนักเรียนนักศึกษาไทยกลับเข้าสู่
ระบบการศึ ก ษา” โดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผูบ้ ริหารองค์กรหลัก
แถลงนโยบายให้สาธารณชนได้รบั ทราบ ถึงแนวทางการช่วยเหลือ
นักเรียนของ ศธ.ภายใต้แนวคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั ง ”
ประมาณต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Step ๕ ทุกจังหวัดลงพื้นที่ Check in น�ำนักเรียน
นักศึกษากลับเข้าสู่ระบบโดยสถานศึกษาทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด
จะต้องออกไปพบนักเรียนทุกคน จากนั้นส�ำรวจความต้องการ

ของเด็ก ทั้งด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ และความต้องการ
ด้านอาชีพ ทั้งของเด็กเเละครอบครัว
Step ๖ จัดท�ำแผนส่งต่อและป้องกันการหลุดออกจากระบบ
โดยเน้นส่งต่อให้เด็กเข้าเรียนใน รร. ของ สพฐ. สช. หรือ อาชีวะ
หรือผูท้ มี่ คี วามจ�ำเป็น ไม่สามารถเรียนในระบบได้ กศน. ก็จะเข้าไป
รองรับด้วยระบบการศึกษาทั้งเเบบพบกลุ่มและแบบทางไกล
ทั้ ง กศ. พื้ น ฐานและการสอนอาชี พ ระยะสั้ น นอกจากนั้ น
จะเน้นการส่งเสริมให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน การจัดห้องเรียน
อาชีพในโรงเรียนทีส่ อน กศ. พืน้ ฐาน การระดมทรัพยากรการศึกษา
สนับสนุน เช่น สช. ของบสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้นกั เรียนในโรงเรียนการกุศลเเละศึกษาสงเคราะห์
๒,๓๐๓ คน การระดมทุนในอนาคตในลักษณะของ crowndfunding
หรือการระดมทุนสาธารณะ รวมทั้งอาชีวศึกษาจัดทุนการศึกษา
ให้ ผู ้ เ รี ย นแบบพั ก ประจ� ำ การขออนุ มั ติ ง บประมาณอุ ด หนุ น
การศึกษาเพิม่ เติมในหมวดต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าเครือ่ งเเบบ ค่าสือ่ อุปกรณ์การศึกษา ซึง่ หมายรวมถึงเครือ่ งมือ
สื่อดิจิทัล ค่า WIFI เป็นต้น
การได้รบั การศึกษา เป็นหนทางเดียวในการเปลีย่ นแปลง
ชีวติ ของคน ให้มคี ณ
ุ ภาพมีความเป็นอยู่ และมีสถานะทีด่ กี ว่าเดิม
รวมทั้งการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไป
ข้างหน้า การสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นนโยบายส�ำคัญ
ที่ต้องมุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนให้ประสบความส�ำเร็จ โดยเฉพาะ
ส�ำหรับคนที่ตกหล่น คนออกกลางคัน คนพิการ เเละยากไร้
นี่คือโอกาสที่สองที่เราควรมอบให้ เพื่อการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต
อีกครั้ง
ดร.กมล รอดคล้าย
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การด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) เป็นเหตุผลที่เปิดโอกาสท�ำให้โลก
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทุ ก ๆ สิ่ ง
เกิดขึน้ ด้วยการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาจาก “โลกทีม่ งุ่ พัฒนา
สูค่ วามทันสมัย” เป็น “โลกทีม่ งุ่ พัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน” ตามทีร่ ฐั บาล
ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) “ประเทศไทย
มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน เมื่อความคิดจากฐานรากเปลี่ยน
โครงสร้างเชิงระบบก็ถูกปรับท�ำให้เกิดการบูรณาการในระบบ
ปรับสูโ่ ลกทีส่ มดุลการปรับเปลีย่ นโลกล้วนตัง้ อยูบ่ นหลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาส�ำคัญ คือ ท�ำอย่างไรประชาชน
ไม่เพียงแค่ตระหนักแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ มนุษย์จะอยู่รอดได้
ต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนสู่โลกแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง
การเผชิ ญ กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ทั้ ง ในโลกจริ ง และ
โลกดิจิทัลก่อให้เกิดความทับซ้อนกันระหว่างวัฒนธรรมโลก
วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมในโลกเสมือน
ท� ำ ให้ ทุ ก คนจะต้ อ งมี บ ทบาทของการเป็ น พลเมื อ งชาติ
และเป็นพลเมืองโลกไปพร้อม ๆ กันบทบาทของการเป็นพลเมืองโลก
ท�ำให้เราต้องตระหนักถึงความเป็นสากล เรื่อง มนุษยธรรม
สิทธิมนุษยชน และเราต้องตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตน
ในฐานะเป็นพลเมืองชาติตลอดจนมีจิตส�ำนึกในความรักชาติ
ภูมิใจในความเป็นชาติ
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นโยบายและจุดเน้น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายและจุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญ
๗ ประการ ดังนี้ ๑) การมุง่ เน้นการจัดการศึกษาเพือ่ ความปลอดภัย
๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ๔) การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะอาชีพและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕) การส่งเสริม
สนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖) การพัฒนา
ระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล ๗) การขับเคลื่อน
กฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
การด�ำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์เชิงบูรณาการ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายในองค์กร หน่วยงานทุก ๆ ภาคส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ พัฒนาแพลตฟอร์ม นอกจากนีไ้ ด้เร่งด�ำเนินการศึกษา วิจยั
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติ
ด้ ว ยมาตรการและวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วเพื่ อ จะเป็ น ประโยชน์
แก่สถานศึกษาทุกสังกัด ผู้บริหาร ครูผู้สอน และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศไทย
ให้มีศักยภาพสามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมไทย
ให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต

ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาครู ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษา มีการด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา “มุง่ สร้างคุรสุ ภาสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั เร่งรัดวางระบบ
เพิม่ ประสิทธิภาพ ยกระดับวิชาชีพครูให้มมี าตรฐาน และจรรยาบรรณ
เป็นที่ยอมรับ” การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มุ ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
มุ่งสู่การเป็นคุรุสภา ยุค “Smart Digital” ภายใต้กรอบมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพ
ผู ้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป ประเทศเพราะครู คื อ หั ว ใจ
ของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�ำหนดนโยบาย
โดยยึดหลักการ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านความปลอดภัย ๒) ด้านโอกาส
๓) ด้านคุณภาพ ๔) ด้านประสิทธิภาพ ส�ำหรับรูปแบบการจัด
การศึกษาของหน่วยงานในสภาวะวิกฤตและต่อไปในอนาคต
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้น
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคุณภาพของนักเรียนเป็นส�ำคัญ
ส่วนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ตอบสนองพันธกิจหลักของโรงเรียน
เน้นพัฒนาความเป็นต้นแบบ และองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการ
รวมถึงการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา พัฒนานักเรียน
ให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของโลก
เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ในระดับอุดมศึกษา
เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ ช าการยอดเยี่ ย มของประเทศในอนาคต

ในส่วนการด�ำเนินงานขององค์กรที่รับผิดชอบด้านการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ด�ำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
รวมทั้งพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ สทศ. ได้ด�ำเนินการ
พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นการทดสอบระดั บ ชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูส้ นใจได้เข้าถึงและสามารถ
เข้ารับการทดสอบของ สทศ.
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาแบบองค์ ร วม
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพก�ำลังคน ด้วยการปรับโฉม
รูปแบบการเรียนรู้อาชีวศึกษาแนวใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย สูม่ าตรฐานสากล
เปิดประตูสู่โอกาสเรียนอย่างมีเป้าหมายและมีอาชีพ สร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ รวมถึงยกระดับการด�ำเนินงานศูนย์ซอ่ มสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้างงานสร้างอาชีพ (Up-skill
Re-skill, New skill)
การด�ำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อการด�ำเนินการเชื่อมโยงบูรณาการ
อย่ า งมี เ อกภาพและมี เ ป้ า หมายอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจน
มุ ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ
ดังเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ
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แนวทางการฟื้นฟูการเรียนรู้
จากสถานการณ์โควิด 19
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลัก
ด้านนโยบายการศึกษา และการวิจัยด้านการศึกษาของประเทศ
ได้ดำ� เนินการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช และมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยด�ำเนินการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
รวมจ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ ๑) การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส�ำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบ
พบว่ามีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในประเด็นส�ำคัญ เช่น
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูลดลง นักเรียนได้รับการฝึก
ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาน้อยลงและไม่สามารถท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนได้ สถานศึกษาส่วนมากไม่ได้รับเงินงบประมาณ
สนับสนุน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารไม่เพียงพอ
และสัญญาณไม่เสถียร ครูมีภาระในการดูแลนักเรียนมากขึ้น
ผู้ปกครองต้องใช้เวลาเพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของบุตรหลาน
และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นต้น ๒) การศึกษาแนวทาง
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ควรออกแบบ
การเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ชื่ อ มโยงกั บ การเรี ย นรู ้ ที่ บ ้ า นและการเรี ย นรู ้
ที่โรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
ควรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทัง้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากหนังสือและแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
ครูควรกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวินัยเชิงบวก และชี้แนะ
ผูเ้ รียนให้ใช้กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายตามความพร้อม
ของผู้เรียน และ ๓) การศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด 19 :
สภาพการณ์ บทเรี ย น และแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรียนรู้ พบว่าผูเ้ รียนทุกช่วงชัน้ รับรูภ้ าวะถดถอยทางการเรียนรู้
อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มสาระวิชาที่ผู้เรียนมีภาวะถดถอย
๓ อันดับแรก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ส�ำหรับภาวะถดถอยด้านคุณลักษณะของการเรียนรูท้ เี่ กิดขึน้ ได้แก่
ผู้เรียนมีความเครียด/กังวล ความพยายามในการเรียนลดลง
ปรับตัวไม่ได้/ไม่มแี รงจูงใจในการเรียน และไม่พร้อม/ไม่สนใจเรียน

ควรออกแบบการเรียนรู้
ให้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ที่บ้าน
และการเรียนรู้ที่โรงเรียน
ให้ตอบสนองความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน
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ควรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือและแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ซึ่งมีสาเหตุการถดถอยจากปัจจัย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ทักษะของ
ผู้เรียนด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ๒) การก�ำกับตนเอง
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ ๓) ทักษะการสอนของครู ๔) การมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ในการส่งเสริมการเรียนรูท้ บี่ า้ น และ ๕) การจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จาก
การวิจัย และจัดท�ำ “มาตรการและวิธีการฟื้นฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ : RECOVER” สรุปได้ดังนี้

๒. พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
ได้อย่างมีคุณภาพ (Empower)
พัฒนาเทคนิคการสอนของครู เช่น การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นต้น
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของครู พัฒนาครูให้ปรับบทบาท
เป็นโค้ชและผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการบริ ห าร
และจัดการศึกษา

๑. ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่
ที่ตอบสนองบริบทความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของผู้เรียน (Redesign)
โดยด�ำเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เช่น จัดหลักสูตรเสริม/
หลักสูตรแบบเร่งรัด/หลักสูตรที่ยืดหยุ่น/กระชับหลักสูตร เป็นต้น
ปรับรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลที่เน้นตามสภาพจริง
และใช้รูปแบบที่หลากหลายและยืดหยุ่น ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการและเชือ่ มโยงประสบการณ์ในชีวติ ประจ�ำวัน
ของผู้เรียน เสริมสร้างการเรียนรู้แบบน�ำตนเองหรือการก�ำกับ
ตนเองในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
รายบุคคล จัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาทักษะสังคมและอารมณ์ของผูเ้ รียน
พัฒนารูปแบบห้องเรียนเคลื่อนที่ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended Learning)

๓. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน (Cooperate)
จั ด ท� ำ ห ลั ก สู ต ร ห รื อ คู ่ มื อ ส� ำ ห รั บ ผู ้ ป ก ค ร อ ง
เพื่ อ สื่ อ สารและสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้
สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งครู ผู ้ ส อนกั บ
ผู ้ ป กครอง และส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด
การเรียนรู้
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๔. เชื่อมโยงคลังสื่อการเรียนรู้และข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (Open resources)
พั ฒ นาคลั ง สื่ อ กลางในการเรี ยนรู ้ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งครู
ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น

๕. สร้างทัศนคติที่ดีและสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน (Value)
จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมต่ อ การเรี ย นรู ้
ทั้งที่บ้านและในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผูเ้ รียน และเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ใี นการเรียนรู้
และการด�ำเนินชีวติ ให้แก่ผเู้ รียน โดยพัฒนากรอบความคิดเชิงบวก
หรือแบบเติบโต (Growth mindset) ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน
๖. สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอและทั่วถึง (Elevate)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เช่น จัดสรรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุม
ทั่ ว ถึ ง ผู ้ เ รี ย นโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย เป็ น ต้ น จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สื่ อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับพืน้ ที่ เร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และหลากหลาย สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ พี ย งพอ
เหมาะสมแก่กลุ่มที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ และสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยหรืออุปกรณ์แก่ผเู้ รียนในการเรียนรูท้ างไกล เช่น ค่าใช้จา่ ย
รายหัว หรือ Smart Device เป็นต้น
๗. ให้รางวัล สร้างขวัญและก�ำลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Regard)
มีระบบเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ครูที่ทุ่มเท
เสี ย สละ และจั ด สวั ส ดิ ก ารในการเดิ น ทางและประกั น ความ
ปลอดภัยให้แก่ครูที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา
ด้วยมาตรการและวิธีการดังกล่าวคงจะเป็นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ ห้แก่สถานศึกษาทุกสังกัด ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์มากขึ้นได้
ตามบริบทและความต้องการจ�ำเป็นของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ รวมพลัง
ช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ทัศนคติ และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มศี กั ยภาพสามารถสร้างสรรค์
เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมไทยให้แข่งขันกับนานาประเทศได้
ในอนาคต

การศึกษาไทยจะฟื้นฟูได้
ต้องไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
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ตรวจฟรี มีที่พัก จัดส่งถึงมือแพทย์
ส�ำนั ก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�ำ เนิ น การ
การบริ ห ารจั ด การรองรั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
การบริ ห ารจั ด การเงิ น พระราชทาน เพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานเงิ น จ� ำ นวน
๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้ แ ก่ รั ฐ บาลเพื่ อ น� ำ ไปสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานของเหล่าทัพทัว่ ประเทศ ทีจ่ ดั ตัง้ โรงพยาบาลสนาม
ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการบ�ำพ็ญพระราชกุศล เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินพระราชทาน
จ� ำ นวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ ง จั ด สรรเงิ น พระราชทานไป
สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ทีอ่ นุญาตให้ใช้
อาคารและพื้นที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และ
สถานที่กักตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและสังคม ท�ำให้
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นที่พึ่งของประชาชน

การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวง
ศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เพื่อเป็นศูนย์ด�ำเนินการร่วมระหว่าง
หน่ ว ยงานภายในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการบริ ห ารจั ด การ
เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ประจ�ำวัน โดยน�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานเชิงรุกในระดับ
พื้นที่ได้อย่างทันสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือหน่วยงาน
ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด รวมถึงจัดท�ำข้อมูลและเข้าร่วม
ชี้แจงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผล
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ อาทิ การจัดท�ำระบบรายงานสถานการณ์
แพร่ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ MOE COVID โดยให้หน่วยงาน
ในสังกัดรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นประจ�ำทุกวัน ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การเร่ ง รั ด การฉี ด วั ค ซี น ให้ แ ก่ ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัว ที่เป็น
กลุม่ เสีย่ งและติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประสาน
กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และ Letter Park ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
ฮอสพิเทล (Hospitel) หรือ หอผู้ป่วยติดโรคโควิด 19 เฉพาะกิจ
ตามนโยบาย “ตรวจฟรี มีที่พัก จัดส่งถึงมือแพทย์” จัดพื้นที่
ส่วนหนึ่งรองรับครู บุคลากร และครอบครัว โดยประสานผ่าน
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.)
สายด่วนการศึกษา โทร. ๑๕๗๙
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ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา
เพื่อบรรเทาผลกระทบของ
ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา

การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ก ารเปิ ด ภาคเรี ย นที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย
และมีแผนเผชิญเหตุ กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สถานศึกษา
เปิดเรียนอย่างปลอดภัยสูงสุด และเหมาะสมตามบริบทพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการจึงเร่งรัดการด�ำเนินมาตรการ
ด้านความปลอดภัยเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ส�ำหรับ
สถานศึ ก ษาที่ ตั ด สิ น ใจจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นแบบ
On Site จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการความปลอดภัย ๖ มาตรการหลัก
(DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง
๗ มาตรการเข้มส�ำหรับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดเปิด On Site จ�ำนวน ๑๘,๖๗๒ แห่ง
จากทั้งหมด ๓๕,๑๗๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๙
การฉีดวัคซีนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียน นักศึกษา ทีม่ อี ายุ ๑๒ - ๑๘ ปี
ในสถานศึกษาทุกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕)
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์รบั วัคซีน จ�ำนวน
๙๙๓,๕๗๑ คน ได้รับวัคซีนเข็ม ๑ แล้ว จ�ำนวน ๙๙๓,๕๖๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ รับวัคซีนเข็ม ๒ แล้ว จ�ำนวน ๗๗๙,๘๘๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๙
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นกั เรียนระหว่างอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี
ในสถานศึกษาทุกสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกัน
ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุน่ ใจ ต้อนรับเปิดเทอม” มีนกั เรียน
ประสงค์รบั วัคซีนไฟเซอร์ จ�ำนวน ๔,๓๑๗,๓๓๗ คน จากนักเรียน
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ทั้งหมด ๕,๑๔๘,๗๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๕ ได้รับวัคซีน
เข็ม ๑ แล้ว จ�ำนวน ๔,๑๐๒,๘๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๓ รับวัคซีน
เข็ม ๒ แล้ว จ�ำนวน ๓,๐๔๐,๗๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๓
การเตรี ย มความพร้ อ มการฉี ด วั ค ซี น ไฟเซอร์
ในเด็กอายุ ๕ ปี - ไม่เกิน ๑๒ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน
ระหว่างอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี
ในสถานศึกษาทุกสังกัด

๕ ปี - ไม่เกิน ๑๒ ปี (๑๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) ซึง่ จะเริม่ ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และเข็มที่ ๒ ในวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยแจ้งสถานศึกษาจัดเตรียม
รายชื่อและจ�ำนวนนักเรียนแยกรายจังหวัด/อ�ำเภอ แบ่งเป็น
๑) ระดับอนุบาล อ.๑ - อ.๓ และ ๒) ระดับ ป.๑ - ป.๖ รวมทั้ง
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดท�ำคลิปความยาว ๓ + ๓ เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจ ข้อดี ข้อเสียของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่ง ศบค.
มีแผนจัดสรรสถานพยาบาลส�ำหรับกลุ่มอายุ ๕ - ๑๑ ปี ที่เป็น
โรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนในสถานศึกษาได้
โดยต้องให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณา หลังจากนั้นด�ำเนินการ
ผ่านระบบสถานศึกษา จัดสรรให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ในทุก
จังหวัดเป็นอันดับแรก และจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่นตามล�ำดับ
การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ด�ำเนินการโอนเงินงบประมาณตามโครงการ
ให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทา
ผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่ ง เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเรี ย นรู ้
ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ สายสามัญศึกษา
และสายอาชี พ ในสถานศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน ในอั ต รา
๒,๐๐๐ บาทต่อคน ภาพรวมโครงการฯ สถานศึกษาได้จ่ายเงิน
ให้กับนักเรียน นักศึกษาไปแล้ว จ�ำนวนรวม ๑๐,๒๖๘,๒๗๐ คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๓๖,๕๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔
พัฒนาครูยุค New Normal เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้
ส�ำหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจัดการเรียนรู้
ที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

New Normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชือ่ มโยงองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึน้ ซึง่ หน่วยงานแต่ละสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพื้นที่ในการเรียนรู้ส�ำหรับบุคลากร
ในสังกัดขึ้นผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรูอ้ อนไลน์วงั จันทรเกษม” จ�ำนวน ๑๐ หลักสูตร
มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๕๓๙,๕๘๔ คน
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สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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สพฐ. : การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤต COVID-19

จัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ�

๑

นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่น�ำมาใช้ในการศึกษาปัจจุบัน
ก�ำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยยึดหลักของ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ โดยมีวสิ ยั ทัศน์ทตี่ อ้ งการ
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ
๗ ข้อ ได้แก่ ๑) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ๓) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้ำ ให้ผู้เรียน
ทุ ก คนได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม
๕) พัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ๖) จัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และ ๗) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ส�ำหรับนโยบายหลักของ สพฐ.
ใน ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความปลอดภัย
โดยพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้ กั บ ผู ้ เ รี ย น ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
จากภัยพิบตั แิ ละภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่
และโรคอุบัติซ�้ำ
๒. ด้านโอกาส
สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพฒ
ั นาการทีด่ ี
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย พร้อมทัง้ ด�ำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รบั การศึกษา
จนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
วางรากฐานการศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ สามารถวิ เ คราะห์ ต นเอง
เพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา ช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริม
ให้ เ ด็ ก พิ ก ารและผู ้ ด ้ อ ยโอกาสให้ ไ ด้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด�ำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง

๓. ด้านคุณภาพ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ�ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
มีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง รวมถึงพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะ
และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และภาษาต่างประเทศ เพือ่ เพิม่
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ
เพือ่ การมีงานท�ำ อีกทัง้ มีการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่ เ น้ น การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ที่ จ� ำ เป็ น ในแต่ ล ะระดั บ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัด
การเรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งสมดุ ล ทุ ก ด้ า น ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ มีทกั ษะในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ก ารพั ฒ นาตนเองทางวิ ช าชี พ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
๔. ด้านประสิทธิภาพ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน
มี น วั ต กรรมเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นบนฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศทีถ่ กู ต้อง ทันสมัย และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
มี ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย นมั ธ ยมดี สี่ มุ ม เมื อ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
ของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด�ำรงอยู่ได้
อย่างมีคณุ ภาพ (Stand Alone) ให้มคี ณุ ภาพอย่างยัง่ ยืน สอดคล้อง
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กับบริบทของพื้นที่ รวมถึงบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ทีม่ จี ำ� นวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ น้อยกว่า
๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในสถานศึกษาทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาทีต่ งั้ ในพืน้ ที่
ลักษณะพิเศษ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ
การพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาและการเพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้ขับเคลื่อนตาม ๑๒ นโยบาย
ด้านการจัดการศึกษา และ ๗ วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ การเรียน
วิชาประวัตศิ าสตร์ หน้าทีพ่ ลเมือง รวมถึงการดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และการลดความ
เหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ สพฐ. ต้องรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ่ ก ารศึ ก ษา
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล และการศึกษา
ยกกําลังสอง เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ มีความ
ยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลกที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว นําไปสู่การพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ต่อไปในอนาคต

๒

รูปแบบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ในสภาวะวิกฤต และต่อไปในอนาคต
สพฐ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายคุณภาพของนักเรียนเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สพฐ. มีความห่วงใยและค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัย นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จึ ง ได้ ก� ำ หนดมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรค
โควิด 19 ในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาด�ำเนินการตาม
มาตรการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ อาทิ สถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, และ On Hand
ผ่านทางไปรษณีย์) ขณะที่พื้นที่อื่น ๆ ให้พิจารณาเลือกรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานได้
ส�ำหรับการเรียนการสอนก�ำหนดให้สถานศึกษาด�ำเนินการ
๕ รูปแบบ คือ ๑. On Site คือ การเรียนที่โรงเรียน ซึ่งจะใช้ใน
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนทีไ่ ม่มกี ารระบาดของโรค ๒. Online
คือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๓. On Air คือ การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ๔. On Demand คือ การเรียนผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ และ ๕. On Hand คือ การจัดใบงานหรือ
แบบฝึกหัดเป็นชุดให้นักเรียนน�ำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ
อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดเรียนแบบ On site แล้ว ขอให้
สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบตั ติ าม ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม
และ ๗ มาตรการเข้ม ส�ำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เช่น
งดการท�ำกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจ�ำนวนมาก มีการตั้งจุดคัดกรอง
ทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ภายในโรงเรียน มีจุดล้างมือ และมีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
เป็นต้น
ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On Site ได้
ให้จัดการเรียนการสอนทางไกลในลักษณะ On Air (เรียนที่บ้าน)
หรือ Online (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน) โดยผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งส� ำ รวจความพร้ อ มของครู ผู ้ ป กครอง
การจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน ระบบสัญญาณ
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อิ น เทอร์ เ น็ ต และจานดาวเที ย ม รวมถึ ง การสร้ า งความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ บ ้ า นตามแนวทาง
ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กรณีผู้ปกครอง
มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนระบบออนไลน์
ให้ ส ถานศึ ก ษาก� ำ หนดช่ อ งทางการเรี ย นออนไลน์ ใ ห้ ชั ด เจน
และกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการเข้าถึงการเรียน
การสอนออนไลน์ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาหาช่ อ งทางที่ เ หมาะสม
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร รวมถึงการก�ำหนดวัน เวลา ในการ
รับหนังสือ ตารางเรียน และอุปกรณ์การเรียนแต่ละระดับชัน้ ให้อยูใ่ น
มาตรการของ ศบค. จังหวัดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องมี
การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์มายัง
สพฐ. เพื่อการรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างแท้จริง
หลักส�ำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) นี้ โรงเรียนต้องมีความยืดหยุ่นในการจัด
การเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
๑) การเรียนแบบ On Hand
ให้จดั ส่งใบงานหรือใบกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดท�ำขึน้ ไปยังเด็ก
ผ่ า นผู ้ ป กครอง และนั บ จ� ำ นวนชั่ ว โมงตามกิ จ กรรมที่ จั ด
ผ่านใบงานนั้น
๒) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (On Air)
ออกอากาศผ่าน DLTV เรียนได้ ๒ ช่องทาง คือ ผ่านช่องทาง
จานดาวเทียม ดิจทิ ลั ทีวี และดาวน์โหลดเอกสารใบงานจากเว็บไซต์
www.dltv.ac.th โดยนับจ�ำนวนชั่วโมงเรียนตามตารางการเรียน
การสอนของ DLTV
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๓) การเรียนผ่านออนไลน์ (Online)
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Group Line ของแต่ละห้องเรียน
เป็นช่องทางติดต่อสือ่ สารระหว่างครูกบั ผูป้ กครองและเด็ก รวมถึง
การมอบหมายงานหรือกิจกรรม ให้นบั จ�ำนวนชัว่ โมงตามกิจกรรมทีจ่ ดั
โดยไม่ควรให้เด็กอยู่หน้าจอนานเกิน ๑ ชั่วโมง และต้องอยู่ใน
ความดูแลของผู้ปกครอง
๔) การเรียนรูปแบบผสมผสาน
ให้ นั บ จ� ำ นวนชั่ ว โมงตามกิ จ กรรมที่ จั ด เป็ น หลั ก
ซึ่งนอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวไปนั้น ครูสามารถจัดกิจกรรม
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิต
ประจ� ำ วั น ของเด็ ก ได้ เน้ น ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสาทสั ม ผั ส
และมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
ท�ำให้เด็กได้เคลือ่ นไหว เช่น การส�ำรวจ สังเกต เล่น สืบค้น ทดลอง
เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องค�ำคล้องจอง เป็นต้น
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนพิการ
และนั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสที่ อ ยู ่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลของ สพฐ.
จ�ำนวน ๑๗๖ แห่ง ก่อนการเปิดภาคภาคเรียน สพฐ. ได้ก�ำชับ
ให้สถานศึกษาจัดเตรียมสถานที่ ท�ำความสะอาดอาคารเรียน
อุปกรณ์การเรียน สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่อื่น ๆ
ที่ใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน โดยจัดพื้นที่สำ� หรับล้างมือให้มีเพียงพอ
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง
กรณี นั ก เรี ย นประจ� ำ ให้ มี ก ารเว้ น ระยะห่ า งที่ น อนอย่ า งน้ อ ย
๑ เมตร พร้อมทัง้ ให้ประสานงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ เพือ่ คัดกรอง
ผู้ปกครองและนักเรียนในวันรายงานตัวนักเรียน จัดท�ำประวัติ
นักเรียนและครอบครัวเกีย่ วกับสุขภาพ การมีโอกาสสัมผัสผูต้ ดิ เชือ้
หรือโรคติดต่ออื่น ๆ และพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งให้งดกิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมออกก�ำลังกาย รวมถึงการขอความร่วมมือ

จากผูป้ กครองงดการเข้าเยีย่ มนักเรียน และไม่อนุญาตให้นกั เรียน
ออกนอกบริเวณสถานศึกษา
ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนทั้งสถานศึกษาทั่วไป
และสถานศึ ก ษาส� ำ หรั บ เด็ ก พิ เ ศษ ทาง สพฐ. ได้ ก� ำ ชั บ ให้
สถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ โดยพิจารณารูปแบบ
การเรียนการสอนที่ยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู
และผู ้ ป กครองเป็ นที่ ตั้ง นักเรีย นทุกคนต้อ งไม่พลาดโอกาส
ในการเรียนรู้ แต่กไ็ ม่บงั คับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียน
เหมือนกัน การตัดสินใจใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง โดยทางโรงเรียนต้องขออนุญาต
กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓

การช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
สพฐ. ด�ำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของ
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน โดยการจ่าย
เงินเยียวยานักเรียนคนละ ๒,๐๐๐ บาท นักเรียนที่จะได้รับ
เงินเยียวยานั้น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน
ที่ได้ลงข้อมูลไว้ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อมีรายชื่อเป็น
นักเรียนอยูท่ ไี่ หน สพฐ. ก็จะจัดสรรเงินไปตามรายชือ่ ของนักเรียน
ที่อยู่ในโรงเรียนนั้น โดยโรงเรียนจะจ่ายเงินให้เฉพาะนักเรียนที่มี
ตัวตนจริง โดยโรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชีผปู้ กครองโดยตรงหรือ
จ่ายเป็นเงินสด เมื่อ สพฐ. ได้รับจัดสรรเงินแล้วจึงโอนเงินไปยัง
บัญชีของเขตพื้นที่ฯ ภายในวันเดียวกันนั้น และให้เขตฯ โอนต่อ
ไปยังโรงเรียนภายใน ๓ วัน เมือ่ เงินถึงบัญชีโรงเรียนแล้ว ได้กำ� ชับ
ให้โรงเรียนโอนเงินหรือจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครองภายใน ๓ วัน
เช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วทั้งกระบวนการขอให้จบภายใน ๗ วัน
ในส่วนของการจ่ายเงิน ได้กำ� หนดแนวทางไว้ ๒ ประเด็น
คือ หากผู้ปกครองมีบัญชีธนาคารก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ผูป้ กครองได้โดยตรง แต่หากใช้วธิ โี อนเงินไม่ได้ ให้โรงเรียนบริหาร
จัดการผ่านครูประจ�ำชั้น ในการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง เช่น
นัดหมายผูป้ กครองเข้ามารับเงินสดทีโ่ รงเรียน แต่ตอ้ งเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคของ ศบค. โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
นอกจากนี้ สพฐ. เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัด
การเรี ย นการสอนภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดี ดังนั้น
เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอน และมีเวลาดูแลนักเรียน
ได้อย่างเต็มที่ สพฐ. จึงได้วางแผนจัดท�ำแนวทางลดภาระครู
และนักเรียน พร้อมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว สพฐ. จึงได้จัดท�ำ
แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดภาระครู แ ละนั ก เรี ย นดั ง กล่ า ว ส่ ง ไปยั ง
สถานศึกษาทัว่ ประเทศต่อไป โดยทีผ่ า่ นมา สพฐ. ได้เข้าไปศึกษาว่า
อะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ท�ำให้ครูมีภาระงานจ�ำนวนมาก
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหน่วยงานส่วนกลางมีโครงการต่าง ๆ
ลงไปให้โรงเรียนปฏิบัติเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงมีกิจกรรมที่ต้อง
ประเมิน และรายงานอีกจ�ำนวนไม่น้อย ดังนั้น เพื่อสร้างความ
ผ่อนคลาย และท�ำให้ครูไม่เครียดกับการรายงาน หรือภาระงานอืน่ ๆ
และมามุง่ เน้นทีก่ ารสอนเป็นหลัก จึงได้ให้ชะลอการด�ำเนินกิจกรรม
โครงการ หรือการประเมินต่าง ๆ ออกไป เพือ่ ให้ครูได้ทำ� การสอน
อย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง ขอให้ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (สพท.)
และผู้บริหารโรงเรียน น�ำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติตามด้วย
ส� ำ หรั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
และการวัดประเมินผลเพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้
จะเน้นที่การสอนวิชาหลัก ส่วนวิชาอื่นให้บูรณาการร่วมกัน
ในส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ก็ ไ ด้ เ ปลี่ ย นให้ ค รู เ น้ น ที่ ก ารสอนตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งรู ้
และบูรณาการให้เข้ากับวิถชี วี ติ ของนักเรียน รวมถึงบทบาทของครู
ต้องเปลี่ยน โดยครูกับผู้ปกครองจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู้ให้นักเรียน ส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ให้เน้นหลักฐานการเรียนรูม้ ากกว่าการสอน ก็จะช่วยลดความเครียด
ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้

นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้
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สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวม
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ก�ำหนดนโยบายในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ทั้งระบบในทุกมิติ ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและความต้องการของประเทศ การด�ำเนินการ “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” มีเป้าหมายและแนวทางด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

จัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จากข้อมูลการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจโลก ในระยะ ๓ ปี
ข้ า งหน้ า มี แ นวโน้ ม กลั บ มาขยายตั ว เฉลี่ ย ๔.๔% ต่ อ ปี
โดยมี ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น มาจากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ
ที่ทยอยฟื้นตัว น�ำโดยภาคการผลิตและการส่งออก รวมทั้ง
ผลจากการผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ทวั่ โลก พร้อมกันนีท้ ศิ ทางเศรษฐกิจไทย
คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย ๓.๔% ต่อปี ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์
ความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ
เพื่อมาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากสถานการณ์
ดั ง กล่ า ว การยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน

ด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างมาก
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยเฉพาะการผลิ ต
และพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง มีงานท�ำ
มีรายได้ทเี่ หมาะสม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารเครื อ ข่ า ยการผลิ ต
และพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower
Networking Management : CVM) ขึ้นมา จ�ำนวน ๒๕ ศูนย์
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
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สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถานศึกษา
และมองภาพอนาคตไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ
ที่จะร่วมจัดการศึกษาสายวิชาชีพ
เพื่อเป็นกลไกการบริหารเครือข่ายที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในการผลิตและการพัฒนา
ก�ำลังคนตามบริบทเชิงพืน้ ที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตก�ำลังคนสมรรถนะสูง รองรับ
ภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมหลั ก ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และอุตสาหกรรมของประเทศ

ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับพื้นที่
การยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน เพื่อมุ่งพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด โดยสร้าง
ความร่ ว มมื อ ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ ภาคเอกชน
หรือสถานประกอบการ ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล Big Data
ของก�ำลังคนในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ น�ำนวัตกรรมการบริหารแบบบูรณาการ
มาช่วยยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (Holistic and Area based Vocational Education : HAVE)
ในรูปแบบเครือข่ายแบบ Consortium ระหว่างสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ
และพันธมิตรต่าง ๆ ในรูปแบบการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการ
ก� ำ หนดให้ บุ ค คลในสถานประกอบการหรื อ ภาคเอกชนที่ มี
ศักยภาพสูงเป็นประธานกรรมการ และผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ที่ท�ำหน้าที่เป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนั้น ๆ เป็นกรรมการ
และเลขานุ ก าร โดยมี กรรมการจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เข้ามามีสว่ นร่วมกับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถานศึกษา
และมองภาพอนาคตไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะร่วมจัดการศึกษา
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สายวิ ช าชี พ เช่ น หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(อปท.) ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้ตามบริบท
ทางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ รวมทั้งเอื้อต่อการจัดการ
อาชีวศึกษา
ในสาขาวิชาที่ตรงกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (S-Curve) อย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงกับ
การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ อ าชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี
เขตพืน้ ทีท่ งั้ ๑๕ แห่ง เพือ่ พัฒนาทักษะวิชาชีพผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์ฝกึ อาชีพ และการปฏิบตั งิ านจริง
จากสถานประกอบการในพื้นที่

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ของอาชีวศึกษา จัดท�ำสื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (คลังสื่อ) ให้สอดคล้องกับการศึกษาแบบเปิด Thai
MOOC (Thailand Massive Open Online Course Platform)
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในการพัฒนา
ทักษะดิจทิ ลั ให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และให้บริการ
การเรียนรูอ้ อนไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นการพั ฒ นา คิ ด ค้ น
และใช้นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทัง้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุกด้าน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาให้ มี ศั ก ยภาพ
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร น�ำไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ

พัฒนาทักษะ
และสมรรถนะวิชาชีพก�ำลังคน
เตรียมพร้อมก�ำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์
ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพือ่ ให้เติบโต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยมุ ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ

ในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจทิ ลั เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
พร้อมกันนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ พั ฒ นาอาชี พ และการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำจังหวัด (Career & Entrepreneurship
Center, Ministry of Education : MOE CEC)” ขึน้ มา จ�ำนวน ๗๗ แห่ง
มีแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาอาชีพและการเป็นผูป้ ระกอบการ
โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย ๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
๒) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
๓) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ๔) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) รวมทัง้ ผนึกก�ำลังกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ในการเข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว นในการพั ฒ นาอาชี พ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตามความ
ต้องการที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
รวมทัง้ การเสริมสร้างทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้ผสู้ ำ� เร็จ
การศึกษาและประชาชน สามารถน�ำความรู้และทักษะไปใช้
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม (INNOPRENUER) ภายใต้สังคมยุคดิจิทัล ให้มี
ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ การออม และการลงทุน
จนน�ำไปสู่การประกอบอาชีพอิสระหรือด�ำเนินการธุรกิจ SME’s
รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และบ่มเพาะ
วิ ส าหกิ จ รวมถึ ง การสร้ า งสั ง คมผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ ต่ อ ยอด
ฐานการผลิต และบริการการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ โดยค�ำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรั บ ของระบบนิ เ วศและศั ก ยภาพของพื้ น ที่ อ ย่ า งมี
คุณภาพ ในการประกอบอาชีพอิสระได้ต่อไป

ปรับโฉมรูปแบบ
การเรียนรู้อาชีวศึกษาแนวใหม่
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบสู่มาตรฐานสากล
จัดการศึกษาตามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เรียนรูแ้ บบโมดูล
(Modular System) ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพ
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อาชีวะอยู่ประจำ� เรียนฟรี มีอาชีพ
ในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน โดยเชือ่ มโยงหลักสูตรให้มคี วามยืดหยุน่
ในการจัดการอาชีวศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี
รวมทัง้ การจัดการเรียนรูแ้ บบต่อเนือ่ ง (Block Course) เพือ่ สะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพือ่ การมีงานท�ำ และพัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ทัง้ สมรรถนะหลัก (Core Skills) และสมรรถนะอาชีพ (Competency
Skills) และการต่อยอดองค์ความรูแ้ ละสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่
(New Job/Future Job) รวมถึงการรับรองมาตรฐานอาชีพ ผูส้ ำ� เร็จ
อาชีวศึกษา เชื่อมโยงการเข้าสู่โลกอาชีพของผู้สำ� เร็จอาชีวศึกษา
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยการจัดการเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบ
ทั้งในห้องเรียน (On Site) และออนไลน์ (Online)

เปิดประตูสู่โอกาส
เรียนอย่างมีเป้าหมาย และมีอาชีพ
สร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย ม
ทางการศึกษาทุกช่วงวัย ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ให้กบั เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ กิ ารอย่างครอบคลุม เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน “อาชีวะอยูป่ ระจ�ำ เรียนฟรี มีอาชีพ” สร้างโอกาส
ให้แก่นกั เรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลให้มากทีส่ ดุ ภายใต้โครงการอาชีวะ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพือ่ ผลิตก�ำลังคนของประเทศ
เป็นการสร้างโอกาส ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นยากจน
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ทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา นักเรียนตกหล่นชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้เรียนต่อ ๑๐๐% เข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ในลักษณะโรงเรียนประจ�ำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่
ห่ า งไกล ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาทั่ ว ถึ ง เพิ่ ม ขึ้ น ให้ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ลดความเลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ของนักเรียนสายอาชีพ ส่งเสริมให้มที กั ษะวิชาชีพ สามารถท�ำงาน
ประกอบอาชีพได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยความ
ร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน กศน. ตัง้ เป้าจะด�ำเนินการในสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษา ๑๖๙ แห่ ง ทั่ ว ประเทศ (ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๔)
โดยสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารหอพักเพือ่ รองรับผูเ้ รียน โดยการช่วยเหลือนักเรียน ในลักษณะ
อยู่โรงเรียนประจ�ำที่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวก และอุปกรณ์
การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน บรรยากาศในหอพัก
ของโรงเรียนจะเอื้อต่อการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบเฉพาะ ฝึกอาชีพระหว่างเรียน จัดระบบ
ดูแลนักเรียนแบบอยูป่ ระจ�ำ ควบคูก่ บั การจัดกิจกรรมส่งเสริมวินยั
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในตนเอง รวมถึ ง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม อันเป็นประสบการณ์ที่ส�ำคัญของชีวิต นักเรียน
ในโครงการอาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพือ่ ผลิต
ก�ำลังคนของประเทศ จะได้รับการเตรียมความพร้อมทางสังคม
ด้ ว ยการเรี ย นรู ้ ทั้ ง การใช้ ชี วิ ต และการพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น
ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการได้รับ
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ของภาครัฐ

ก้าวไปด้วยกัน

ยกระดั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถน�ำวิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะอาชีพ สมรรถนะในการใช้และสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่ และครูในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นผู้น�ำการเรียนรู้ อาทิ
การออกแบบการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการในชัน้ เรียน การพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี (Digital literacy) ทักษะด้านภาษา
อังกฤษ/ภาษาจีน นวัตกรรมการสร้างความพร้อมผูเ้ รียนสูโ่ ลกอาชีพ
ให้ ส ามารถน� ำ ความรู ้ ทั ก ษะและประสบการณ์ วิ ช าชี พ ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถผลิตสื่อดิจิทัล/สอนด้วย
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

รวมทั้ ง มุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มสี มรรถนะทางวิชาชีพทีม่ คี วามเป็นเลิศ
และเชีย่ วชาญเฉพาะ มีความทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพในสาขา
วิชาชีพทีม่ คี วามต้องการสูงร่วมกับศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สถาบัน และสถานประกอบการ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค รู อ าชี ว ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ใ นการใช้ น วั ต กรรม
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การเรียนรู้ มีการฝึกทักษะวิชาชีพ การบริหาร
จัดการ และพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบ
เพื่อให้มีใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ
จากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ และ
การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับศูนย์สอบประเมินผล
การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด

ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
และมีความก้าวหน้า ในวิชาชีพ
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๗๗ แห่ง โดยข้าราชการครูผผู้ า่ นการพัฒนา สามารถน�ำไปใช้เป็น
คุณสมบัตใิ นการขอให้มหี รือเลือ่ น วิทยฐานะ เพือ่ สร้างความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะก่อนแต่งตั้งหรือเข้าสู่
ต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามทีม่ าตรฐานต�ำแหน่งก�ำหนด
ยกระดับการด�ำเนินงานศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it
Center) เปิดแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธุ์ R อาชีวะ
ซ่อมทั่วไทย) พลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
การศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน�ำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
เพือ่ ตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงการให้บริการประชาชน
ได้ถงึ ทีบ่ า้ นหรือทีห่ น่วยงาน โดยไม่ตอ้ งน�ำเครือ่ งมือ และอุปกรณ์
ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาที่ศูนย์บริการหรือพื้นที่ห่างไกล
จากช่างในชุมชนหรือท้องถิ่น การใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
“ช่างอาชีวะ” ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้สะดวก
รวดเร็ว สร้างความมั่นใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียน
เป็นการฝึกประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้มชี า่ งอาชีวะสมรรถนะสูง
ในอนาคต โดยมีแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” (ช่างพันธุ์ R อาชีวะ
ซ่อมทัว่ ไทย) เป็นเครือ่ งมือและสือ่ กลางในการเข้าถึงการให้บริการ
ของประชาชน ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
ต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จา่ ย บรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัย
จากการเดินทางของประชาชน โดยเข้าถึงด้านการรายงานข้อมูล
สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ และทัว่ ถึง สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
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สร้างงาน สร้างอาชีพ
Up-skill , Re-skill และ New-skill
มุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะ และประสบการณ์อาชีพ
ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การฝึกอาชีพวิชาชีพระยะสั้น ที่เป็น
การ Up-skill, Re-skill และ New skill และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสัน้ ฐานสมรรถนะ “Education to Employment : Vocational
Boot Camp (E2E) “Camp (E2E)” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ
ที่เป็นทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับนักศึกษาผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน แรงงานที่กลับภูมิล�ำเนา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ประชาชนทัว่ ไป และประชาชนทีเ่ ป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
พลาดและขาดโอกาส รวมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และผู้สูงอายุที่มี
ความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องให้มที กั ษะฝีมอื และสมรรถนะอาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน สังคม สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ให้สามารถ
ก้าวสู่โลกอาชีพและมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพ

๕

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
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นักเรียนทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาออนไลน์ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

มี แ นวทางและออกแบบการเรี ย นการสอนในช่ ว ง
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ซึง่ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนส�ำหรับโรงเรียน
เอกชน มี ๓ วิธี ได้มีเงื่อนไขข้อก�ำหนดที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ
๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๗ มาตรการเข้มส�ำหรับสถานศึกษา ดังนี้

๑) เรียนในโรงเรียนปกติ

ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร้ อ ม โดยจั ด การเรี ย นการสอน
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข และให้ มี ร ะยะห่ า ง
ทางสังคม

๒) เรียนผ่านระบบทางไกล

On Air ด้วย DLTV ในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผ่านทีวีดิจิทัล ๑๗ ช่อง โดยวิดีโอคลิปทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น
ผลิตโดย สพฐ.

๓ ) ระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา สช. ได้ด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอนผ่านการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ สถานศึกษาเอกชน ๕ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
มัธยมยานากาวา (Yanagawa Yunior High School) โรงเรียน
วรรัตน์ศึกษา และสถาบัน ๑๖๘ ติวเตอร์ออนไลน์ จัดการศึกษา
ออนไลน์ นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาออนไลน์ฟรี โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย รูปแบบการสอนจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
ไปจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ซึ่ ง เป็ น การสอนทั้ ง ถ่ า ยทอดสด
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และบันทึกเทปการสอน โดยมีครูจากโรงเรียนที่ได้รับความนิยม
และติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมสอนออนไลน์ ซึ่งนักเรียน
สามารถเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยระบบดิจทิ ลั สช. ได้จาก
เว็บไซต์ สช. (www.opec.go.th) โดยโรงเรียนเอกชนสามารถ
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนแบบปกติได้ อีกทั้งมีการขยายความร่วมมือกับ
พันธมิตรเพิม่ เติม ๘ แห่ง คือ บริษทั อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จ�ำกัด, อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, ไอดี
ไดร์ฟ, สสวท., ส�ำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จ�ำกัด, บริษัท ดนตรีและ
ศิลปะซิมโฟนี่ จ�ำกัด รวมทัง้ โรงเรียนทิวไผ่งาม และโรงเรียนนานาชาติ
แคนาเดียน ประเทศไทย เพือ่ น�ำแพลตฟอร์มและเนือ้ หาบทเรียน
ออนไลน์ที่ทันสมัย และครอบคลุมการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา
มาใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยกลุม่ โรงเรียนนโยบายพิเศษได้เบิกจ่ายเงินให้แก่
นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ส�ำหรับโรงเรียน
ในระบบ ประเภทนานาชาติ สิน้ สุด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดังนี้
ในเขตกรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายจ�ำนวน ๓๗,๐๙๕ คน
รวมเป็นเงิน ๗๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสีล่ า้ นหนึง่ แสนเก้าหมืน่
บาทถ้วน)
ในส่วนภูมภิ าค เบิกจ่ายจ�ำนวน ๒๕,๔๐๘ คน รวมเป็นเงิน
๕๐,๘๑๖,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหนึง่ หมืน่ หกพันบาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายให้กบั นักเรียนทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๖๒,๕๐๓ คน
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๑๒๕,๐๐๖,๐๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยยีส่ บิ ห้าล้านหกพัน
บาทถ้วน)

๖

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สำ�นักงาน ก.ค.ศ.)
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การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสภาวะวิกฤต COVID-19

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ส�ำนักงาน ก.ค.ศ.) ในฐานะองค์กรกลางการบริหาร
งานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่
ในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลส� ำ หรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาถือปฏิบัติ ตลอดจน
การก�ำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำ� หนด
ทิศทางในการบริหารงานบุคคลฯ การสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสภาวะวิกฤต
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ในช่วงสภาวการณ์ที่ยากล�ำบาก
จึงได้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ าน สนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถน�ำผลการปฏิบตั งิ าน
ดั ง กล่ า วมาใช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
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ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน เป็นเรื่องของจิตอาสาเป็นไปตามความสมัครใจ
แต่หากพื้นที่ใด มีความเสี่ยงสูงมากในเวลานี้
ต้องพิจารณาโดยเน้นความปลอดภัย
ลดการรวมกลุ่มคนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดเป็นสำ�คัญ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ปัจจุบนั
ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จึงท�ำให้ยังคงต้องมี
การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์อยู่นั้น ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมาอัตราการติดเชื้อยังคงทรงตัวต่อเนื่อง อาจต้องเปิด
โรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวในแต่ละจังหวัด รวมทั้ง
บุคลากรที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์หรืออ�ำนวยความสะดวก
จะมีจำ� นวนไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้วา่ แต่ละจังหวัด
อาจมีการขอรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จาก
หน่วยงานการศึกษา เช่น อาคารสถานที่ หรือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งท�ำให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาจต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ซึ่ง ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
จิ ต สาธารณะและมี ค วามตั้ ง ใจในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ จึงเห็นควรให้สิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนนั้น
เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้ “โดยการลงพื้นที่
ช่วยเหลือชุมชน เป็นเรื่องของจิตอาสาเป็นไปตามความสมัครใจ
แต่หากพืน้ ทีใ่ ด มีความเสีย่ งสูงมากในเวลานีต้ อ้ งพิจารณาโดยเน้น
ความปลอดภัย ลดการรวมกลุม่ คนและปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดเป็นส�ำคัญ” ซึ่งการสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีจิต
สาธารณะและมีความตัง้ ใจในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
จะเป็นกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การปฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ กิดความส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
นอกจากนี้ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีนโยบาย ๕ คานงัด
ในการขับเคลือ่ นการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด และแนวทางในการผลั ก ดั น
ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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๗

สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (สำ�นักงาน กศน.)
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กศน. กับการจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤต COVID–19
นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่น�ำมาใช้ในการศึกษาปัจจุบัน

ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ส�ำนักงาน กศน.) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน่วยงานกลาง
ในการด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงาน
เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จัดท�ำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ทางวิชาการ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส�ำนักงาน กศน.
ได้ก�ำหนดนโยบายและจุดเน้นการด�ำเนินงาน ส�ำนักงาน กศน.
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กศน. เพื่ อ ประชาชน
“ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” จุดเน้นการด�ำเนินงาน ๑) ด้านการจัด
การเรียนรูค้ ณ
ุ ภาพ ๒) ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
๓) ด้ า นองค์ ก ร สถานศึ ก ษา และแหล่ ง เรี ย นรู ้ คุ ณ ภาพ
๔) ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ
รูปแบบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ในสภาวะวิกฤตและต่อไปในอนาคต
การจัดการศึกษาของส�ำนักงาน กศน.
ในสภาวะวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา

ส�ำนักงาน กศน. ได้ดำ� เนินการแจ้งแนวทางการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในก�ำกับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ประกาศ

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
ทุ ก แห่ ง /กรุ ง เทพมหานคร และสถานศึ ก ษาขึ้ น ตรงทุ ก แห่ ง
ให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยให้สถานศึกษา กศน. ด�ำเนินการ
๑) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดให้มี
การเรียนการสอนในรูปแบบ Online, e-learning ในลักษณะต่าง ๆ
เช่น ในรูปแบบ Google Classroom การเรียนผ่าน Platform,
Facebook Live
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จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ
Online, e-learning ในลักษณะต่าง ๆ
๒) จัดให้มีการเรียนในลักษณะการมอบหมายงาน ให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการให้ค�ำปรึกษา โดยใช้ Social
Media เช่น Line Application และให้ส่งงานในลักษณะใบงาน
หรือรายงานในภายหลัง ทั้งนี้โดยให้มีการติดตามและประเมิน
ผู้เรียนเป็นระยะ
๓) ให้ มี ก ารเรี ย นผ่ า นสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
เพื่อการศึกษา (ETV) หรือทาง Podcast
๔) การจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง สถานศึ ก ษาสามารถ
ด�ำเนินการได้ แต่ตอ้ งไม่เป็นไปในรูปแบบชัน้ เรียนหรือการรวมกลุม่
ของผู้เรียน ให้ปรับเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะรูปแบบอื่น
อาทิ ออนไลน์ ออฟไลน์ ใบงาน หรือแยกสอนเป็นรายบุคคล
๕) ส�ำนักงาน กศน. แจ้งให้สำ� นักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ด�ำเนินการ
ตามคู ่ มื อ การจั ด การสถานศึ ก ษา กศน. รั บ มื อ โควิ ด 19
ของส�ำนักงาน กศน. และคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผน
เผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข และให้สถานศึกษามีการประเมินตนเอง
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น รองรั บ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานศึกษา ตามแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ส�ำหรับสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม ส�ำนักงาน
กศน. ได้ด�ำเนินการ
๑) สร้ า งระบบรายงานสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ
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Google Form เพื่ อ ติ ด ตามการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ของบุคลากร กศน. และนักศึกษา กศน. และด�ำเนินการตามมาตรการ
ที่ส�ำนักงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
๒) ส� ำ นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร
และสถานศึ ก ษาขึ้ น ตรงทุ ก แห่ ง ได้ ร ายงานผู ้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กลุม่ เสีย่ งสูง ต�ำ่ รวมทัง้ การช่วยเหลือ
ผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ และปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ส� ำ นั ก งาน กศน.
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก� ำ หนด ตามแบบรายงานใน
Google Form
๓) ส�ำนักงาน กศน. ได้ด�ำเนินการให้ส�ำนักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาขึน้ ตรงทุกแห่ง ส่งเสริม
อาชี พ ประชาชนในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
อาทิ สอนการเย็บหน้ากากอนามัย/สอนการผลิตเจลล้างมือ
อนามัย/ “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด”
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะกิ จ ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด 19 (ศบค.ศธ.)
เพือ่ การบริหารจัดการอ�ำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน และสถานศึกษา
ในสังกัดและในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส�ำนักงาน กศน.
ได้ดำ� เนินการ ๑) รายงานสถานการณ์มผี ตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กลุ่มเสี่ยงสูง ต�่ำ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ
และปฏิบตั ติ ามมาตรการทีส่ ำ� นักงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนด ไปยังระบบรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19
(ศบค.ศธ.) ทุกวัน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
โดยผ่ า นระบบ Zoom ทุ ก วั น เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ๒) ให้สถานศึกษา

มี ก ารประเมิ น ตนเองเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ตามแบบของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข/แจ้งส�ำนักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ให้ด�ำเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรการป้ อ งกั น
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิ ก าร ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) ส�ำนักงาน กศน. ได้ส�ำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา รูปแบบ On Site, Online, On Air, On Hand,
On Demand และส� ำ นั ก งาน กศน. มี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน และศูนย์พักคอย
นอกจากนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาทัว่ ประเทศ ทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์พกั คอย และสถานที่
กักตัว เพือ่ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้พระราชทานเงิน จ�ำนวน
๓,๕๔๗,๖๒๐ บาท เพื่อสนับสนุนสถานศึกษา จ�ำนวน ๑๕๕ แห่ง
เปิดให้บริการ จ�ำนวน ๑,๕๐๒ เตียง
ส่วนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ส�ำนักงาน กศน. ได้เตรียม
ความพร้อม ดังนี้
๑) ส�ำนักงาน กศน. ด�ำเนินการส�ำรวจความพร้อมของ
สถานศึกษาในการเปิดเรียน ๒/๒๕๖๔
๒) ให้สถานศึกษาด�ำเนินการตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒)
โดยให้สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop
COVID Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่ า น MOECOVID ซึ่ ง สถานศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

๓) ให้สถานศึกษาปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การจัดการสถานศึกษา
กศน. รับมือโควิด 19
๔) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างครบถ้วน
๕) กระตุน้ ให้นกั ศึกษา กศน. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด 19 หากมีนักศึกษา กศน. มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 ขอให้สถานศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เพื่อให้นักศึกษา กศน. เข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่าง
ครบถ้วน

การจัดการศึกษาของส�ำนักงาน กศน.
ในสภาวะวิกฤต COVID-19 และในอนาคต

ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ส�ำนักงาน กศน. มีหน้าทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ (๑) การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (๒) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง (๓) การเรียนรู้
เพื่อคุณวุฒิตามระดับ นอกจากการส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว
ส�ำนักงาน กศน. จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งระบุเป้าหมาย แนวทาง
และวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ไว้ด้วย

รู้เท่าทันพัฒนาการของโลก
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
รวมทั้งนำ�ความรู้
ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเอง
หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

145

การเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีเป้าหมายเพือ่ จัดให้มรี ะบบกระตุน้
ชีแ้ นะ หรืออ�ำนวยความสะดวกด้วยวิธกี ารใด ๆ ให้บคุ คลสามารถ
เรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองในเรื่ อ งที่ ต นสนใจ หรื อ ตามความถนั ด
ของตน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใด ๆ
ทีต่ นสะดวก โดยไม่มภี าระค่าใช้จา่ ยเกินสมควร และเพิม่ พูนความรู้
ให้กว้างขวาง รูเ้ ท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
รวมทั้งน�ำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิดประโยชน์
ต่อสังคม โดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสม
ด้วยก็ได้ ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยค�ำนึงถึงแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) กระตุ้นให้บุคคลใฝ่หาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจ
และสร้ า งสมรรถนะในการเรี ย นรู ้ โ ดยผ่ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองในทุกเวลา อย่างรู้เท่าทัน
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้โดยง่ายในเวลาที่ตนสะดวก
(๒) จัดให้มแี ละพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ให้บคุ คลสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยสะดวก
(๓) จัดหรือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมกัน
จั ด ให้ บุ ค คลในครอบครั ว และชุ ม ชน มี นิ สั ย รั ก การอ่ า น
หรือการเรียนรู้ รวมทัง้ จัดให้มแี หล่งส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้
ในชุมชน
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ช�ำนาญการในภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นรู ้
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด
ของตน การประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของตน ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม หรือเพือ่ ประโยชน์
แห่งความรอบรูข้ องตน มีระบบแนะแนวการเรียน และการประกอบอาชีพ
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นมี โ อกาสได้ ท ราบล่ ว งหน้ า หรื อ วางแผน
ให้สอดคล้องกับความถนัดของตนด้วย
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ในการจั ด ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้
เพื่อการพัฒนาตนเอง มีแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคคล
ทุ ก ช่ ว งวั ย ทุ ก อาชี พ ใฝ่ เ รี ย นรู ้ หรื อ ฝึ ก ฝนในเรื่ อ งที่ ต นถนั ด
หรือสนใจ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นส� ำ หรั บ การประกอบอาชี พ การพั ฒ นาอาชี พ
การด�ำเนินชีวิตอย่างผาสุก หรือการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตน
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือหรือร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในการด�ำเนินการตามข้อ (๑)
การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ มีเป้าหมายเพื่อจัด
การเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ซึ่ ง อยู ่ ใ นวั ย เรี ย นแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
ในโรงเรียน หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียน หรืออยู่ในพื้นที่
ที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร หรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุน
การเรียนรูเ้ พือ่ คุณวุฒติ ามระดับ มีแนวทางดังต่อไปนี้ (๑) เป็นการจัด
การเรี ย นรู ้ ส�ำ หรั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น ผู ้ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ศึ ก ษาอยู ่ ใ น
โรงเรียน ไม่ว่าด้วยเหตุใด เพื่อให้ได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านสามัญศึกษาหรืออาชีวศึกษา (๒) วิธีการจัด
การเรียนรู้และการจัดท�ำหรือพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับ
พัฒนาการของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ต ามความถนั ด ของตน
(๓) การประเมินผลเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษา ให้ใช้
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อใช้กับผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะสม โดยต้องไม่ใช้วิธีการทดสอบความรู้ในทาง
วิชาการแต่เพียงด้านเดียว ในกรณีที่เด็กตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาภาคบังคับ จัดกระบวนการเรียนรูห้ ลักสูตรและระยะเวลา
การเรียนให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็น และความต้องการของ
ผู้เรียน

จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียน
แต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน
หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียน
หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล
หรือทุรกันดาร

๘

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.)
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สกสค. ร่วมบริจาค
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชทัณฑ์

มีแล้วแบ่งปัน

จัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้ว
แบ่งปัน” เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
โดยการมอบวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE หน้ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์สเปรย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ โรงพยาบาลสนาม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

“หมอพร้อม” โรงพยาบาลครูระดม
ฉีดวัคซีน COVID-19
โรงพยาบาลครู ด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ให้แก่ผู้บริหาร
ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค จ�ำนวน ๑๑๐ คน ณ หอประชุม
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
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๙

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
สู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ท�ำให้รัฐบาล
ประกาศนโยบายเร่งด่วน เรือ่ งที่ ๗ การเตรียมคนไทยสูศ่ ตวรรษที่ ๒๑
และนโยบายหลั ก เรื่ อ งที่ ๘ การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย รวมไปถึงประกาศ
แผนพัฒนาก�ำลังคน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และด้วยยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้ สสวท. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็น
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนา
ตามศักยภาพขึน้ เป็นประชากรทีม่ คี วามรูน้ กั วิชาชีพฐานดี และเป็น
นักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำ และวางแนวทางด�ำเนินงานสอดรับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ รับมือกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงในอนาคต
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก�ำลังคนให้มที กั ษะและสมรรถนะ
การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ได้ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพ
และความถนัดเพือ่ ให้เติบโตเข้าสูเ่ ส้นทางอาชีพทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประเทศชาติ

สสวท. ก้าวข้ามอุปสรรคการเรียนรู้
สู่การศึกษาวิถีใหม่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหลายด้าน
ต่อทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่ส่งผลให้นักเรียน
ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนได้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีบทบาทดูแลการเรียนรู้
ของนักเรียนเพิม่ มากขึน้ โรงเรียนไม่ได้เป็นสถานทีเ่ ดียวในการจัด
การเรียนการสอน เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนและรูปแบบ
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้กา้ วหน้าและสอดคล้อง
ตามสถานการณ์ จนเกิดเป็นความปกติใหม่ ทางการศึกษาในโลก
ศตวรรษที่ ๒๑
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“IPST Go Digital
สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหม่”
จากสถานการณ์ดังกล่าว สสวท. ได้ปรับการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการของรั ฐ บาล และเปลี่ ย นวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งาน
เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ผ่านนโยบาย “IPST Go Digital
สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหม่” โดยจัดท�ำกลยุทธ์เพื่อแก้
ปัญหาเชิงรุก ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับตัวก้าวทันวิถกี ารเรียนรู้
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อน�ำพาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีฝา่ วิกฤตอันเนือ่ งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มุง่ เป้าแก้ปญั หา
ลดข้ อ จ� ำ กั ด บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของครู แ ละนั ก เรี ย น
ให้มีช่องทางเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหาร
เนื้ อ หา สื่ อ การอบรมครู สนองตอบความเปลี่ ย นแปลง
ด้ า นเทคโนโลยี อ ย่ า งฉั บ พลั น (Technology Disruption)
ปรับกระบวนการจัดค่ายและกิจกรรม รวมทั้งบริหารจัดการ
ภายในแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน Work From
Home เต็มรูปแบบ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การปฏิบัติงาน
สะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น ตอบสนองความต้ อ งการและสร้ า งความ
พึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ภายใต้
พันธกิจหลัก ๓ ด้าน ได้แก่

ด้านที่ ๑ การพัฒนาหนังสือเรียน
หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่

ภายใต้โครงการ Project 14 จัดท�ำคลิปการสอนบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นส� ำ หรั บ โรงเรี ย นที่ ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด สอนได้
และก�ำลั ง พั ฒ นาสื่ อ ให้ครบถ้วนสมบูร ณ์ยิ่งขึ้น อย่างต่ อ เนื่ อ ง
รวมทัง้ พัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นฐานข้อมูลการเรียนรู้ และปัญญา
ประดิษฐ์ ส�ำหรับใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ พยากรณ์ และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบในอนาคต พัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา สมเด็จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนครูวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กระจายความเสมอภาคทางการศึกษา
ไปยังโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เปิดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย
สะดวก ตรงกับความต้องการและน�ำไปใช้ได้จริง นอกจากนั้น
ได้พัฒนาข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นสู่
การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลนักเรียนในระดับชาติ
ผลจากการที่ สสวท. ปรับรูปแบบข้อสอบให้เน้นการคิดวิเคราะห์
เริ่ ม เด่ น ชั ด มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ห ลายหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
เริม่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการสอนตามแนวทางของ สสวท. มากขึน้

ด้านที่ ๒ การพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ทุกสังกัด ทุกระดับชั้น

ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในยุค New Normal โดยปรับ
การเรียนเปลีย่ นการสอนของครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. เพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยคุ ใหม่ ส�ำหรับการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ ๒๑ พัฒนา
ครูโรงเรียนพระราชด�ำริ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
นักเรียน พัฒนาครูด้านการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
สร้างความพร้อมเด็กไทยในยุคดิจทิ ลั โดยพัฒนาครูให้เป็นครูยคุ ใหม่
ที่ จ ะเปลี่ ย นบทบาทจากครู ผู ้ ส อนเป็ น โค้ ช หรื อ ผู ้ ส นั บ สนุ น
การเรียนรู้ ท�ำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค�ำปรึกษา
ชี้ แ นะวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ และวิ ธี คิ ด ที่ ส ามารถบู ร ณาการความรู ้
และเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจ�ำวันให้แก่ผู้เรียน

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อการบริหารเนื้อหา สื่อ
การอบรมครู สนองตอบ
ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างฉับพลัน

ด้านที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ

รองรั บ การพั ฒ นาสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ผลงานวิ จั ย
และนวั ต กรรมใหม่ โดยวางรากฐานให้ แ ก่ นั ก เรี ย นตั้ ง แต่
ระดับประถมศึกษา มีการขยายฐานนักวิทยาศาสตร์ทุนรัฐบาล
สู่ภาคอุตสาหกรรม พัฒนางานวิจัยร่วมกับเอกชน ท�ำให้นักวิจัย
ได้รับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหมาะสม
ทันสมัยจากภาคเอกชน เกิดขวัญก�ำลังใจที่จะสร้างงานวิจัย
ตอบแทนประเทศ วางรากฐานระบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
แบบออนไลน์ และพั ฒ นาผู ้ แ ทนโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการแข่ ง ขั น
กับนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ก็ได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด
ของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศได้ทัดเทียม
นานาชาติ และผู ้ แ ทนประเทศไทยยั ง สามารถสร้ า งผลงาน
ในเวทีนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม

สื่อการเรียนรู้ Project 14 นำ�เสนอเนื้อหาบทเรียนหลากหลายรูปแบบ
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดและค้นพบความรู้โดยใช้การสังเกตปรากฏการณ์รอบตัว
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้มากกว่าสื่อรูปแบบเดิม
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๕๐ ปี สสวท. สู่การออกแบบ
การศึกษาแห่งอนาคต
Redesigning Future Education
เว็บไซต์

เฟซบุ๊ก

ยูทูป

สื่อดิจิทัลบรรเทาความเดือดร้อน
ทางการศึกษาในสภาวะวิกฤต
สสวท. ด�ำเนินโครงการ Project 14 เพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอนผ่ า นแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล โดยเริ่ ม แรกได้ ต ่ อ ยอด
สื่อการเรียนรู้จากหนังสือเรียนและคู่มือครู ให้เป็นสื่อดิจิทัล
ที่ ย กระดั บ การสอนของครู แ ละการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น
โดยลดข้อจ�ำกัดของสื่อแบบเดิม
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ ยังคงส่งผล
ให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
จากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ต่อยอดเนื้อหาจากหนังสือเรียนและคู่มือครู
จึงเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนทางการศึกษาให้ครูจัดการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยปีนไี้ ด้จดั ท�ำคลิปเผยแพร่ในเว็บไซต์
Project 14 รวม ๒,๖๘๓ คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
สื่อการเรียนรู้ Project 14 น�ำเสนอเนื้อหาบทเรียน
หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดและค้นพบความรู้
โดยใช้การสังเกตปรากฏการณ์รอบตัว มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
ได้มากกว่าสื่อรูปแบบเดิม ท�ำการทดลองตามคลิปจากอุปกรณ์
ทีส่ ามารถหาได้งา่ ยมีอยูใ่ กล้ตวั ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ บบ Active
Learning ครูใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพือ่ เตรียมเนือ้ หาบทเรียน
หรื อ แบบฝึ ก หั ด ประกอบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์
ใช้ทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านเนื้อหา
วิ ช าการและเทคนิ ค การสอน นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ ไ ด้ จ ากที่ บ ้ า น
และแม้แต่ยามปกติครู นักเรียน ผู้ปกครอง ยังใช้สื่อเหล่านี้
ในการเรียนรู้ออนไลน์ได้
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ Project 14 ให้มี
ขีดความสามารถสูงขึน้ และตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละคน
ได้ดีขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ระบบ Project 14+” และพัฒนา “ระบบ My
IPST” ที่เว็บไซต์ https://myipst.ipst.ac.th เพื่อเผยแพร่สื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้ครูค้นหา
และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเปิดให้
ใช้งานได้ทันปีการศึกษา ๒๕๖๕
152

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

สสวท. ก�ำลังพัฒนาระบบสื่อดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์
การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และประเด็นการปฏิรปู การศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและยั ง ช่ ว ยในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม
เช่น สถานการณ์ COVID-19 ได้อีกด้วย ถึงแม้ว่ารูปแบบ
และเทคโนโลยีที่ใช้จัดท�ำสื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
แต่ ยั ง คงยึ ด มั่ น ในกระบวนการพั ฒ นาสื่ อ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
และสอดคล้องกับหลักสูตร สือ่ ทุกชิน้ จะผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
และตรวจสอบคุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม ข้ น จากคณะผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเป็นสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี วามถูกต้อง และสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่ อ กระตุ ้ น ความสนใจในการเรี ย นรู ้
ของผู ้ เ รี ย น และปลู ก ฝั ง ทั ก ษะ กระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้
แบบสืบเสาะที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะให้กับ
ผู้เรียนเสมอมา
ดั ง นั้ น การสร้ า งและพั ฒ นาคนเพื่ อ รองรั บ อนาคต
ควรมุ่งเน้นให้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิง่ ใหม่ได้เสมอ ซึง่ สสวท. ได้ดแู ลบ่มเพาะเด็กไทย
ให้มีความสามารถและสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทักษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
และอนาคต สสวท. ได้เร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและ
สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลให้มีคอนเทนต์ท่ีหลากหลายทั้งใน
และนอกหลักสูตรการศึกษา มีความน่าเรียนรูน้ า่ สนใจ ได้มาตรฐาน
ตอบโจทย์การเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ พร้อมส่งตรงไปถึงทุกกลุ่ม
ผูใ้ ช้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม เพือ่ ช่วยให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ที่ ไ ร้ ข อบเขตและเรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองตลอดชี วิ ต อนาคต
เมื่อภาครัฐสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล
ได้อย่างทั่วถึง นโยบาย IPST Go Digital จะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ที่น�ำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน
นับตั้งแต่วันนี้ไป สสวท. จะ Go Digital อย่างเต็มตัว
และพร้อมผลักดันให้ครู นักเรียน และโรงเรียนทัว่ ประเทศ Go Digital
ไปพร้อมกันนอกจากทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ สสวท. ยังมีแผนต่อยอด
โครงการด้านดิจิทัลอื่น ๆ อีกจ�ำนวนมากที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ
ให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ความคิดทีว่ า่ “การลงทุนทีค่ มุ้ ค่าคือการวางรากฐานการศึกษาให้แก่
คนไทยทุกคน”

๑๐

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(องค์การมหาชน) (มวส.)
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“การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์” ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้มีลักษณะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถลดการสูญเสียการเรียนรู้ที่เกิดจากการปิดสถานศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ และยังตอบสนองต่อพันธกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาความเป็นต้นแบบ
และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของโลก และเป็นการเตรียมพื้นฐานส�ำหรับ
บุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสร้างนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศในอนาคต

พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูง
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ของโลก
การจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ จั ด การเรี ย นการสอน
ในรูปแบบออนไลน์มาตั้งแต่ช่วงต้นของปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยน�ำ Google Meet และ Google Classroom มาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการด� ำ เนิ น การ ส� ำ หรั บ ภาคเรี ย นที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียน
การสอนเป็นระบบผสมผสาน (Hybrid) ดังนี้
๑) จัดตารางเวลาให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้พบกัน
และสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ทันที (Real Time) ซึ่งเรียกว่า
Discussion Time / Interaction Time (Synchronous Learning)
๒) นักเรียนศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ตลอดเวลาจากสือ่
การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Asynchronous Learning)
๓) ก�ำหนด Office Hour ของครูแต่ละคน เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถสื่อสารกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยอาจจะเป็นแบบ
เรียลไทม์ (Real Time) หรือเป็นการฝากข้อความไว้
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนยังคงจัด
การเรียนการสอนในระบบผสมผสาน (Hybrid) แต่เมือ่ สถานการณ์
ต่าง ๆ เริม่ คลีค่ ลาย โรงเรียนจึงได้จดั ให้นกั เรียนเข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียน
(On Site) เพือ่ ร่วมกิจกรรมทีจ่ ำ� เป็นต้องลงมือปฏิบตั ิ (Hands On)
ตามช่วงเวลาดังนี้
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• นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
- ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
• นักเรียนระดับชัน้ ม.๔-๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยหลั ง จากนั้ น นั ก เรี ย นจะกลั บ ไปเรี ย นออนไลน์
จากที่พักจนกระทั่งจบปีการศึกษา ๒๕๖๔
ทั้งนี้ การน�ำนักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียน (On Site)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และมาตรการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การเปิ ด โรงเรี ย นหรื อ สถาบั น การศึ ก ษา ตามข้ อ ก� ำ หนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) อย่างเคร่งครัด

ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนยังคงจัดการเรียนการสอนในระบบผสมผสาน (Hybrid)
แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลาย
โรงเรียนจึงได้จัดให้นักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียน (On Site)
เพื่อร่วมกิจกรรมที่จำ�เป็นต้องลงมือปฏิบัติ (Hands On)
การบริการพิเศษทางวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พันธกิจหนึง่ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ การเป็น
ต้นแบบด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึง่ การบริการพิเศษทางวิชาการ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
โรงเรี ย นได้ ป รั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารพิ เ ศษทางวิ ช าการ
ผ่านการอบรมความรู้ทางวิชาการและเทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยส่งผ่านองค์ความรู้ เทคนิควิธี และประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน ไปยังครู

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีการน�ำ
เทคโนโลยีและสือ่ สังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน ได้แก่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองก่อนเข้าอบรม โดยศึกษาสือ่ /
เอกสารความรู้ ผ่านทาง Google Classroom และ Google Site
การ Show & Share และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น แบบ
Face to Face ผ่านทาง Google Meet ช่องทางการติดต่อสือ่ สาร/
นัดหมาย ผ่านทางกลุ่ม Line สนทนา และโทรศัพท์
ในส่ ว นของการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการ
และเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นั้ น รู ป แบบจะแตกต่ า งกั น ไป
ตามลักษณะของโครงการและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
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นำ�เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
๑. ด้านการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
และวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัด

จั ด อบรมและเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ครู ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) และกลุม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณ
ราชวิทยาลัยทีถ่ กู จัดตัง้ เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รวม ๒๓ โรงเรียน
จ�ำนวน ๒ ครั้งต่อปี (รวม ๓๖๘ คนต่อปี) เพื่อให้มีความพร้อม
ในการเป็นวิทยากรอบรมทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา และน�ำไปขยายผลให้กบั ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ทีเ่ ป็นโรงเรียนเครือข่าย
ในจังหวัดของตน จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน จ�ำนวน ๒ ครั้งต่อปี
(รวม ๓,๖๐๐ คนต่อปี จาก ๒๒๕ โรงเรียนเครือข่าย) เพื่อให้ครู
โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดได้น�ำความรู้และเทคนิควิธีการจัด
การเรียนการสอนนั้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนต่อไป
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๒. ด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน

จั ด การอบรมพั ฒ นาความรู ้ ท างวิ ช าการและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาของกลุ ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ความสนใจเข้ารับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมจ�ำนวน
๑,๐๘๐ คน จาก ๖๕ โรงเรียน
ปัจจุบันการให้บริการพิเศษทางวิชาการในทุกโครงการ
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีการด�ำเนินการครอบคลุม
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ มากกว่า ๔๐๐ โรงเรียน โดยมีครูกว่า
๗,๐๐๐ คน ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและน� ำ องค์ ค วามรู ้ ท างด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่นักเรียน

โรงเรียนได้นำ�ประสบการณ์
จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา
พัฒนาแนวคิดและแพลตฟอร์ม (Platform) การเรียนรู้ในอนาคต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๑๖๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ยังรวบรวมองค์ความรู้ในการจัด
การเรียนสอน ผลิตเป็นวิดโี อสือ่ การสอน เผยแพร่ไปยังครู นักเรียน
และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เพิ่มเติม โดยตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา
โรงเรี ย นมี ก ารผลิ ต และเผยแพร่ วิ ดี โ อสื่ อ การสอนในด้ า น
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และศิ ล ปศาสตร์
มากกว่า ๗๐ หัวข้อ นับเป็นก้าวหนึง่ ของการขยายผลองค์ความรู้
ที่จะต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนของการศึกษาไทยในอนาคต

การปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่รูปแบบดิจิทัล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาจนถึงปัจจุบนั
ได้เป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้เร็วขึ้น
กว่าแผนเดิมที่ได้วางไว้ อีกทั้งยังเป็นการบังคับให้บุคลากร
ของโรงเรียนต้องพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางด้านดิจิทัล
ให้สามารถท�ำงานทั้งจากที่พักและที่โรงเรียนประสานควบคู่กัน
ไปด้วย
การประกาศใช้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ได้เน้นเรื่องของการรับ-ส่งเอกสาร
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นระเบียบ

ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่ก�ำลังด�ำเนินการ
กล่าวคือ การปรับเปลีย่ นเอกสารในรูปแบบกระดาษมาเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ น�ำไปสูร่ ะบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง
กับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาของโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการยืนยัน
ตัวตนในการส่งเอกสารภายใน จากไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์มาเป็น
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ซึ่งมีทั้งที่
การลงลายมือชือ่ ส�ำหรับเอกสารภายในโรงเรียน (Internal Digital
Signature) และการรับรองเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอก
(Global Digital Signature)
ในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนได้น�ำประสบการณ์
จากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงทีผ่ า่ นมา พัฒนา
แนวคิดและแพลตฟอร์ม (Platform) การเรียนรูใ้ นอนาคต โดยริเริม่
พั ฒ นาระบบ Massive Open Online Course (MOOC)
ของโรงเรียนขึ้น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
และใช้เป็นเครือ่ งมือ ในการพัฒนาครูและนักเรียนของโรงเรียนอืน่
ต่อไปในอนาคต
จากการด� ำ เนิ น งานในภาพรวมของโรงเรี ย นมหิ ด ล
วิ ท ยานุ ส รณ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การน� ำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับเปลีย่ นและพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์การศึกษา (Education landscape) ไปสู่สังคมดิจิทัล
ขยายผลและต่อยอดไปสู่โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
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เป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพทางการศึกษา มุ่งสู่การเป็นคุรุสภา
ยุค “Smart Digital”
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาด�ำเนินงานตามบทบาทภารกิจของคุรสุ ภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่ เป็นหลักประกันให้สงั คมว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพ
ผูเ้ รียน สอดคล้องกับการปฏิรปู ประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบายปฏิรปู การศึกษาในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุรุสภาได้ด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย “คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถที่แท้จริง” เน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ มุ่งสู่การเป็นคุรุสภายุค
“Smart Digital” สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคใหม่ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิก และพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของครู โดยมีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ ดังนี้

๑

พัฒนาระบบออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล
บริการงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งล้านรายทั่วประเทศ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผูร้ บั บริการใน ๒ ช่องทาง คือ ๑) จุดบริการ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา และจุดบริการงานคุรุสภา ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการ
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะท�ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตรวดเร็วขึ้น
และ ๒) บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนเว็บไซต์
คุ รุ ส ภา www.ksp.or.th โดยเริ่ ม ยื่ น ผ่ า นระบบออนไลน์
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
ระบบสารสนเทศผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
(Teachers and Education Personnel Information System :
TEPIS) ระบบ TEPIS เป็นการให้บริการทุกงานของคุรุสภา
ตั้งแต่งานมาตรฐานวิชาชีพ งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีระบบ KSP e-Service ประกอบด้วย
๑) ด�ำเนินการด้วยตนเอง (KSP Self-Service) ให้บริการขอขึ้น
ทะเบียนและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ การยื่นผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม การยื่นผลงานวิจัยของคุรุสภา และครูอาวุโส
๒) ด�ำเนินการผ่านสถานศึกษา (KSP School) ให้บริการข้อมูล
ทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาโดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
แบบประเมินปฏิบัติการสอน การขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
และ ๓) ด� ำ เนิ น การผ่ า นสถาบั น ผลิ ต ครู (KSP Bundit)
ให้บริการรับรองหลักสูตรการผลิตครู ข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษา
และข้อมูลผูส้ ำ� เร็จการศึกษา การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-service) สามารถยื่ น ค� ำ ขอออนไลน์ ต ลอด ๒๔ ชั่ ว โมง
ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th โดยไม่ต้องด�ำเนินการ
ผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป ส�ำหรับ
การช�ำระค่าธรรมเนียม สามารถด�ำเนินการผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่
๑) ไปรษณีย์ ๒) ธนาคารกรุงไทย และ ๓) เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้เอง
จากระบบสารสนเทศของคุรุสภา และน�ำไปใช้ได้ทันที รวมทั้ง
ยังสามารถตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผ่านทางระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น โทรศัพท์มอื ถือได้อกี ด้วย ซึง่ การแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยวิธีดังกล่าวก็ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีใบอนุญาตอยู่กับตัว
เช่นเดียวกัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดต้องการตรวจสอบ
ใบอนุญาต ก็สามารถท�ำได้โดยง่ายผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา
หรือตรวจสอบโดยการสแกน QR Code บนใบอนุญาตก็ได้
ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
คุรุสภาได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการงาน
ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ท� ำ ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารได้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ปลอดภัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว สามารถใช้งาน
ได้ ทุ ก ที่ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ ห ลากหลาย ช่ ว ยลดภาระให้ แ ก่ ค รู
ไม่ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดความเสี่ยง
ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) อีกด้วย
การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทุกประเภท สามารถติดต่อผ่านทาง Call center
๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุรุสภา
ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมาชิกสังกัด
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๒

พัฒนาระบบสารสนเทศประเมิน
เพื่อสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
การทดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือ่ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เป็นกระบวนการคัดกรองผูเ้ ข้าสูว่ ชิ าชีพครูระบบใหม่ทเี่ ริม่ บังคับใช้
กับผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รวมถึงผู้มีคุณวุฒิปริญญาสาขาอื่นที่ผ่าน
การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
หรือผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
องค์ประกอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
มี ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ และ ๒) การประเมินสมรรถนะ
ทางวิ ช าชี พ ครู ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านและการปฏิ บั ติ ต น
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูทั้ง ๒ ส่วน
จึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้
คุรุสภาได้ด�ำเนินการการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรูปแบบกระดาษ เพื่อให้
การด�ำเนินการทดสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ คุรสุ ภา
จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาใช้กับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญา
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
มีเป้าหมายรองรับการทดสอบออนไลน์ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้ นี้ ระบบ
ประเมินเพือ่ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมกี ระบวนการท�ำงาน
ตัง้ แต่เรือ่ งของสร้างข้อสอบ การกลัน่ กรองข้อสอบ การจัดชุดข้อสอบ
การรั บ สมั ค รสอบ การช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย ม การสมั ค รสอบ
การตรวจสอบการช�ำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ รวมถึงการส่ง
ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ไปยังระบบผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) และระบบอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการขอขึน้ ทะเบียนขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จัดส่งบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก
และการอบรมในรูปแบบออนไลน์

๓

๔

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน
การพัฒนาการสื่อสารคุรุสภา
ปรับระบบการท�ำงานโดยใช้เทคโนโลยี มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
มาช่วยในการปฏิบัติงาน
มีการใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) เพื่อให้
เจ้าหน้าทีท่ งั้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค สามารถปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ นได้
(Work From Home) ปรั บ ตั ว ท� ำ งานผ่ า นระบบออนไลน์
ได้อย่างราบรืน่ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการ
รับ-ส่งหนังสือ ลดขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน ลดการใช้กระดาษ ใช้ระบบ
การประชุมออนไลน์ (Online) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom
Cloud Meetings ติดตั้งระบบทุกห้องประชุมของส�ำนักงาน
เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม ถือเป็น
การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพราะท�ำให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
ได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้งานและขอรับ
บริการผ่านระบบออนไลน์ของคุรุสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
จัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกและการอบรมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง
มีการจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
และการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom ส�ำหรับการประชุมออนไลน์
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำ� นักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้สามารถ
น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ยกระดั บ การท� ำ งาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มุ่งพัฒนาช่องทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ระหว่ า งส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาและผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา บุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนทัว่ ไป ได้รบั รู้
ข่าวสาร และสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
เพือ่ ให้ครอบคลุมและทัว่ ถึงกลุม่ เป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ของคุรสุ ภา เช่น website, Line, Facebook, Instagram, Twitter
Live, Chat และ Mobile App จัดท�ำ Motion Infographic
ภาพ Infographic
ส�ำหรับ Mobile Application เป็นการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท วี บิลด์ โอเปอร์เรต จ�ำกัด
จัดท�ำเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผ่ า นรู ป แบบ Mobile Application
(Khuru on Mobile)

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

161

๕

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)

นอกจากนี้ ยังเร่งผลักดันการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ
ทุกหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทางการศึกษา
ขึน้ มาโดยเร็ว และจัดท�ำระบบบัญชีขอ้ มูลและจัดท�ำข้อมูลเปิดของ
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา เพื่ อ ท� ำ เป็ น ข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
(Open Government Data) เพื่ อ น� ำ ไปเผยแพร่ เปิ ด เผย
ต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในรู ป แบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเสรี
หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จ�ำกัดวัตถุประสงค์
คุรุสภามีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
เช่น การขอใช้ประโยชน์ขอ้ มูลทะเบียน ประวัตริ าษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยใช้เลขบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบข้อมูล ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษาและเพื่ อ เป็ น ปั จ จุ บั น รวมถึ ง การเชื่ อ มโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ผ่านบริการ Web Service กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้สามารถเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันได้
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

จัดทำ�ระบบบัญชีข้อมูลและจัดทำ�ข้อมูลเปิดของสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อทำ�เป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
เพื่อนำ�ไปเผยแพร่ เปิดเผยต่อสาธารณะ
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๖

วารสารของคุรุสภา
มุ่งเข้าฐาน TCI
และส่งเสริมองค์ความรูพ
้ ฒ
ั นาวิชาชีพ
ได้ ด� ำ เนิ น การผลิ ต และเผยแพร่ ว ารสารของคุ รุ ส ภา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
จ�ำนวน ๒ เล่ม ด้วยกัน ดังนี้

๑) วารสารวิทยาจารย์ (Journal of Teachers’
Professional Development)

เป็ น วารสารทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ของคุ รุ ส ภา
ที่เผยแพร่มายาวนานถึง ๑๒๑ ปี ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบเป็น
วารสารเพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู โดยเผยแพร่ แ บบรู ป เล่ ม
และทางช่องทางออนไลน์ มีนกั วิชาการ นักคิด นักเขียน ส่งบทความ
มาตีพมิ พ์อย่างกว้างขวาง เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ทางการศึกษา ในยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ http://www.withayajarn.com

๒) วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ JOURNAL OF
TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT

นับเป็นปีที่ ๓ ที่วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ด�ำเนินการ
มาเป็ น วารสารที่ ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นสั ง คมศาสตร์
ด้านครุศาสตร์ และด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนัก
ให้ความส�ำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษา วารสารคุรุสภา
วิทยาจารย์ จัดท�ำผ่านระบบ ThaiJO มีเป้าหมายให้วารสาร
เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Catation Index-TCI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ https://ph๐2.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnj ournal

๗

หอสมุดคุรุสภา (e-Library)
หอสมุดคุรุสภาเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) เว็บไซต์หอสมุดคุรสุ ภาให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการศึกษารายวัน และภาพกิจกรรมส�ำคัญของคุรุสภา
๒) Facebook Fan Page “หอสมุดคุรุสภา” บริการแนะน�ำ
สื่ อ สารสนเทศ กิ จ กรรม หรื อ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ที่ น ่ า สนใจ
พร้ อ มเป็ น ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของหอสมุ ด คุ รุ ส ภา
และ ๓) คลั ง ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ของหอสมุ ด คุ รุ ส ภา (URL: https://elibrary.ksp.or.th/)
บริการสืบค้นสารสนเทศ โดยมีจดั หมวดหมูใ่ ห้บริการประกอบด้วย
คลังความรูว้ ชิ าชีพ คลังบุคคลวิชาชีพ คลังพิพธิ ภัณฑ์ จดหมายเหตุ
คุรสุ ภา กิจกรรมการเรียนรู้ และศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ซึง่ ทัง้ ๓ ช่องทาง
เปิดให้บริการควบคูก่ นั เพือ่ ให้ผใู้ ห้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้โดยไม่จ�ำกัดสถานที่หรือเวลา นอกจากนี้หอสมุด
คุรุสภาได้ด�ำเนินการจัดท�ำ “จดหมายเหตุคุรุสภา”
หอสมุดคุรุสภา เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น ๒ อาคาร
หอประชุมคุรสุ ภา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ตั้ง แต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้ น วัน หยุ ดราชการ
และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ สามารถดู ร ายละเอี ย ดเว็ บ ไซต์
หอสมุดคุรุสภาที่ https://elibrary.ksp.or.th/
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภามี ค วามมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นา
ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตั งิ านและการบริการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย
ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ มีการบูรณาการ
ในการท�ำงานร่วมกัน เร่งผลักดันและขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาและร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
และด� ำ เนิ น งานตามแนวทางบริ ห ารองค์ ก ร คื อ ตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมและนิ ติ ธ รรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
โปร่งใสตรวจสอบได้ รวดเร็วฉับไว เต็มใจให้บริการ และเป็น
แบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาการท�ำงานของส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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๑๒

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.)
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ปรับตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่นักเรียนจำ�เป็นต้องรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สทศ. ได้ปรับการวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนท่ามกลาง
สถานการณ์ COVID-19 โดยมีการปรับตัวชีว้ ดั หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เหลือเฉพาะสิ่งที่นักเรียนจ�ำเป็นต้องรู้ตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตร ดังนี้

ปรับผังการสร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ COVID-19

ปรับผังการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเชิ ญ ผู ้ แ ทน
จากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และอาจารย์
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับผังการสร้างข้อสอบ
และประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู ้ แ ทนของหน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ยังคงตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรูต้ ามหลักสูตร และมาตรฐาน
การสร้างแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยเน้นทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ประกอบด้ ว ย การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นพระพุทธศาสนา (B-NET) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

การทดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ด้วยระบบ Digital Testing

เน้ น วั ด สมรรถนะในการเข้ า สู ่ อ าชี พ จ� ำ นวน ๘
องค์ประกอบ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ส� ำ นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
(องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ได้ร่วมกันพัฒนากรอบการวัดและผังการสร้างข้อสอบ V-NET
โดยก�ำหนดองค์ประกอบของการทดสอบตามสมรรถนะที่จ�ำเป็น
ในการเข้ า สู ่ อ าชี พ Workplace Competency และพั ฒ นา
แบบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) ทั้งนี้
สิ่ ง ที่ ผู ้ เ ข้ า สอบจะได้ รั บ หากผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด ได้ แ ก่
๑) ใบรายงานผลการทดสอบ V-NET ๒) วุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) จาก สทศ. (หากผ่านเกณฑ์
ที่ก�ำหนด) ๓) ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล
(Digital literacy) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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บริหารการจัดสอบภายใต้สถานการณ์ COVID-19

จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ แจ้งก�ำหนดการสอบประเภทต่าง ๆ
และมาตรการป้ อ งกั น ฯ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ
ให้ ป ระสานงานแจ้ ง ไปยั ง หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและก�ำกับให้แต่ละสนามสอบมีมาตรการ
ป้องกันฯ นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทดสอบ
ทางการศึกษา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือให้ผเู้ ข้าสอบ
บุ ค ลากรประจ� ำ สนามสอบและผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นบริ เ วณสนามสอบ
ด� ำ เนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น ฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น
ท�ำความสะอาดสนามสอบ มีจดุ คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มี
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
จัดห้องสอบโดยเว้นระยะห่าง Social Distancing เป็นต้น
กรณีผเู้ ข้าสอบมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ต้องสวมหน้ากากอนามัย
และไปรายงานตั ว ที่ ห ้ อ งกรรมการกลางประจ� ำ สนามสอบ
เพื่อประเมินอาการและพิจารณาให้เหมาะสม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

น�ำการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) มาใช้
ในการทดสอบ O-NET ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
และการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด ้ า นอาชี ว ศึ ก ษา
หรือ V-NET เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก และในปีการศึกษา ๒๕๖๔
จะด�ำเนินการทดสอบ V-NET และการทดสอบ B-NET ด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digital Testing)

ยื่นค�ำร้องดูกระดาษค�ำตอบออนไลน์

เปิดให้ยื่นค�ำร้องขอตรวจสอบกระดาษค�ำตอบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. ซึ่งผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์
ดังนี้ ๑) ตรวจสอบกระดาษค�ำตอบด้วยตนเองที่ สทศ. หรือ
๒) มอบให้ สทศ. เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบและแจ้ ง ผล
ผ่านระบบออนไลน์
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พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์

พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยนักเรียน ครูอาจารย์
หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้ารับการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ.
โดยผู ้ เ ข้ า รั บ การทดสอบ จะได้ รั บ ทราบผลคะแนนความรู ้
ความสามารถ เพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง ส�ำหรับครูผู้สอนจะได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการวัดผลและประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น
การพัฒนาครูดา้ นเกณฑ์และการตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม จ� ำ นวน ๙๖๗ คน และอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การตรวจอัตนัย เรื่อง “การสรุปใจความส�ำคัญ ส�ำหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย” มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๑๔๓ คน

ทิศทางในอนาคต
การน�ำผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอน

สทศ. ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อน�ำไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน โดยนักเรียนได้รบั การทดสอบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำผลการทดสอบไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับ
การเรียนการสอน รวมทัง้ ได้นำ� ผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การการเรี ย นการสอน และก� ำ หนดนโยบาย
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีผลงานวิจัย และนวัตกรรม
เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมเด็กไทย อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์เป็น
ด้วยข้อสอบอัตนัย

จากการวั ด และประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถของ
นักเรียนด้ ว ยรู ป แบบข้อ สอบอัตนัย ท�ำให้นักเรีย นได้ พั ฒ นา
และฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเชือ่ มโยง
ความคิด การบูรณาการความคิด และสื่อสารออกมาในรูปแบบ
การเขียนได้ ซึ่งภายหลังการทดสอบ นักเรียน สถานศึกษา
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้ทราบผลคะแนน และข้อค้นพบมโนทัศน์
ทีค่ ลาดเคลือ่ นเพือ่ น�ำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ การคิดแบบมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
และสามารถน� ำ ผลสอบไปใช้ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การเรียนการสอน และก�ำหนดนโยบายชาติเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ทัง้ นี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะน�ำข้อสอบรูปแบบอัตนัย
มาใช้ในการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

สทศ. จัดท�ำระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล
(Digital Testing) และระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถ
ใช้ในการด�ำเนินการจัดการทดสอบ วิเคราะห์ผลและรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งได้ระบบการทดสอบแบบดิจิทัลที่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั แบบทันสมัย ทดแทนการทดสอบแบบ Paper เพือ่ ตอบสนอง
การเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และเป็นช่องทางให้ผู้เข้าสอบสามารถ
เข้ารับการทดสอบ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สทศ. ได้พฒ
ั นานวัตกรรมด้านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และผูท้ สี่ นใจได้เข้าถึงและสามารถเข้ารับการทดสอบ
ของ สทศ. ได้อย่างทั่วถึง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สทศ. จะน�ำ
การทดสอบด้วยระบบดิจทิ ลั (Digital Testing) มาใช้ในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
V-NET (Vocational National Educational Test)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ
(Buddhism National Educational Test) B-NET การทดสอบ
ประเภทอื่น ๆ เช่น การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ด้านการทดสอบในรูปแบบออนไลน์ เช่น ระบบการทดสอบออนไลน์
ระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ ระบบทดลองท�ำข้อสอบ
TEC-W เป็นต้น
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ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำ� เนินการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทพัฒนาการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสือ และเจ้าหน้าทีล่ กู เสือมากขึน้ ประกอบด้วย การใช้สอื่ เทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ
มัคคุเทศก์ โดยใช้รูปแบบ On Air Online และ On Site น�ำร่อง ๘ จังหวัด และขยายผลครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยใช้รปู แบบ On Air Online และ On Site
นำ�ร่อง ๘ จังหวัด และขยายผลครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือหลักสูตรอื่น ๆ

พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน เมือ่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยโครงการ
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้ลกู เสือ
และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมน�ำโครงการจิตอาสาพระราชทาน
มาเสริมสร้างจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น เป็ น การถวาย
ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ปรับกระบวนการฝึกอบรม
เป็นรูปแบบ Online และ On Site โดยได้บันทึกเทปวิทยากร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ประเทศ จั ด ท� ำ เป็ น คลิ ป วิ ดี โ อ เผยแพร่
ในช่ อ งทางต่ า ง ๆ ให้ บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ทั่ ว ประเทศ
ในการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต อาสา
พระราชทานให้ครอบคลุมทัง้ ประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ด�ำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลู ก เสื อ แล้ ว จ� ำ นวน
๑๒,๑๘๐ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะด�ำเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ ได้ตามเป้าหมาย
จ�ำนวน ๑๙๐,๔๐๐ คน

หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรอืน่ ๆ
ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขัน้ หัวหน้า
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก�ำกับลูกเสือ หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำ� กับลูกเสือ
และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ระดั บ ผู ้ น� ำ
โดยหลักสูตรผูน้ ำ� เป็นอีกหนึง่ หลักสูตรทีส่ ำ� นักงานลูกเสือแห่งชาติ
และค่ายลูกเสือวชิราวุธได้รับความสนใจและไว้วางใจให้เป็น
หน่วยด�ำเนินการจัดฝึกอบรม ทัง้ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง
ศึกษาธิการ และภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นักปกครองชั้นสูง กระทรวง
มหาดไทย โรงเรียนนายอ�ำเภอ สมาคมและสโมสรลูกเสือต่าง ๆ
เป็นต้น ซึ่งการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว ได้ดำ� เนินการฝึกอบรม
เป็นไปตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมภายใต้การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม อีกทั้งการประเมินโดยใช้ QR code เป็นหลัก
เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นประเทศสมาชิกของ
สำ�นักงานลูกเสือโลก เขตภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

การลูกเสือต่างประเทศ
ส�ำหรับงานด้านการลูกเสือต่างประเทศนั้น ในฐานะที่
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประเทศสมาชิกของส�ำนักงาน
ลูกเสือโลก เขตภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ได้มีเข้าร่วมกิจกรรมที่
ทั้งสองหน่วยจัดด�ำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้ Virtual
ด้วยโปรแกรม Zoom ซึง่ มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย ใช้ Application
ต่าง ๆ ได้แก่ Padlet, Kahoot เป็นต้น งานและกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
• งานประชุมผู้ประสานงาน Membership Growth
Coordinator
• งานประชุมสุดยอดผูน้ ำ� ลูกเสือภาคพืน้ เอเชีย-แปซิฟกิ
ครั้งที่ ๑๐ (10th Asia-Pacific Regional Scout
Leaders Summit)
• งานประชุม Global Youth Summit
• งานสัมมนาว่าด้วยเรื่อง Safe from Harm
• งานสัมมนาว่าด้วยเรื่อง Membership Recruitment
• งานประชุ ม Messenger of Peace 2021
ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี
• งานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ว่าด้วยเรือ่ ง APR Workshop
Communication
• งานชุมนุมลูกเสือ Global Cultural Jamboree 2021
Srilanka
• งานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ ๑๔
• งานประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ ๔๒
• การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนลูกเสือไทย (1st Head
of Contingent Meeting)
• งานชุมนุมลูกเสือทางอากาศและอินเทอร์เน็ต JOTA /
JOTI 2021
• งานประชุม Youth Wave Summit 2021 Poland
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เนตรนารีไทยที่การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือทางอากาศ
และอินเทอร์เน็ต JOTA / JOTI 2021 ของส�ำนักงานลูกเสือโลก

ภาพการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

๑๔

สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)
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สมศ. กับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ในยุค Social Distancing
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ ให้มีส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ท� ำ หน้ า ที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
และท� ำ การประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ที่ มิ ใ ช่ ก ารจั ด การ
อุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก�ำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก ห้ า ปี นั บ ตั้ ง แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ประกอบกั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมิน
โดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
หรื อ หน่ ว ยงานในต่ า งประเทศที่ ค ณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศก�ำหนดก็ได้ โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ได้ประกาศก�ำหนดให้ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นการด�ำเนินงานและรูปแบบ
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การเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Online เพื่อรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ให้ได้มากทีส่ ดุ ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ไม่สามารถด�ำเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้ตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติมา
จากแนวคิดรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ท�ำให้ทกุ คนต้องป้องกันตนเองโดยการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย
อยู ่ ห ่ า งจากผู ้ อื่ น เว้ น การสั ม ผั ส กั น ท� ำ ให้ เ กิ ด วิ ถี ชี วิ ต ใหม่
(New Normal) สมศ. จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์
และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ด้วยการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
รูปแบบออนไลน์ เพือ่ ประหยัดเวลาและงบประมาณในการลงพืน้ ที่
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางบริ บ ทการจั ด การเรี ย นการสอน และการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา ยึดหลักการลดภาระและไม่เกิดผลกระทบต่อ
สถานศึกษา รวมทั้งค�ำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ระเมินภายนอก และทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง

ติดตามให้สถานศึกษานำ�ข้อเสนอแนะ
ที่ได้หลังจากการประเมิน ไปปรับปรุง
และพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานผู้สอน การจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
ส�ำหรับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยเฉพาะ
ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับแนวคิด
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สมศ. จึงได้ปรับ
แนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์จ�ำเป็นและเร่งด่วน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะต่อเนื่องกัน
ดังนี้

ระยะที่ ๑ การประเมินผลและวิเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ซึ่ ง รายงาน SAR ส่ ง ผ่ า นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากรายงาน SAR และเอกสาร
ประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น (โดยไม่ขอเอกสารเพิ่มเติม
จากสถานศึกษา เพือ่ ลดภาระของสถานศึกษา) เกณฑ์การประเมิน
SAR พิจารณาแยกเป็นรายมาตรฐานตามการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) และสรุปผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ๓ ระดับ
ตามรายมาตรฐาน คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง

ระยะที่ ๒ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
หรือการตรวจสอบหลักฐานและข้อมูล
ของสถานศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่ อ สถานศึ ก ษาได้ รั บ ผลการประเมิ น SAR
ในระยะที่ ๑ อย่างเป็นทางการจาก สมศ. แล้ว หากต้องการให้มี
การลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มสถานศึ ก ษาหรื อ ตรวจสอบหลั ก ฐาน
และข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้สถานศึกษาร้องขอโดยส่งค�ำร้องผ่านคณะผู้ประเมินภายนอก
มายัง สมศ. (ตามความสมัครใจ) โดยจะประเมินตามการนัดหมาย
และประเด็ น การตรวจเยี่ ย มหรื อ การตรวจสอบหลั ก ฐาน
และข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยมีก�ำหนดระยะเวลาน้อยที่สุด และไม่มีการสรุปผลด้วยวาจา
ที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) และสรุปผลการประกันคุณภาพ
ภายนอกจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรือการตรวจสอบหลักฐาน
และข้ อ มู ล ของสถานศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พิ จ ารณาแยกเป็ น รายมาตรฐานตามการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน (IQA) และสรุปผลการประเมิน มีระดับคุณภาพ ๕ ระดับ
ตามรายมาตรฐาน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
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เกิดการแบ่งปันแนวทางที่ประสบความสำ�เร็จ
จากสถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดี ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ
ที่กำ�ลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ผลการด�ำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส� ำ หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ เป็นการประเมินภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยรูปแบบการประเมินแบบออนไลน์ ๑๐๐% ขณะนีไ้ ด้ดำ� เนินการ
เสร็จสิน้ แล้ว ซึง่ ในภาพรวมมีจำ� นวนสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
จ�ำนวน ๒๑,๒๗๗ แห่ง ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่ทาง สมศ.
ตั้งเป้าไว้จากเดิม ๑๗,๐๐๐ แห่ง ถึง ๒๐% ประกอบด้วย
• การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พฒั นาเด็ก) จ�ำนวน ๗,๖๙๘ แห่ง
• ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑๒,๑๘๙ แห่ง
• ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ
จ�ำนวน ๗๐๙ แห่ง
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จ�ำนวน ๒๑๗ แห่ง
• ด้านการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๕๑ แห่ง
• ระดับอุดมศึกษา ๑๓ แห่ง
ทั้ ง นี้ สมศ. ยั ง ได้ ส� ำ รวจความพึ ง พอใจจากกลุ ่ ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ เ ข ้ า รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ ได้จากการประเมินผ่านระบบ QC100
พบว่าเกือบ ๑๐๐% ให้ความเห็นว่า การประเมินคุณภาพภายนอก
ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้สถานศึกษา
ให้ความร่วมมือเข้ารับการประเมินกับ สมศ. เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจาก
ขั้ น ตอนและระยะเวลาของการประเมิ น ที่ มี ค วามรวดเร็ ว
ช่วยลดภาระและอุปสรรคการท�ำงานในช่วงการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) เนื่องจากในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ นั้น
มี ค วามง่ า ยและไม่ ซั บ ซ้ อ น พร้ อ มกั น นี้ ก ารประเมิ น ในรอบ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังเป็นการสะท้อนถึงการท�ำงาน
ของตัวผูป้ ระเมิน ทีส่ ถานศึกษาให้ความเห็นว่า ผูป้ ระเมินส่วนใหญ่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถแนะน�ำในส่วนที่ต้องพัฒนา
หรือแนวทางการน�ำผลประเมินไปใช้ให้กับสถานศึกษาได้อย่าง
ตรงจุดมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมา รวมถึงยังท�ำให้เกิดการแบ่งปัน
แนวทางที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ จากสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ผลการประเมินในระดับที่ดี ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ก�ำลัง
พัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ได้อกี ด้วย
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สมศ. ยังคงมุ่งสู่
บทบาทในการช่วยยกระดับสถานศึกษา ด้วยการท�ำหน้าทีส่ ะท้อน
ระบบการศึ ก ษาผ่ า นกระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
และยังคงเดินหน้าใช้การประเมินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยรูปแบบ
การประเมิ น แบบออนไลน์ เ ช่ น เดิ ม โดยได้ ว างเป้ า หมายให้
สถานศึกษา เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๐๕๐ แห่ง
• การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พฒั นาเด็ก) จ�ำนวน ๖,๓๗๖ แห่ง
• ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑๐,๔๖๘ แห่ง
• ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ
จ�ำนวน ๓๒๖ แห่ง
• ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (โรงเรี ย นนานาชาติ )
จ�ำนวน ๕๐ แห่ง
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จ�ำนวน ๓๖๐ แห่ง
• ด้านการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๔๐ แห่ง
• ระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน ๓๐ แห่ง
สมศ. ได้กำ� หนด ๓ กลยุทธ์สำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้การประเมิน
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมิน

เน้นการน�ำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยตั้งแต่การประเมิน
ระยะที่ ๑ หรือการประเมินผ่าน SAR และระยะที่ ๒ ที่เป็น
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ พร้อมน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเข้ามาสนับสนุนการตรวจเยีย่ มต่าง ๆ
เช่ น กิ จ กรรมส� ำ รวจห้ อ งเรี ย น การสั ม ภาษณ์ ผู ้ เ รี ย น ฯลฯ
ให้มีประสิทธิภาพในยุคที่เทคโนโลยีเสมือนจริงและการสื่อสาร
ทางไกลก�ำลังทวีบทบาทมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเดินหน้าพัฒนา
แอปพลิเคชันส�ำหรับผู้ประเมิน (Mobile Application) เพื่อใช้
ส�ำหรับกรณีทมี่ สี ถานศึกษาร้องขอให้มกี ารลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มจริง
โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะมีความสามารถในการบันทึกเสียง
พร้อมรายงานออกมาเป็นตัวอักษร และการบันทึกสภาพแวดล้อม ฯลฯ
โดยขณะนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้พัฒนาพร้อมใช้งานแล้ว
ส�ำหรับผู้ประเมินภายนอก สมศ. ศูนย์พัฒนาเด็กและระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ แอปพลิเคชันดังกล่าวก�ำลังอยูใ่ นระหว่าง
การพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในด้านการอาชีวศึกษา

การยกระดับผู้ประเมิน

พั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตั้ ง แต่ ค วามสามารถ
และความเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยี การผลักดันให้มกี ารอบรม
กับหน่วยงานหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เกิด
ศักยภาพในด้านการให้คำ� ปรึกษาส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน
ในปัจจุบนั การปรับตัวในอนาคต ตลอดจนแนวทางการน�ำผลประเมิน
ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงกับบริบทต่าง ๆ เช่น ผู้เรียน การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
เตรียมตัวก่อนและหลังการประเมิน การตรวจเยี่ยม เพื่อให้เกิด
ความไว้วางใจกับสถานศึกษาที่มีต่อผู้ประเมิน

การผลักดันให้สถานศึกษาน�ำผลประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ติ ด ตามให้ ส ถานศึ ก ษาน�ำ ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ หลั ง จาก
การประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานผู้สอน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จ ะด� ำ เนิ น การอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป เนื่ อ งจาก
ตระหนักดีวา่ หลาย ๆ สถานศึกษายังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

175

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ

และข้อมูลทางสถิติด้านการศึกษา
176

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

สองทศวรรษ “กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ”
สู่อนาคตภาพด้านการศึกษาของประเทศไทย

เมื่อมีการก้าวผ่านมิติของเวลาย่อมทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ
และส่งผลให้ทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยน การพัฒนาเพื่อให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์
เมื่ อ มี ก ารก้ า วผ่ า นมิ ติ ข องเวลาย่ อ มท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ และส่งผลให้ทุกอย่างต้องมี
การปรับเปลี่ยน การพัฒนาเพื่อให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์
เช่นเดียวกับ “การศึกษา” ซึง่ ถือเป็นกุญแจทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ต่ อ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ แ ละประเทศ ดั ง นั้ น เมื่ อ เวลาเปลี่ ย น
สถานการณ์ เ ปลี่ ย นการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาก็ ย ่ อ ม
ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลง แต่ทำ� อย่างไรทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนมีความเข้าใจ
ภาพของการด�ำเนินการเกีย่ วกับการศึกษาทัง้ ระบบตรงกันว่าอะไรคือ
เป้าหมายที่ส�ำคัญ อะไรบ้างคือสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึง ใครมีบทบาท
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งไร ความจ� ำ เป็ น เช่ น นี้
จึงน�ำไปสู่การตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติขึ้นเพื่อให้มอง
ภาพใหญ่ของการศึกษาของประเทศ เป็นการวางกติการ่วมกัน

ระหว่างผูเ้ รียน ผูจ้ ดั การศึกษา ผูท้ จี่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมในการศึกษา
ซึ่งจุดเริ่มต้นของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกที่อยู่ในรูป
พระราชบั ญ ญั ติ ม าจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ก็ ไ ด้ มี ก ารใช้ บั ง คั บ มาถึ ง ปั จ จุ บั น ผ่ า นมาราวสองทศวรรษ
ซึง่ ระหว่างทางมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ๓ ครัง้
มีค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ที่กระทบต่อ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
จนมาถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ปั จ จุ บั น
ได้มีการน�ำไปสู่การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและท�ำให้มี
การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ในเวลา
ซึ่งในบทความนี้จะได้กล่าวในรายละเอียดในแต่ละส่วนต่อไป
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ส่วนที่ ๑
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
สู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ช่วงปี ๒๕๔๐ เป็นช่วงที่สภาพทางการเมืองและสังคม
ของประเทศไทยมี ความเปลี่ย นแปลงอย่างมากและขณะนั้ น
เป็นช่วงที่สังคมให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันก�ำหนด
อยูใ่ นค�ำปรารภ หมวด และสารบัญญัตริ ายมาตราของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศที่ใช้บังคับในเวลานั้น ซึ่งสารบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
“การศึกษา” และเป็นจุดก�ำเนิดของการจัดท�ำกฎหมายการศึกษา
แห่งชาติมีปรากฏใน ๒ หมวด ได้แก่ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย มาตรา ๔๓ และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ

“มาตรา ๔๓ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี ที่ รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเอกชน  ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้
เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู ่คุณธรรม จัดให้มี
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษา

บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
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ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ในศิลปวิทยาการต่าง ๆ
เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู และส่ ง เสริ ม ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมของชาติ”
ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘
ซึง่ มีระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ ได้เปลีย่ นจุดเน้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลักเป็นการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
หรือเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาประเทศ เรียกอีกนัยหนึง่ ก็คอื
เป็นการพัฒนาของคน โดยคน และเพื่อคน โดยในแผนดังกล่าว
ก� ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ๗ ยุทธศาสตร์ และก�ำหนด
การพัฒนาศักยภาพคนเป็นยุทธศาสตร์แรก
เจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘
เป็นโจทย์ใหญ่ครัง้ ส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดการปฏิรปู การศึกษาของไทย
ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องการศึกษาทั้งระบบโดยใช้เป็น
กฎหมายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ถื อ เสมื อ นเป็ น กฎหมายแม่ บ ท
ในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมของประเทศ ซึง่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ห รื อ ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษาในปัจจุบันได้จัดท�ำสาระของแต่ละมาตราก�ำหนด
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ เมือ่ ศึกษาแล้ว
พบว่า สาระของพระราชบัญญัตินั้นนอกจากเป็นการน�ำสาระ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของสองมาตราดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาผนวกเนื้อหา
ของพระราชบั ญ ญั ติ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารท� ำ วิ จั ย ถึ ง ๔๒ ประเด็ น
เพื่อก�ำหนดเป็นหมวดและสาระแต่ละประเด็นอีกด้วย จึงสามารถ
กล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใช้ฐานรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และฐานทางวิชาการในการก�ำหนด
สาระของกฎหมายอย่างแท้จริง ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ๙ หมวด และบทเฉพาะกาล
โดยมีมาตราทั้งสิ้น ๗๘ มาตรา ซึ่งมีประกอบด้วย

ค�ำนิยาม
• หมวด ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
(มาตรา ๖ - มาตรา ๙)
• หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
(มาตรา ๑๐ - มาตรา ๑๔)
• หมวด ๓ ระบบการศึกษา
(มาตรา ๑๕ - มาตรา ๒๑)
• หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
(มาตรา ๒๒ - มาตรา ๓๐)
• หมวด ๕ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
(มาตรา ๓๑ - มาตรา ๔๖) ส่วนที่ ๑ การบริหาร
และการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ (มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๐) ส่วนที่ ๒ การบริหารและการจัด
การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(มาตรา ๔๑ - มาตรา ๔๒ ) ส่ ว นที่ ๓
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของเอกชน
(มาตรา ๔๓ - มาตรา ๔๖)
• หมวด ๖ มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๑)
• หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(มาตรา ๕๒ - มาตรา ๕๗)
• หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(มาตรา ๕๘ - มาตรา ๖๒)
• หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๙)
• บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๐ – มาตรา ๗๘)
กฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น การวางรากฐานใหม่ ข อง
การศึกษาไทยทั้งระบบ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กลไกการบริหารและจัดการศึกษา
อย่างมีเอกภาพ บูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานด้านการศึกษา
ทั้ ง หน่ ว ยงานหลั ก ของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษาโดยตรง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ก ารให้ กั บ สถานศึ ก ษา
สถานศึกษาทีม่ คี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้หลักการ
การกระจายอ�ำนาจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ท�ำหน้าที่
ในการสนับสนุนการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่จะพัฒนาไปสู่สากล
ครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับวิชาชีพชั้นสูง คณาจารย์
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และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การก�ำหนด
นโยบายผ่านตัวแทนในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กรหลัก
ในกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษา ตลอดจนมาตรการ
ในการสร้างแรงจูงใจในด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อจูงใจ
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัด การส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งครบวงจร เช่ น การจั ด สรร
คลื่นความถี่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนา
แบบเรียน ต�ำรา หนังสือทางวิชาการ สือ่ สิง่ พิมพ์อนื่ วัสดุอปุ กรณ์
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต
และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา สิทธิของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัย
และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา และกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
ซึ่งหลักการต่าง ๆ ยังคงบังคับใช้มาถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในบางประเด็น
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงกับสภาพความจ�ำเป็นในแต่ละช่วงเวลา
และสามารถบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องการปฏิบัติ
มากขึ้ น ซึ่ ง มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
มีการด�ำเนินการทั้งสิ้นรวม ๓ ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ ๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็น ได้แก่
(๑) แยกภารกิจเกีย่ วกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตัง้ เป็น
กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากในขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ (๒) ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาในสอดรับกับการแยกภารกิจเกี่ยวกับงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการอาชีวศึกษา
(๓) เพิ่มเติมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท�ำหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา
ทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ สนั บ สนุ น
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ทรั พ ยากร ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การ
อาชีวศึกษาด้วย
ครั้งที่ ๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นการแยกเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ออกจากกัน เนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามี ร ะบบ
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของทั้ ง สองระดั บ รวมอยู ่
ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ท�ำให้การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิด
ปัญหาการพัฒนาการศึกษา จึงมีความจ�ำเป็นต้องแยกเขตพื้นที่
การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นกั เรียนในช่วง
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
ครั้งที่ ๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในการก�ำหนดขอบเขต
ในการด�ำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เนื่ อ งจาก
มีการแยกงานการอุดมศึกษา เป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นผลท�ำให้องค์กรหลัก
ในกระทรวงศึกษาธิการมีเพียง ๔ องค์กร ได้แก่ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
การส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาอย่างครบวงจร
ส่วนที่ ๓
ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐
กระทบต่อหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองภายในประเทศโดยมีคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติบริหารจัดการประเทศ และได้มกี ารออกค�ำสัง่ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติซึ่งมีศักดิ์ทางกฎหมายเทียบเท่ากับกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ โดยค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ กระทบต่อหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการเรือ่ งการบริหารและการจัดการศึกษา
ของรัฐ โดยท�ำให้โครงสร้างการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ประกอบด้วย องค์กรหลัก
ในส่วนกลาง เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา เป็นองค์กรหลัก
ในส่วนกลาง ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์กร
ส่วนกลางที่สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วน
ภูมิภาคที่มีทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด ได้แก่ ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรส่วนกลาง
ในพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้แก่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา
ซึ่งการออกค�ำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติดังกล่าว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประเทศในระดับ
ภู มิ ภ าค บู ร ณาการการท� ำ งานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ให้มเี อกภาพเชือ่ มการด�ำเนินงานในระดับนโยบายลงสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในระดับจังหวัด อีกทั้งจังหวัดยังสามารถก�ำหนดความต้องการ
และบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัดได้อย่างมีเอกภาพ
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รัฐต้องดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ ๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
สู่การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
(๑) การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองภายในประเทศโดยมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เข้ามาบริหารประเทศในขณะนัน้ ต่อมาได้มปี ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (๒๕๖๐) ซึ่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในหลายประการ ทั้งการก�ำหนดให้มี
การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ก�ำหนดให้มกี ารปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ
และก�ำหนดกระบวนการจัดท�ำกฎหมายที่มีขั้นตอนกลั่นกรอง
เพือ่ ลดปริมาณการจัดท�ำกฎหมายให้เหลือเท่าทีม่ คี วามส�ำคัญและ
จ�ำเป็นล้วนมีความเชื่อมโยงกับการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีหลายมาตรา
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงต่อการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
ในหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ทีก่ ำ� หนดประเด็น
การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น ๔ ประเด็ น ได้ แ ก่
๑) ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
เพือ่ ให้เด็กเล็กได้รบั การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม
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และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ๒) ให้ด�ำเนินการ
ตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทัง้ มีกลไกสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรี ย นได้ ต ามความถนั ด และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้อง
กันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๑
ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา อีกทัง้ ในหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๕๔ ได้กำ� หนดหน้าทีข่ องรัฐด้านการศึกษาไว้อย่างชัดเจน
และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาไทย เช่น เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การดูแลและการพัฒนาเด็กเล็ก
การให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ

ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การมีสว่ นร่วมในการศึกษาในทุกมิติ
ของภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
สาระของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติทตี่ อ้ งประกอบด้วยสาระของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการศึกษา การด�ำเนินให้มี
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้
“มาตรา ๕๔ รั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย
รั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ ป ระชาชนได้ รั บ การศึ ก ษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าทีด่ ำ� เนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล  ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซงึ่ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดท�ำ
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และการด� ำ เนิ น การและตรวจสอบ
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทัง้ ปวงต้องมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี มีวนิ ยั
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม
รัฐต้องด�ำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการศึกษาและเพือ่ เสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รฐั จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้
ผูบ้ ริจาคทรัพย์สนิ เข้ากองทุนได้รบั ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องก�ำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก�ำหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

จํานวน ๒๕ คน ท�ำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ตามประเด็ น ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๕๘ จ.
ซึง่ รายละเอียดของมาตรานีไ้ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๒ ปี
โดยมีสำ� นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการของ
คณะกรรมการดังกล่าว ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการด้านต่าง ๆ
ตามประเด็นการปฏิรูปของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ อนุกรรมการด้าน
เด็กเล็ก ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านโครงสร้าง
และอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ เช่ น อนุ ก รรมการด้ า นการจั ด
กฎหมายการศึกษา ด้านเอกชน ด้านอาชีวศึกษา ด้านการอุดมศึกษา
ด้านการรับฟังความคิดเห็น เพื่อด�ำเนินการศึกษาสภาพ ปัญหา
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ
เช่น เอกสารงานวิจัย ข้อมูลทางตัวเลขสถิติ ทั้งในประเทศไทย
และนานาชาติ หลักฐานความคิดเห็นต่าง ๆ รวมทัง้ การลงพืน้ ทีจ่ ริง
ซึง่ จากการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา
พบว่ า การศึ ก ษาไทยมี วิ ก ฤตทางการศึ ก ษาในหลายประเด็ น
เช่น คุณภาพการศึกษา ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศชาติ ชุมชน และบุคคล ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบการศึกษา ประสิทธิผล
ของการถ่ า ยทอดบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์
ทางการศึกษา และน�ำมาสู่การก�ำหนดประเด็นในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุม
สัมมนา ๔ ภูมภิ าค เชิญผูท้ รงคุณวุฒติ า่ ง ๆ มาให้ขอ้ มูลในการประชุม
คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จนน�ำมาก�ำหนดเป้าหมาย
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและก�ำหนดสาระของกฎหมาย
ต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๘ จ. โดยเป้าหมายการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษาที่ก�ำหนด โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาประกอบด้วย ๑) การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
(enhance quality of education) ๒) การลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา (reduce disparity in education) ๓) การมุ่ง
ความเป็ น เลิ ศ และสร้ างขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของ
ประเทศ (leverage excellence and competitiveness)
๔) การปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve
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Efficiency, agility and good governance) ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่กำ� ลังด�ำเนินการอยู่ในขณะนั้น
(๒) สาระของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับใหม่
การด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ใหม่ ข องคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป
การศึ ก ษาเป็ นการด�ำเนิน การก่อ นที่รัฐ ธรรมนูญมาตรา ๗๗
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นการกลั่นกรองการจัดท�ำกฎหมายเพียง
เท่าที่จ�ำเป็นมีผลใช้บังคับ แต่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึ ก ษาก็ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนของมาตรา ๗๗ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว ตั้ ง แต่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ก่อน ขณะด�ำเนินการ และการจัดท�ำ
ร่ า งกฎหมายที่ แ ล้ ว เสร็ จ ทั้ ง ในรู ป การณ์ จั ด ประชุ ม สั ม มนา
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ และน�ำมาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งการวิเคราะห์
สังเคราะห์ หลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ มาตรา ๒๕๘ จ.
และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเชื่ อ มโยงของสาระของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติฉบับใหม่กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ควบคูก่ บั
การจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และกฎหมาย
ที่ ด� ำ เนิ น การในขณะนั้ น แต่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ บั ง คั บ ก่ อ นร่ า ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบั ญ ญั ติ
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติ พื้ น ที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จนได้จดั ท�ำร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่แล้วเสร็จและเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่าง
ท่ามกลางความเห็นต่างในขณะนั้นได้มีการชะลอกระบวนการ
ตรากฎหมาย มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง
มีการผนวกร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับประชาชน
จนร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จตามเรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔
และรั ฐ สภารั บ หลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ขณะนี้
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วอยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติซงึ่ เป็นการพิจารณาร่วมกันของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา
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ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็น
ธรรมนู ญ ทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ น กฎหมายกลางและใช้ บั ง คั บ
กับการศึกษาที่มีอยู่ในทุกที่ทุกหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน
ซึ่ง ๗ หมวดและบทเฉพาะกาล และมีมาตราทั้งสิ้น ๑๑๐ มาตรา
ได้แก่ หมวด ๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
หมวด ๒ สถานศึกษา หมวด ๓ ครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา หมวด ๔ การจัดการศึกษา หมวด ๕ หน้าที่
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ หมวด ๖ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
และทรัพยากรเพือ่ การศึกษา หมวด ๗ คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ และบทเฉพาะกาล สาระของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้มีการผนวกบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในบางเรือ่ งทีย่ งั คงมีความทันสมัย
แก้ไขสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมในบางเรื่องที่ท�ำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
รวมทั้งเพิ่มเติมสาระใหม่บางประการที่ท�ำให้การศึกษามีความ

เท่าทันภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและท�ำให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าสาระส�ำคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาที่แห่งชาติ ฉบับใหม่ ไม่ได้เป็น
การรื้อถึงสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นหลักการและแนวทาง
ที่มีความร่วมสมัยออกแต่อย่างใด แต่ได้ปรับเปลี่ยน แก้ไข
เพิม่ เติมสาระส�ำคัญให้หลายเรือ่ งของเพือ่ ปิดจุดอ่อน เสริม และเติม
จุดแข็งให้กฎหมายการศึกษาไทยเป็นเครื่องมือท�ำให้การพัฒนา
คนไทยไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาฉบับใหม่ ได้ดังต่อไปนี้
• ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไปใช้
ในชีวิตจริงหรือให้ผู้เรียนมี “สมรรถนะ” ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๗ ช่วงวัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสาระของ
ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเน้นการปรับองคาพยพที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
หลักด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดหลักการความเป็น
อิ ส ระของสถานศึ ก ษา การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน
ให้เป็นการศึกษาเชิงรุกที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามช่วงวัย
ผูเ้ รียนสามารถก�ำหนดแผนการศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น
การจัดการศึกษา และการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาตั้งแต่
ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาที่ตอบสนองเป้าหมายของผู้เรียน
ก� ำ หนดกลไกสนั บ สนุ น ที่ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ
ให้ ส ถานศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นหลั ก สู ต ร สื่ อ และการสอน การวั ด
และประเมิ น ผล แนวทางการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระคล่ อ งตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สร้ า งนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา การปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต
การคัดกรอง และการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็น
ผูม้ จี ติ วิญญาณของความเป็นครู มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริง
รวมถึงได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
• การส่งเสริมให้คนทุกคนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้
ได้ต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้
ได้ก�ำหนดในหลากหลายประเด็นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้บุคคลทุกช่วงวัยและทุกอาชีพใส่ใจ
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการก�ำหนด
ให้ มี ร ะบบการเที ย บเคี ย ง เที ย บโอนความรู ้ ประสบการณ์

สมรรถนะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ความยืดหยุ่นกับรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าแบบ
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแพร่ระบาดของ
โรคอุบตั ใิ หม่ทที่ ำ� ให้ผเู้ รียนและผูส้ อนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จนถื อ เป็ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ ข อง
การศึกษาไทย รวมทัง้ ท�ำให้เกิดความลืน่ ไหลในการวิถกี ารเรียนรู้
ที่เหมาะสมตามความถนัดและตามความเหมาะสมของผู้เรียน
แต่ละคน นอกจากนัน้ ยังก�ำหนดให้สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนอื่น ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
โดยไม่มภี าระค่าใช้จา่ ยสูงเกินสมควรให้คนทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต
• วางหลักการที่ท�ำให้สถานศึกษาของรัฐมีความเป็น
อิ ส ระคล่ อ งตั ว และสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยก� ำ หนดพื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาของรั ฐ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
จัดการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ อาทิเช่น ความเป็นอิสระคล่องตัว
ของสถานศึกษา วิธกี าร แนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
การติดตามและประเมินผล ทรัพยากรพื้นฐานที่สถานศึกษา
ควรมีอนั จะท�ำให้เกิดนวัตกรรมและคุณภาพการศึกษา ก�ำหนดให้มี
สถาบั น หลั ก สู ต รและการเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด ท� ำ วิ จั ย และพั ฒ นา
เกี่ยวกับด้านหลักสูตรและการประเมินผลอย่างครบวงจรเพือ่ เป็น
กลไกการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับสถานศึกษา ให้มี
ทางเลือก มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย รวมทัง้ มีหมวดเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญประการหนึ่ง
ทีท่ ำ� ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ ผลถึงคุณภาพ
ของผู ้ เ รี ย น ซึ่ ง มี ส าระส� ำ คั ญ เช่ น ก� ำ หนดสภาพแวดล้ อ ม
และสาธารณูปโภคที่สถานศึกษาของรัฐพึงมี เช่น สภาพและ
สิ่งแวดล้อมและสภาวะที่ปลอดภัยของสถานศึกษา อุปกรณ์
ในการศึกษา ครูและบุคลากรอื่น รวมถึงสถานะที่เหมาะสมของ
สถานศึกษา และหน้าทีข่ องหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุน
การด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว
วางหลั ก การความเป็ น อิ ส ระของสถานศึ ก ษาของรั ฐ ได้ แ ก่
ด้านการบริหารสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหาร
การเงินและการใช้จ่ายเงิน การบริหารงานบุคคล ก�ำหนดให้มี
การจัดสรรจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
นอกจากเงินที่ได้รับการจัดสรรตามปกติ
• ให้ความส�ำคัญต่อการผลิต การพัฒนา และการรักษา
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูเพือ่ ให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูง โดยก�ำหนด
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สถานะและการวางตนของครู ได้แก่ หน้าที่ในการเอื้ออ�ำนวย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ครูเป็น
วิชาชีพชัน้ สูง อุทศิ ตนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เป็นแม่พมิ พ์
และแบบอย่างที่ดี ปรับเปลี่ยนกลไกการผลิตครู ให้เน้นผลิตครู
ให้มลี กั ษณะทัว่ ไปและคุณลักษณะเฉพาะทีเ่ น้นให้เกิดการสมรรถนะ
ที่สอดคล้องตามช่วงวัยของผู้เรียน โดยก�ำหนดให้มีการศึกษา
และวิจัยต้นแบบ กระบวนการและวิธีการผลิตครูท่ีหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดช่องให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสามารถประกอบวิชาชีพครู ให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางของมาตรฐานวิชาชีพโดยมีระบบ
การติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของครูที่ไม่ท�ำให้เกิดภาระแก่ครูเกินความจ�ำเป็นแต่เน้น
ในการพิจารณาข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน และข้อมูลจากชุมชน
• ให้เคารพความยืดหยุน่ หลากหลาย และการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในหลากหลายมิติ โดยก�ำหนดให้มกี ารมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคในทุกระดับ โดยระดับนโยบาย ระดับส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด โดยให้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนสามารถมาเป็น
คณะกรรมการเฉพาะด้านในคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ ให้มีการรวมตัวกันในระดับจังหวัดที่เรียกว่า “สมัชชา
การศึกษาจังหวัด” และระดับสถานศึกษาให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อน�ำความเห็น
มาจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาการศึกษาในระดับ
จังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดการศึกษา การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดและให้ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
• เน้นให้ความส�ำคัญด้านการอาชีวศึกษา โดยก�ำหนด
หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือการอาชีวศึกษา ก�ำหนดเป้าหมายในการจัด
อาชีวศึกษาและเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง
ก�ำหนดหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา
และการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริม สนับสนุน และชี้แนะผู้เรียน
รวมทัง้ การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือการพัฒนาการอาชีวศึกษา
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทัดเทียม
กับนานาอารยประเทศ อีกทั้งได้ก�ำหนดมาตรการย่อยอื่น ๆ
เพือ่ สนับสนุนการเรียนหรือการจูงใจให้ผเู้ รียนเข้ามาเรียนอาชีวศึกษา
เช่น ก�ำหนดให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุน
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ค่าใช้จ่ายด้านการพักอาศัยและด�ำรงชีพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ที่
เลือกเรียนการอาชีวศึกษา และครูอาชีวศึกษา ก�ำหนดให้ครู
สถานศึ ก ษาเอกชนซึ่ ง รวมถึ ง อาชี ว ศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น เดื อ น
ค่ า ตอบแทน หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ครู ข อง
สถานศึกษาของรัฐ ก�ำหนดให้มีหลักสูตรและวิธีการที่ผู้เรียน
มีทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือมุ่งเน้น
การฝึกทักษะอาชีพชั้นสูงได้ตามความถนัด การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย
• ก�ำหนดให้มีกลไกการบูรณาการในการด�ำเนินการ
ด้านการศึกษา โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในวางกลไกการจั ด ท� ำ และก� ำ กั บ เชิ ง นโยบายด้ า นการศึ ก ษา
ผ่ า นแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น หลากหลาย
ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ก� ำ หนดให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติลงสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตามความต้องการและจุดแข็งของแต่ละจังหวัดที่ไม่ได้จ�ำกัด
เฉพาะการด�ำเนินงานภายใต้กรอบหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ มิ ติ ข องการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
ประเทศไทยมุ ่ ง ไปสู ่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ หลั ก การ และแนวทาง
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การเปลีย่ นแปลงก่อให้เกิดการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
ต่ อ การศึ ก ษาที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งทุ น มนุ ษ ย์
ให้มีความรู้ ความเท่าทัน สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่มี
ความเปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมาย
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ เ ป็ น ภาพรวมในการก� ำ หนดเข็ ม ทิ ศ
ในการพัฒนาคนไทย เพื่อน�ำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ตามหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๘ ในอดี ต และหลั ก การที่ มี ก ารก� ำ หนด
เป็นลายลักษณ์อักษรในยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน ตั้งแต่การมี
กฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ สู่การแก้ไขเพิ่มเติมในแต่ละห้วงเวลา จนมีร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ผ่านราวสองทศวรรษที่งาน
ด้านการศึกษาของไทยได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อไปสู่
อนาคตภาพของคนไทยที่ ดี ก ว่ า เดิ ม ภายใต้ เ ป้ า หมายของ

การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาที่ มุ ่ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
การจัดการศึกษา ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา มุง่ ความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุง
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึง่ ผลโดยตรงในทางบวกต่อการพัฒนา
คนไทย สังคม ประเทศชาติ และโลกอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่า
ก้าวต่อไปของอนาคตการศึกษาไม่อาจส�ำเร็จได้ด้วยการชื่นชม
ยินดีกบั ความส�ำเร็จแบบเดิม ๆ แต่การศึกษาไทยต้องมีการพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ โดยผ่านความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน
เพือ่ ก้าวข้ามอุปสรรค และทะยานตรงไปสูเ่ ป้าหมายของการปฏิรปู
การศึกษาทีว่ างไว้ โดยใช้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นเครือ่ งมือ
ไปสู่ความส�ำเร็จ
อ้างอิง
ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (๒๕๔๓). รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๖๒). รายงานพันธกิจปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.
กรุงเทพฯ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๖๒). แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ
คณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔ (๒๕๖๔)
คณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�ำคัญร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เรือ่ งเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔
(๒๕๖๔)
ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยที่ ๑๙/๒๕๖๐, ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒, ๒๕๕๓
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ)
คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ https://shorturl.asia/HZBS (สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน เล่มที่ ๒๔ เรือ่ งที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=๒๔&chap=๙&page=t๒๔-๙-in
fodetail๑๐.html (สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
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ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๐ ได้บญั ญัติ
ถึ ง สิ ท ธิ แ ละโอกาสของบุ ค คลในการรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑๒ ปี ที่ รั ฐ ต้ อ งจั ด อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับ
จ�ำนวน ๙ ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียน
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจนอายุยา่ งเข้าปีทสี่ บิ หก เว้นแต่สอบได้
ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และการนับอายุ
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยระบบการศึกษาไทย
ก�ำหนดระยะเวลาของการจัดการศึกษาชั้นประถมศึกษา ๖ ปี
(๖ ระดับชัน้ ) ผูเ้ รียนอายุประมาณ ๖-๑๑ ปี การศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา

188

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

ตอนต้น ๓ ปี (๓ ระดับชั้น) ผู้เรียนอายุประมาณ ๑๒-๑๔ ปี
และการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี (๓ ระดับชัน้ ) ผูเ้ รียน
อายุประมาณ ๑๕-๑๗ ปี หรือเรียกว่า “ระบบ ๖-๓-๓” ต่อมาวันที่
๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรือ่ ง ให้จดั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.๓) หรื อ เที ย บเท่ า
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์
ซึ่งสามารถสรุปสารสนเทศทางการศึกษาได้ดังนี้

๑
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย
ปีการศึกษาเฉลีย่ ของประชากรไทยวัยแรงงาน (กลุม่ อายุ
๑๕-๕๙ ปี) ซึ่งเป็นผู้อยู่ในก�ำลังแรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูก
จั ด จ� ำ แนกอยู ่ ใ นประเภทก� ำ ลั ง แรงงานตามการส� ำ รวจของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ย ๐.๑ ปี
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึง่ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำ� นวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๙๖ ปี หรือมีการศึกษาอยู่ในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และจากเป้ า หมายใน พ.ศ. ๒๕๗๙
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติอยู่ที่ ๑๒.๕ ปี หรือมีการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นอย่างต�ำ่ ซึง่ ปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ายังห่างจาก
ค่าเป้าหมายถึง ๒.๕๔ ปี ซึ่งแนวโน้มจะถึงค่าเป้าหมายได้ยาก
เนื่องจากต้องเพิ่มโดยเฉลี่ยปีละ ๐.๑๗ ปี แต่ปัจจุบันสามารถ
ผลั ก ดั น ได้ โ ดยเฉลี่ ย ๐.๑ ปี ที่ ท� ำ ให้ ก ารคาดการณ์ จ� ำ นวน
ปีการศึกษาเฉลีย่ เมือ่ สิน้ สุดแผนการศึกษาแห่งชาติใน พ.ศ. ๒๕๗๙

อยู่ที่ประมาณ ๑๑.๒๕ ปี ห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันประชากรไทยกลุม่ อายุ ๑๕-๓๙ ปี
เป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสามารถพั ฒ นา
ส่งเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ที่สามารถต่อยอด
วุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้ และ
เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยในปี ๒๕๖๓
มีปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ ๑๐.๙๗ ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยเฉลีย่ ปีละ ๐.๐๗ ปี และกลุม่ อายุ ๔๐-๕๙ ปี เป็นกลุม่ เป้าหมาย
ที่ด�ำเนินการพัฒนาให้ความรู้ที่ไม่เน้นการเพิ่มวุฒิการศึกษา
แต่เป็นการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในด้านอืน่ ๆ เช่น การให้ความรู้
ในการอบรมทักษะอาชีพ โดยในปี ๒๕๖๓ มีปีการศึกษาเฉลี่ย
เท่ากับ ๘.๕๙ ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ ๐.๑๖ ปี

จ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวัยแรงงาน (กลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ปี)
อยู่ในระดับ ม.ต้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มอายุ

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เพิ่ม (+) / ลด (-)

กลุ่มอายุ ๑๕-๓๙ ปี

๑๐.๙๗

๑๑.๐๐

+๐.๐๓

กลุ่มอายุ ๔๐-๕๙ ปี

๘.๕๙

๘.๗๓

+๐.๑๔

กลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ปี

๙.๘๖

๙.๙๖

+๐.๑๐

กลุ่มอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

๘.๘๖

๘.๙๓

+๐.๐๗

กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๕.๔๒

๕.๕๔

+๐.๑๒

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

189

๒
การเข้าถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทย
การเข้าถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา
๒๕๖๓ จากข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมจากหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษา
ทัง้ หมด ๙ กระทรวง ในระดับก่อนประถมศึกษามีตงั้ แต่ตำ�่ กว่า ๓ ปี
จนถึงอายุ ๗ ปี ในขณะที่เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีตั้งแต่ ๕ ปี จนถึงอายุมากกว่า ๑๕ ปี และเข้ารับการศึกษา
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี อ ายุ ตั้ ง แต่ ๑๑ ปี จนถึ ง อายุ
ที่มากกว่า ๑๘ ปี ซึ่งจากข้อก�ำหนดตามมาตรา ๑๗ ที่เด็ก
ต้องมีอายุ ๖ ปีเต็มหรือย่างเข้า ๗ ปี โดยค�ำนวณอายุตามประกาศ
เปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ประมาณ ณ วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ของทุกปี)
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา อายุ ๓-๕ ปี ไม่รวมเด็ก
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (อปท.)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอตั ราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER)
อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ ๗๕.๑๕ โดยที่ มี เ ด็ ก ไม่ รั บ การศึ ก ษา (OOSC)
ร้อยละ ๒๔.๘๕ ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ (GPI) ของอัตรา
การเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ เท่ากับ ๑.๐ คือ มีอตั ราการเข้าเรียนสุทธิ
แบบปรับของเด็กชายและเด็กหญิงใกล้เคียงกัน และมีอัตราส่วน
นักเรียน ๑๔ คน ต่อ ครู ๑ คน โดยการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากมีนักเรียน
ส่ ว นหนึ่ ง อยู ่ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่
เริ่มเข้ารับการศึกษาตอนอายุ ๔ ขวบ
๒. ระดับประถมศึกษา อายุ ๖-๑๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ ๙๙.๙๓
โดยทีม่ เี ด็กทีไ่ ม่รบั การศึกษา (OOSC) ร้อยละ ๐.๐๗ ทีป่ ระกอบด้วย
นักเรียนทีเ่ ข้าเรียนช้าหรือก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับก่อนประถมศึกษา
ร้อยละ ๐.๐๖ และเป็นนักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๐.๐๑
หรือประมาณ ๔๕๓ คน ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ (GPI)
ของอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ เท่ากับ ๐.๙๓ คือ มีอัตรา
การเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กชายน้อยกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย
และมีอัตราส่วนนักเรียน ๑๔ คน ต่อ ครู ๑ คน
๓. ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อายุ ๑๒-๑๔ ปี
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอตั ราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER)
อยู่ที่ร้อยละ ๘๙.๘๑ โดยที่มีเด็กที่ไม่รับการศึกษา (OOSC)
ร้อยละ ๑๐.๑๙ ที่ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าเรียนช้าหรือก�ำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ ๖.๗๒ และเป็นนักเรียน
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ทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๓.๔๘ หรือประมาณ ๘.๓ หมืน่ คน
ลดลงจากปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ และมี ดั ช นี ค วามเสมอภาค
ทางเพศ (GPI) ของอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ เท่ากับ ๐.๙๗
คือ อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กชายน้อยกว่าเด็กหญิง
เล็กน้อย และมีอัตราส่วนนักเรียน ๒๐ คน ต่อ ครู ๑ คน
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕-๑๗ ปี ที่รวม
นั ก เรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตรา
การเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ ๖๖.๖๖ โดยที่มี
เด็กที่ไม่รับการศึกษา (OOSC) ร้อยละ ๓๓.๓๔ ที่ประกอบด้วย
นักเรียนที่เข้าเรียนช้าหรือก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ ๙.๔๑ และเป็นนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ที่
ร้อยละ ๒๓.๙๓ หรือประมาณ ๖.๑ แสนคน ลดลงจากปีการศึกษา
๒๕๖๒ และมีดัชนีความเสมอภาคทางเพศ (GPI) ของอัตรา
การเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ เท่ากับ ๐.๘๓ คือ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
แบบปรับของเด็กชายน้อยกว่าเด็กหญิง และมีอัตราส่วนนักเรียน
๑๘ คน ต่อ ครู ๑ คน

ตัวชี้วัด

ระดับก่อนประถมศึกษา ๓-๕ ปี ระดับประถมศึกษา ๖-๑๑ ปี
(ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ระดับ ม.ต้น ๑๒-๑๔ ปี

ระดับ ม.ปลาย ๑๕-๑๗ ปี

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
(GER)

๗๕.๕๗%

๗๓.๙๙%

๑๐๓.๘๖%

๑๐๓.๖๒%

๙๓.๐๙%

๙๕.๔๘%

๗๒.๒๖%

๗๕.๙๔%

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (NER)

๗๓.๔๑%

๗๐.๘๑%

๙๙.๘๙%

๙๙.๙๑%

๘๕.๑๖%

๘๘.๘๔%

๖๑.๘๔%

๖๖.๔๘%

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
แบบปรับ (ANER)

๗๔.๔๖%

๗๕.๑๕%

๙๙.๙๒%

๙๙.๙๓%

๘๖.๗๐%

๘๙.๘๑%

๖๒.๗๙%

๖๖.๖๖%

เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
(OOSC)
เข้าเรียนช้า
ไม่ได้รับการศึกษา

๒๕.๕๔%
๑๑.๒๑%
๑๕.๓๘%
(๓๔๓,๖๒๕ คน)

๒๔.๘๕%
๑๕.๙๘%
๘.๘๗%
(๑๙๖,๓๕๔ คน)

๐.๐๘%
๐.๐๗%
๐.๐๑%
(๔๖๒ คน)

๐.๐๗%
๐.๐๖%
๐.๐๑%
(๔๕๓ คน)

ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ
(GPI) ANER

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๑

๐.๙๓

๐.๙๔

๐.๙๗

๐.๘๒

๐.๘๓

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ๑ คน

๑๕

๑๔

๑๑

๑๔

๑๗

๒๐

๑๖

๑๘

๑๓.๓๐%
๑๐.๑๙%
๓๗.๒๑%
๓๓.๓๔%
๕.๒๙%
๖.๒๗%
๘.๘๗%
๙.๔๑%
๘.๐๑%
๓.๔๘%
๒๘.๓๔%
๒๓.๙๓%
(๑๙๔,๙๗๕ คน) (๘๓,๐๖๕ คน) (๗๓๑,๙๑๕ คน) (๖๐๗,๓๘๓ คน)

หมายเหตุ ๑. จ�ำนวนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาไม่รวมนักเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.) และในระดับ
การศึกษาอื่น ๆ รวมนักเรียนในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๒. อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Enrolment Ratio : GER) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษากับจ�ำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับ
การศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น ๑๐๐
๓. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrolment Ratio : NER) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษากับจ�ำนวนประชากร
ตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น ๑๐๐
๔. อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (Adjusted Net Enrolment Ratio : ANER) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับ
การศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจ�ำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น ๑๐๐
๕. ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ (Gender Parity Index : GPI) คือ อัตราส่วนระหว่างอัตราการเข้าเรียนสุทธิของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง
๖. เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา (Out Of School Children : OOSC) คือ เด็กทีไ่ ม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ทีแ่ บ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เด็กทีเ่ คยเข้ารับการศึกษา
แต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน) และเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาเลยและจะเข้าเรียนในอนาคต (Enter Late : เข้าเรียนช้า) หรือไม่เข้ารับการศึกษา
๗. ข้อมูลประชากรใช้ขอ้ มูลการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๘๓ ทีเ่ ป็นภาพรวมระดับประเทศ จัดท�ำโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี รวมกับประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จัดท�ำโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แผนภาพที่ ๑ การเข้าถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๓
อัตราการเข้าเรียน
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบของประชากร (Gross
Enrolment Ratio : GER) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่าปีการศึกษา
๒๕๖๒ ทุกระดับการศึกษา ยกเว้นระดับอนุบาลและระดับประถม
ลดลงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนักเรียนในระดับอนุบาล
ไม่ได้รวมนักเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังมีนักเรียน
๓ ขวบปนอยู่ที่ท�ำให้อัตราส่วนยังดูน้อย แต่รัฐบาลได้มีการ
สนับสนุนการศึกษาระดับอนุบาล เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ของเด็กก่อนเข้าสู่ในระดับประถมศึกษา โดยที่แนวโน้มอัตรา
การเข้าเรียนอย่างหยาบของระดับก่อนประถมศึกษาที่ไม่รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔
จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีแนวโน้มลดลงซึง่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบอยู่ที่ ๗๔.๐ ระดับประถมศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑ ต่อปี
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
อยู่ที่ ๑๐๓.๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔
มีแนวโน้มลดลงถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตรา
การเข้าเรียนอย่างหยาบอยูท่ ี่ ๙๔.๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบสูงที่สุด
และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
อยู่ที่ ๗๕.๓ และระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีอัตรา
การเข้ า เรี ย นอย่ า งหยาบอยู ่ ที่ ๕๓.๖ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๕๔.๗
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกระดับการศึกษา
ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษาลดลงร้อยละ ๓.๘ และระดับอุดมศึกษาที่ลดลงร้อยละ ๒.๘

หมายเหตุ อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบระดับก่อนประถมศึกษาไม่รวมนักเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.) และในระดับการศึกษาอื่น ๆ ไม่รวมนักเรียนในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

แผนภาพที่ ๒ อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Enrolment Ratio : GER) ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๖๓
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๔
อัตราการเรียนต่อ
อัตราการเรียนต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
สูงถึงร้อยละ ๙๘.๙ นักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๙.๗ โดยศึกษาต่อในสาย
สามัญศึกษา (ร้อยละ ๖๔.๐) มากกว่าสายอาชีวศึกษา (ร้อยละ ๓๕.๗)
และนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (รวมมหาวิทยาลัย
ไม่จ�ำกัดรับ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๑๒.๔

๕
อัตราการคงอยู่
อั ต ราการคงอยู ่ ข องนั ก เรี ย นในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
เริม่ จากการเข้ารับการศึกษาตัง้ แต่ ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖/ปวช.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คงอยู่
ร้อยละ ๖๙.๔ โดยมีอัตราการคงอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๑) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร้อยละ ๙๑.๒ และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๔/ปวช.๓) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๑.๘
โดยช่ ว งที่ มี ก ารเลื่ อ นชั้ น จากการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมปลาย
มี ก ารตกหล่ น ของนั ก เรี ย นมากที่ สุ ด และอั ต ราการคงอยู ่
ของนักเรียนตั้งแต่เริ่มจาก ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ถึงระดับ
อุดมศึกษา ปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คงเหลือเพียงร้อยละ ๖๕.๘

๖
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา
การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนสายอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วน นักเรียนสายอาชีวะ
ให้สูงขึ้น แต่ในทางกลับกันสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษา
มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่อยู่ร้อยละ ๓๙.๘
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ เหลื อ ประมาณ
ร้ อ ยละ ๓๒ และเพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต่ ป ี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ จนถึ ง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวะอยู่ที่ร้อยละ ๓๕
และสัดส่วนนักเรียนสายสามัญอยู่ที่ร้อยละ ๖๕

๗
งบประมาณด้านการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๖๔ มีแนวโน้มลดลง โดยทีร่ อ้ ยละของงบประมาณ
ด้านการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทัง้ หมด มากทีส่ ดุ ในปี ๒๕๔๖
อยู่ที่ร้อยละ ๒๓.๕ และลดลงในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๗
ในขณะที่ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากที่ สุ ด ในปี ๒๕๕๒
อยู่ที่ร้อยละ ๔.๖ และในปี ๒๕๖๔ ลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๒.๙
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรียบเรียงข้อมูลและภาพ
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สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่ออาชีวะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ที่ร้อยละ ๖๕ ต่อ ๓๕
สัดส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๐.๗

แผนภาพที่ ๓ สัดส่วนนักเรียนสายสามัญ : สายอาชีวศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๖๓

งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลดลง
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๒.๙
และงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๗

แผนภาพที่ ๔ ร้อยละของงบประมาณด้านการศึกษา ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
และต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๖๔
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ความภาคภูมิใจ
ในอาชีพการศึกษา

นายไพศาล ปันแดน
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นความท้าทายของผู้น�ำ องค์กร
เพราะองค์กรจะต่�ำ ลง จะคงที่ หรือเป็นองค์กรชั้นนำ� ผู้นำ�เป็นผู้กำ�หนดทั้งสิ้น
การพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ เป็นความท้าทายของ
ผู้น�ำองค์กร เพราะองค์กรจะต�่ำลง จะคงที่ หรือเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ผู้น�ำเป็นผู้ก�ำหนดทั้งสิ้น การจุดประกายเป้าหมายและความฝัน
ของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้น�ำองค์กรต้องท�ำให้ได้
ในบทบาทของการเป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
“สร้างอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกัน” ระหว่าง ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
องค์กรก้าวไปสู่ “การเป็นองค์กรทีม่ สี มรรถนะและขีดความสามารถสูง”
(High Performance Organization) ข้าพเจ้ายึดหลักการท�ำงาน
บนพื้นฐานของการเป็น “ผู้น�ำองค์กรทางการศึกษายุคใหม่” คือ
ตีโจทย์ให้แตก (Hit the Point) ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(Dynamic) มีพลัง กระฉับกระเฉง (Lively) และกล้าคิด กล้าท�ำ
กล้ า น� ำ การเปลี่ ย นแปลง และที่ ส� ำ คั ญ การที่ จ ะน� ำ พาองค์ ก ร
สูค่ วามเป็นเลิศได้ ผูน้ ำ� องค์กรต้องมี ๔ องค์ประกอบ คือ ๑. ต้องทุม่ เท
เอาจริงเอาจังกับงาน ๒. ต้องเอาใจใส่ เอาจริงเอาจังกับทีมงาน
๓. ต้องสร้างเครือข่ายการท�ำงาน ๔. ต้องปลุกเร้าให้บุคลากร
ตื่นตัวในการท�ำงานตลอดเวลา
ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษา : ท�ำให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล
อาทิ
ผลการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ (KRS : KPI Report System)
อยู่ในระดับคุณภาพ เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ (๓ ปีติดต่อกัน)

196

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ
ผลการประเมินผลการบริหารและจัดการของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม เป็นอันดับที่ ๑
ของประเทศ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ (PMQA) เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ
ความภาคภูมิใจที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ของการเป็น
ข้าราชการ ที่ต้องมีจิตส�ำนึก มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ท�ำงานด้วยอุดมการณ์และความมุง่ มัน่ เพือ่ ตอบแทน
บุญคุณของแผ่นดิน ท�ำให้ได้รับ “รางวัลคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๖๔
‘ระดับดีเด่น’ ประเภท ผู้บริหารการศึกษา”

นายบุญลือ เทียนศิริ
ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนบ้านยายคำ�
จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนในทุก ๆ ด้าน
จนไม่มีใครอยากมาบริหาร แต่ผมกลับมองว่านี่คือวิกฤตที่เป็นโอกาส
พลิกโฉมสภาพโรงเรียนร้างทีก่ ำ� ลังจะถูกยุบให้กลายเป็น
โรงเรียนทีม่ ผี ลงานนวัตกรรมหลายด้านทีห่ ลายคนรูจ้ กั และอยากแวะ
มาเยี่ยมชม
โรงเรียนบ้านยายค�ำ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหา
ขาดแคลนในทุก ๆ ด้าน จนไม่มีใครอยากมาเป็นผู้บริหาร แต่ผม
กลับมองว่านีค่ อื วิกฤตทีเ่ ป็นโอกาส จึงเลือกทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ การคิดบวกและคิดต่าง สามารถท�ำในสิง่ ที่
หลายคนคิดว่ายาก ท�ำได้จนเป็นผลส�ำเร็จ คิดเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเป็นค่ายเพลงเพื่อจัดท�ำสื่อวีดิทัศน์ “ต�ำนานบ้านยายค�ำ”
โดยประพันธ์บทเพลง น�ำไปให้นักร้องมืออาชีพมาร่วมขับร้อง
ประสานงานทีมถ่ายท�ำวีดทิ ศั น์ ประสานคหบดี บุคคลทีม่ ชี อื่ เสียง
ในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมแสดง มีการพัฒนาจัดท�ำอย่างต่อเนื่อง
จ�ำนวน ๔ ชุด จนสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นผลส�ำเร็จ
ตลอดจนได้จดั ท�ำบทเพลงเพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนหน่วยงานอื่นอีกหลายชุด
นอกจากนี้ ผมยังได้คดิ น�ำพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่าจ�ำนวนมาก
ของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยริเริม่ โครงการ “พลิกฟืน้ ผืนป่า
เพิ่มมูลค่าให้แผ่นดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
น�ำต้นดอกดินพืชป่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์มาปลูกเป็นพืชหลัก
และน�ำพืชชนิดอื่น ๆ เข้าปลูกเป็นพืชเสริมเพื่ออนุรักษ์ ส่งผลให้
ระบบนิเวศมี ความสมบูรณ์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ของนักเรียนและชุมชน
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวได้

ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ของการเป็นผูบ้ ริหารเพียงแห่งเดียว
ทีโ่ รงเรียนบ้านยายค�ำ ผมจึงริเริม่ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่มสี นิ้ สุด ผลส�ำเร็จเชิงประจักษ์สง่ ผลให้ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
ต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ รางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี
ระดับ “ครูขวัญศิษย์” รุ่นที่ ๑ รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” เหรียญทอง “ระดับประเทศ” (๓ ปีซ้อน) รางวัล
MOE AWARDS (๓ ปีซอ้ น) รางวัลเหรียญทองระดับชาติ OBEC
AWARDS รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษาของสมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งประเทศไทย รางวัลคุรสุ ดุดี รางวัลคุรสุ ภาระดับ
ดีเด่น นอกจากนี้ ยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรรี มั ย์เข้าร่วมแข่งขัน
รายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน” ซึ่งปัจจุบันมีคณะบุคคล
สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องมากกว่า
๒๐๐ คณะ
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นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ศึกษานิเทศก์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ

ตลอดระยะเวลาการเป็นศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ ครู อาจารย์ ในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่รับผิดชอบ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๒๙ ผมบรรจุเข้ารับราชการครู ณ โรงเรียน
โพธิ์ ท องพิ ท ยาคม อ� ำ เภอพนมไพร จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ รั บ
การนิเทศจากศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา ๑๐ ที่ได้ชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
จึงเกิดความประทับใจในวิชาชีพศึกษานิเทศก์
ต่อมาได้กลับภูมิล�ำเนาโดยมาช่วยราชการที่โรงเรียน
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะนั้น
คอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตประจ�ำวัน ได้มีความสนใจในด้าน
คอมพิวเตอร์ จึงได้เริม่ ต้นศึกษาคอมพิวเตอร์เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้
ในการเรี ย นการสอนอย่ า งจริ ง จั ง และได้ รั บ การชั ก ชวน
จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑๐
ให้ เ ข้ า มาเป็ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ด ้ า นคอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งเป็นการเริ่มชีวิตการรับราชการในต�ำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
เป็นต้นมา
การนิเทศการศึกษา ต้องด�ำเนินการนิเทศตามภาระหน้าที่
การบันทึกการนิเทศจึงเป็นสิง่ ทีศ่ กึ ษานิเทศก์ทกุ คนต้องด�ำเนินการ
ผมจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์
(Online Supervision Apps: OSA) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
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ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ใ นการใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก นิ เ ทศการศึ ก ษา
โดยมีกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตามขั้นตอน ๔ ขั้น คือ  
ขัน้ ที่ ๑ การศึกษาความต้องการ ท�ำให้มแี นวคิดในการจัดท�ำ
แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์
ขั้นที่ ๒ การออกแบบ จากการที่ได้ร่วมกันวางแผน
และออกแบบแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน จึงได้แนวคิด
ในการพัฒนาร่วมกัน
ขั้นที่ ๓ การสร้างแอปพลิเคชัน พัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้วยการใช้ AppSheet
ขั้นที่ ๔ การทดสอบ
ตลอดระยะเวลาการเป็นศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนา
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ครู อาจารย์ ในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่
รับผิดชอบ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ขอขอบคุณครู อาจารย์
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี”
และ “คุรุสภา” พ.ศ. ๒๕๖๔

นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน
ครูชำ�นาญการพิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าสามารถช่วยสร้างอนาคตที่ดีพลิกชีวิตศิษย์ได้
นับว่าคุ้มค่าและมีความหมายมากในชีวิตความเป็นครู
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ “ครู” ผมตระหนัก
ในภาระหน้าทีข่ องความเป็นครู มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาลูกศิษย์อย่างเต็ม
ศักยภาพ เข้าใจความแตกต่างของผูเ้ รียน เลือกใช้กจิ กรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนการสอน สื่อ
อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมการเรียน
ที่ปลุกเร้า จูงใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกรด
Artist ให้ผเู้ รียนได้ทดลองใช้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ทราบความแตกต่าง
ในเรือ่ งคุณสมบัตขิ องวัสดุอปุ กรณ์ทมี่ คี วามหลากหลาย สนับสนุน
ส่งเสริมผูเ้ รียนให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ได้รบั รางวัลทัง้ ในระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และได้จัดตั้ง “กองทุนสนับสนุน
การศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่”
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ และมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำ� หนด
ผมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พัฒนาตนเองในด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถ น�ำผลงานศิลปะเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ รูปแบบ
งานศิลปะ น�ำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ น�ำผู้เรียนจิตอาสาออกบริการ
วาดภาพตกแต่งอาคารสถานที่ให้แก่ชุมชน เช่น วาดรูปตกแต่ง
อาคารเรียน, เข้าร่วมโครงการศิลปร่วมสมัย เพื่อสุนทรียภาพ
ในสังคม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง, ระบายสีฐานพระพุทธรูป
ณ วัดฝั่งหมิ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนทางด้านศิลปะ
หลายหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน, มอบผลงาน
ศิลปะให้กับสถานศึกษา ชุมชน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ด้านศิลปะในหลายแห่ง
ส�ำหรับผมค�ำว่า “ครู” คือ “ผู้ให้” ให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา
ให้เวลา ให้ประสบการณ์ ให้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพ
และการให้ส�ำหรับครู ถ้าสามารถช่วยสร้างอนาคตที่ดี พลิกชีวิต
ศิษย์ได้ นับได้ว่าคุ้มค่าและมีความหมายมากในชีวิตความเป็นครู
เชื่อมั่นว่ายังมีครูอีกมากมายหลายท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ “ครู”
ด้วยอุดมการณ์ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้ให้
เป็นผูป้ ดิ ทองหลังพระ ทีอ่ าจจะไม่มใี ครมองเห็น จึงขอเป็นก�ำลังใจ
ให้เพื่อนครูทุกท่าน
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นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง
ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไม่ได้เป็นแค่อาชีพครู แต่จะต้องเป็นครูมืออาชีพ
“ครูคอื ผูใ้ ห้ ผูส้ ร้าง ผูพ้ ฒ
ั นา” เป็นผูใ้ ห้ความหวัง เป็นพลัง
ให้แก่ศษิ ย์เป็นคนดี จิตวิญญาณความเป็นครูจดั ว่าเป็นคุณลักษณะ
ทีส่ ำ� คัญยิง่ ของคนทีไ่ ด้ชอื่ ว่า “ครู” เป็นการท�ำหน้าทีไ่ ม่ใช่แค่หน้าที่
แต่ทำ� ด้วยใจรัก ด้วยความรัก ความศรัทธา และยึดมัน่ ในอุดมการณ์
แห่งวิชาชีพ มุง่ มัน่ ทุม่ เท เสียสละในการท�ำงาน ประพฤติ ปฏิบตั ติ น
เป็นแบบอย่างทีด่ ี เอาใจใส่ ดูแลและหวังดีตอ่ ศิษย์ดว้ ยใจเป็นธรรม
เสมอภาคเท่าเทียมกัน แน่นอนว่าศิษย์ซึ่งเป็นผลผลิตของครู
ย่อมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมและประเทศชาติ
ต้องการ
ก้ า วแรกสู ่ ค� ำ ว่ า “วิ ช าชี พ ครู ” ของดิ ฉั น เริ่ ม ต้ น จาก
นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ด้วยส�ำนึกในพระคุณ
ของการเป็นนักเรียนทุน ตระหนักและส�ำนึกอยู่เสมอว่าไม่ได้เป็น
แค่อาชีพครู แต่จะต้องเป็นครูมอื อาชีพ ยึดถือประพฤติและปฏิบตั ิ
หน้าที่อันทรงเกียรติที่แสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นครู รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
ภาระหน้าที่ของค�ำว่า “ครู” คือ ผู้ให้ ผู้เสียสละ เป็นทุกอย่าง
ให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ รั ก และหวั ง ดี ต ่ อ ศิ ษ ย์ โ ดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ใดตอบแทน
ด้วยปณิธานอันแรงกล้าทีไ่ ด้มงุ่ หวังไว้จะต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ “รักในสิง่
ทีท่ ำ� และท�ำในสิง่ ทีร่ กั ให้ดที ส่ี ดุ ” เป็นเสมือนแรงบันดาลใจผลักดัน
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวิชาชีพครูดว้ ยความมุง่ มัน่ ในการจัดการเรียนรู้
เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มุ ่ ง หวั ง ให้ ลู ก ศิ ษ ย์
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปในทางที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้นักเรียน ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จนนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์
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ทักษะการแก้ปัญหาตามความสามารถมีผลงานจากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการต่าง ๆ เช่น อัจฉริยภาพทางเคมี เคมีโอลิมปิก
โดยเฉพาะโครงงานวิทยาศาสตร์มีผลงานทั้งในระดับเขตพื้นที่
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ผลตอบแทนแห่ง
คุณงามความดี ตลอดระยะเวลา ๒๒ ปีเต็ม กับค�ำว่า “ครู” คือ
การได้รบั รางวัลคุรสุ ภาระดับดีเด่น ประเภทครู ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ถื อ เป็ น เกี ย รติ แ ละความภาคภู มิ ใ จสู ง สุ ด เสมื อ นเป็ น พลั ง
ให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างสวยงาม มั่นคง ในวิชาชีพที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การเป็น “ครู” เป็นแล้วเป็นตลอดชีวติ ไม่มวี นั หมดภาระ
หน้าที่ อบรม สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ให้ศษิ ย์ดำ� เนินชีวติ ไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร เพราะ “คนดีสำ� คัญกว่าทุกสิง่ ”
การสร้างคนดีออกสูส่ งั คม เป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้มาก
จึงขอสัญญาว่าจะสอนให้เด็ก ๆ เป็นคนดี

นายณัฐพล บัวพันธ์
ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
จังหวัดศรีสะเกษ

จากครูบรรณารักษ์ มุ่งมั่นที่จะใช้วิชาความรู้
พัฒนางานห้องสมุดโรงเรียน ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
พัฒนาการเรียนการสอนในระบบให้มีประสิทธิภาพ

จากครูบรรณารักษ์ มุ่งมั่นที่จะใช้วิชาความรู้ทางด้าน
บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนางานห้องสมุด
โรงเรียน ได้ถา่ ยทอดความรูใ้ ห้แก่นกั เรียน พัฒนาการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบให้มปี ระสิทธิภาพ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น พั ฒ นาคน
พัฒนางาน จนประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีผลงาน มีรางวัล
เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ ได้แก่ รางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนาภิเษกดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ผมได้ น� ำ เอากระบวนการภาพยนตร์ สั้ น มาใช้
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยวิธีการออกแบบย้อนกลับ เป็นวิธีการที่จะท�ำ
ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตภาพยนตร์สั้น
ให้แก่นักเรียนได้ส�ำเร็จ โดยผลิตชุดสื่อประสม (Multimedia)
เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สนั้ รหัสวิชา
ว๓๒๒๘๑ รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์ (สาระเพิม่ เติม)
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอน

ผลลัพธ์และรางวัลที่ภาคภูมิใจ : การใช้สื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการเรียน ท�ำให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท�ำให้
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์
สู ง ขึ้ น และนั ก เรี ย นยั ง สามารถน� ำ ทั ก ษะทางด้ า นการตั ด ต่ อ
ภาพยนตร์ ไ ปเข้ า แข่ ง ขั น ทางวิ ช าการในระดั บ ต่ า ง ๆ เช่ น
การแข่งขันภาพยนตร์สน้ั ระดับ ม. ๔ - ๖ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รางวัลส่วนตัว
ได้แก่ รางวัลครูผสู้ อนดีเด่น, รางวัล MOE AWARDS, รางวัลคุรสุ ดุด,ี
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS), รองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน ๔ ใบพัด ตัวแทนทีมชาติไทย,
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International
Robot Olympiad 2019 CMU, Chiang Mai, Thailand, รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การใช้ Platform CiRA CORE ในการควบคุม
สิ่งประดิษฐ์ และล่าสุดคือรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น ปี ๒๕๖๔
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นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
จังหวัดตาก

เป้าหมายสูงสุดของการเป็นครูก็คือการนำ�ความรู้และความสามารถ
มาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคณะครู และนักเรียน
รางวัล “คุรุสภา ระดับประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๔” นับว่า
เป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ส�ำหรับชีวติ ความเป็นครู เป็นผลจาก
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือการน�ำวิธกี ารสอนรูปแบบ
ใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ผมได้น้อมน�ำพระราชด�ำริ
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มายึดถือและปฏิบัติ “ความรู้ที่จะศึกษา
มีอยูส่ ามส่วน คือ ความรูว้ ชิ าการ ความรูป้ ฏิบตั กิ าร และความคิดอ่าน
ตามเหตุผลความเป็นจริง ซึง่ แต่ละคนควรเรียนรูใ้ ห้ครบเพือ่ สามารถ
น� ำ ไปใช้ ป ระกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ผมได้พัฒนาตนเองในด้ า นต่ า ง ๆ วิ ช าการ
และความรอบรู ้ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะ
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน
หน้าที่ของครูจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ทักษะ และบูรณาการความรู้หลาย ๆ ด้านเพื่อให้เป็นการเรียนรู้
ที่ ส มบู ร ณ์ ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพราะความรู้ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงในโรงเรียนเท่านั้น การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอน สามารถถ่ายทอด
ความรู้หรือสิ่งที่ตนเองมีให้นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
นักเรียนมีการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผมมีความภาคภูมิใจ
ที่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ค รู จะมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ และเสี ย สละเวลา อบรม
สั่ ง สอนศิ ษ ย์ จั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
และความรู้ความสามารถของนักเรียน เกิดประสิทธิภาพและ
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ประสบความส�ำเร็จตามเป้าของหลักสูตร ร่วมรณรงค์และป้องกัน
ปัญหาทางด้านยาเสพติดของทางโรงเรียน และแก้ปัญหาต่าง ๆ
ด้านความประพฤติ ขยายผล และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและตั ว อย่ า งให้ ค ณะครู ภ ายในและภายนอก
โรงเรียน สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถานศึกษาอืน่ ๆ จนได้รบั
การยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลจากคุรุสภา
เป้าหมายสูงสุดของการเป็นครูก็คือการน�ำความรู้และ
ความสามารถมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคณะครู
และนักเรียน ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
เพือ่ ทีจ่ ะถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญให้ครูและนักเรียน
สร้ า งแรงบั น ดาลใจในรายวิ ช าที่ นั ก เรี ย นได้ รั บ ประสบการณ์
การเรี ย นและการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ น่ า สนใจรวมถึ ง
การผลิตสือ่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่นักเรียน

นายประหยัด โมกศรี
ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเม็กดำ�
จังหวัดมหาสารคาม

อย่าให้นักเรียนเสียโอกาสในชีวิต เมื่อมาเรียนรู้กับเรา

ผมท�ำหน้าที่ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในจังหวัดมหาสารคาม ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
จากตัวจังหวัดมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบ
ของจั ง หวั ด นั ก เรี ย นมี ป ั ญ หานานั ป การ โดยเฉพาะปั ญ หา
ความยากจน ผูป้ กครองท�ำงานต่างจังหวัด นักเรียนอยูก่ บั ผูส้ งู อายุ
พ่ อ แม่ ห ย่ า ร้ า ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
ผมคิดอยูเ่ สมอว่าจะพัฒนานักเรียนอย่างไรให้ทดั เทียมกับนักเรียน
ที่เรียนอยู่ในเมือง ให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ด้อยโอกาส
เมื่อเรียนอยู่ที่นี่
ผมตั้ ง ใจอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย์ ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์
ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ จนสามารถเป็นครูดีเด่น “ครูดี
ในดวงใจ” ซึ่งการพัฒนาตนเองให้เป็นครูดีเด่นนั้นมิใช่ว่าต้องการ
ชื่อเสียง แต่เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักศรัทธาต่อตัวครู ว่าครู
มีความรู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่าใคร
ผมได้ พั ฒ นานั ก เรี ย น น� ำ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ทางวิชาการในระดับต่าง ๆ แข่งขันทักษะทางงานศิลปหัตถกรรม
ทักษะทางวิชาการนานาชาติ จนนักเรียนสามารถได้รับรางวัล
เหรียญทอง ผลคะแนน O-net นักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาตลอด จากสิ่งที่ได้ปฏิบัติให้นักเรียน
ได้รู้จักตัวเองและได้รู้สึกว่าพวกเขาไม่แตกต่างจากนักเรียน
ในเมือง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ผมไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้เหมือนเช่นเคย

ต้ อ งทุ ่ ม เทในการจั ด การเรี ย นการสอนเพิ่ ม ขึ้ น ๒-๓ เท่ า
ใช้ Educational Technology เตรียมบทเรียน ถึงมันเป็นวิกฤต
แต่มนั เป็น “โอกาส” ส�ำหรับศิษย์ของครู ต้องเตรียมตัวสูก่ ารเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นโอกาสให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
รูจ้ กั ใช้สอื่ เทคโนโลยี และมีวนิ ยั แห่งตน แม้มอี ปุ สรรค แต่นคี่ อื ปัญหา
ที่จะต้องแก้ไขกันต่อไป
การเป็นครูที่ยาวนานของผมนั้น ได้ข้อคิดการพัฒนา
การเรียนรู้อย่างที่แท้จริงคือ “การจัดการเรียนการสอนที่ท�ำให้
นักเรียนแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ” ผมระลึก
อยูเ่ สมอว่า “อย่าให้นกั เรียนเสียโอกาสในชีวติ เมือ่ มาเรียนรูก้ บั เรา”
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เชิดชูเกียรติ

ผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
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สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๑๗  กันยายน  ๒๔๗๙   อายุ  ๘๕  ปี
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ส�ำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร  ๒๔๘  ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๒   
พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช  
กรรมการมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระวันรัต เป็นผู้ผลักดันการพัฒนาการศึกษาทางธรรมให้มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาไทยโดยรวม เช่น การจัดท�ำระบบการสอบกลางที่มีการตรวจโดยระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล    
ผู้เข้าเรียน จัดท�ำหลักสูตรธรรมศึกษาที่ยึดโยงกับการศึกษาของรัฐโดยเน้นให้ผู้เรียนน�ำธรรมไปใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิต จัดท�ำบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดตั้งการศึกษาหลักธรรมของฝ่ายเถรวาท
ของไทย (พระปริยัติธรรมแผนกธรรม) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แพร่หลายไปทั่วโลก และด�ำริเสนอพระนามสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต่อยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์  
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๔  พฤษภาคม  ๒๔๘๐   อายุ  ๘๕  ปี
- จบชัน้ บาลีอบรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  ๒  ถนนสนามไชย  
แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
๐ ๒๒๘๑ ๕๐๕๒   
พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  
กรรมการมหาเถรสมาคม

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติศาสนกิจและการท�ำงานเพื่อพัฒนา
สังคมไทยพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นผู้น�ำในการส่งเสริม ท�ำนุ
บ�ำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ริเริ่มโครงการส�ำคัญต่าง ๆ และสร้าง
คุณูปการให้กับสังคมไทยอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นผู้น�ำด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อสร้าง
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับพระสงฆ์ ประชาชน ครู นักเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ส�ำหรับการสร้าง
คุณปู การด้านการศึกษานัน้ มีการด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้สนับสนุนการศึกษา
ทัง้ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพือ่ สร้างโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา สือ่ การเรียนการสอน ระดมงบประมาณและทรัพยากรอืน่
ในการพัฒนาสถานศึกษาเน้นคุณธรรมน�ำความรู้ ทั้งนี้วางระบบให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาร่วมกับ
สถานศึกษาและชุมชน มุง่ มัน่ ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธกี าร
หลากหลาย เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี มีความสุข ปลอดอบายมุข สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พระเทพภาวนาวิกรม (บุญมา ปุญฺญาภิรโต ป.ธ.๖)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๘  มีนาคม  ๒๔๘๓   อายุ  ๘๒  ปี
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดชัยภูมิพิทักษ์  ต�ำบลกุดชุมแสง  อ�ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม  ิ ๓๖๒๑๐
๐๘ ๑๗๖๐ ๔๘๘๖   
พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑

สนับสนุนเงินในการก่อสร้างพระบรมธาตุ ปราสาท พิพธิ ภัณฑ์ และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
พืน้ ทีร่ วม  ๒,๖๗๓ ไร่ ก่อตัง้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วิทยาลัยสงฆ์ และให้การสงเคราะห์แก่ผไู้ ด้รบั ความล�ำบาก
ขัดสน ทั้งบุคคล ส่วนราชการ และโรงเรียน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอ�ำเภอต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ปีละ ๕๐๐ - ๗๐๐ คน

พระเทพเสนาบดี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  มกราคม  ๒๕๐๘   อายุ  ๕๗  ปี
ปริญญา Doctor of Education (Ed.D.) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร  ต�ำบลท่าหิน  อ�ำเภอเมืองลพบุร  ี
จังหวัดลพบุร  ี ๑๕๐๐๐
๐ ๓๖๔๑ ๑๒๓๕   
๐ ๓๖๔๒ ๑๐๘๘
พระภิกษุ  เจ้าคณะจังหวัดลพบุร  ี ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

- สนับสนุนครูและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยเตรียม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19) และด�ำเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเป็นที่ผลิตสื่อออนไลน์บันทึกเทปออกอากาศ
ส่งสัญญาณออกอากาศทาง Internet  ผ่านระบบ Microsoft Teams ท�ำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์
- ประธานขับเคลือ่ นโครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ ประจ�ำหนกลาง โดยได้รบั การแต่งตัง้          
เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจ�ำหนกลาง แบ่งการรับผิดชอบเป็น ๔ ภาค
ดูแลทัง้ หมด ๒๓ จังหวัด ร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนนโยบาย
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พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนโท)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  เมษายน  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๔  ปี
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ๑๗  หมู่ ๒  ต�ำบลยกกระบัตร  อ�ำเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
๐๘ ๑๙๙๕ ๘๔๘๙   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอ�ำเภอบ้านแพ้ว  

ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเป็นผูส้ อน
และจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพระภิกษุมาสอนเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ เป็นทุนการศึกษาและสวัสดิการให้แก่นกั เรียนเพือ่ ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยบูรณะ
ซ่อมแซมโรงเรียน จัดหาตู้ยาและอุปกรณ์ห้องพยาบาลให้แก่โรงเรียน เป็นผู้สนับสนุนให้รางวัลแก่นักเรียน
ที่ไปแข่งขันทางด้านวิชาการตลอดมา

พระครูสังวรพรหมคุณ (อ�ำนวย หอมเนียม)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๖   อายุ  ๕๘  ปี
นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค  
พุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี), M.N. (ปริญญาโท)  
วัดพรมเทพ  ต�ำบลพรมเทพ  อ�ำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๒๐
๐๘ ๖๘๗๒ ๖๙๒๔   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดพรมเทพ  

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนในการสร้างอาคารอเนกประสงค์     
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนทุนในการสร้าง
สนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และมีกิจกรรมร่วมกัน

พระครูสิริวรรณโสภิต
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  มีนาคม  ๒๕๐๙   อายุ  ๕๗  ปี
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดธารน�้ำร้อน  ต�ำบลหินดาด  อ�ำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๘๐
๐๘ ๓๙๐๕ ๐๕๖๗   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดธารน�้ำร้อน เจ้าคณะต�ำบลท่าขนุน เขต ๒

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ โดยเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนบ้านกุยแหย่ ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพให้กบั นักเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลีย้ งไก่ไข่ การเลีย้ งสุกร ปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลีย้ งปลา ซึง่ นักเรียนสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
บริจาคเวทีมวยให้เป็นสมบัตขิ องโรงเรียน รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาและข้าวสารอาหารแห้งให้กบั นักเรียน
ในการประกอบอาหารกลางวัน
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พระครูสิทธิกิจจานุวัตร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๓  ปี
นักธรรมชั้นเอก วัดเขื่อนศรีนครินทร์ (พ่อขุนเณร)
วัดทุ่งลาดหญ้า  ๒๖๒  หมู่ ๑  ต�ำบลลาดหญ้า  อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๙๐
๐๘ ๙๙๑๑ ๙๖๘๒   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า รองเจ้าคณะอ�ำเภอศรีสวัสดิ  ์

สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ แ ก่ โ รงเรี ย นวั ด ทุ ่ ง ลาดหญ้ า
“ลาดหญ้าวิทยา” สนับสนุนงบประมาณในการสร้างรัว้ โรงเรียน และพัฒนาสถานทีเ่ พือ่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั
นักเรียน เป็นประธานและวิทยากรให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่ ให้นกั เรียนผูเ้ ข้าอบรมได้ความรู้ พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา
อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการด�ำเนินชีวิต เก่ง ดี มีสุข

พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทโธ หลวงปู่ภูพาน)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๓  ปี
- นักธรรมชั้นโท ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  
- ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วัดโนนสวรรค์  ต�ำบลพังขว้าง  อ�ำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐
๐๙ ๑๐๕๓ ๔๗๙๙   
พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์  

พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ เป็นผู้มีความเมตตาต่อเด็กและเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาอยู          ่
ทัง้ ในระบบและนอกระบบ ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลาหลายสิบปี
โดยมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณในการจัดสือ่
อุปกรณ์การเรียนรู้ และงบประมาณบุคลากรให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม อาทิ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร วิทยาลัย
นาฏศิลป จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
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พระครูปลัดกฤตพรต กิตฺติปญฺโญ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙   อายุ  ๔๖  ปี
นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดศรีศรัทธาธรรม
วัดศรีศรัทธาธรรม  ต�ำบลคลองเขิน  อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๑๑๐
๐๘ ๑๙๔๑ ๖๘๕๙   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม

เป็นพระนักพัฒนาจนเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรพระพุทธศาสนาและประชาชน
ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักพระพุทธศาสนา สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการหลากหลาย จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ได้ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยการ
บริจาคทรัพย์สงเคราะห์บคุ คลและหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยเหลือสนับสนุนส�ำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม
ในการจัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่อง
มีวสิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาสร้างศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบของครูและประชาชน ซึ่งน�ำไปสู่การสร้างเสริมสวัสดิการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระครูสันติธรรมาภินันท์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๔  ธันวาคม  ๒๕๑๖   อายุ  ๔๘  ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ�ำเภอบัวเชด
วัดศิลาอาสนาราม  ๓๔  หมู่ ๑  บ้านสะเดา  ต�ำบลสะเดา  อ�ำเภอบัวเชด  
จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๒๓๐
๐๘ ๙๙๖๓ ๒๖๙๐   
พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสนาราม  เจ้าคณะต�ำบลส�ำเภาลูน

วิทยากรให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษา กศน.ต�ำบลสะเดา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่สนใจในการท�ำอาชีพช่างปูน ช่างไม้ น�ำไปประกอบอาชีพ ท�ำให้มี
ฐานะความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยเข้ามาฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ทักษะและความรู้ ความสามารถในด้านช่างปูน ช่างไม้
ภายในวัด ร่วมจัดกิจกรรมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอบัวเชด ในการจัด
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ในชุมชน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง กศน.
ต�ำบลสะเดา กศน.อ�ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
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พระครูสุทธิกิจโกศล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓๐  สิงหาคม  ๒๕๑๒   อายุ  ๕๓  ปี
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดสะพานสูง  ๔๙  ต�ำบลคลองพระอุดม  อ�ำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
๐๘ ๑๔๘๕ ๘๘๔๙, ๐๘ ๓๕๓๗ ๐๔๐๐   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดสะพานสูง เจ้าคณะต�ำบลคลองพระอุดม  

พระครูสทุ ธิกจิ โกศล เจ้าอาวาสวัดสะพานสูง ได้ให้การสนับสนุนการศึกษา โดยจัดให้มกี ารสอบ
ธรรมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งให้การสนับสนุนสถานศึกษา
ในชุมชนในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง กนฺตสีโล)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๒  ธันวาคม  ๒๕๐๘   อายุ  ๕๖  ปี
นักธรรมชั้นเอก, ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาศาสนา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดภาราวาส  ๑๓๙  หมู่ ๓  บ้านนาหว้า  ต�ำบลกระเดียน  อ�ำเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๓๐
๐๘ ๑๐๗๓ ๖๒๓๒   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดภาราวาส รองเจ้าคณะอ�ำเภอตระการพืชผล  

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนบ้านนาหว้า ให้การสนับสนุนให้ความเห็นชอบ
ในภาระงานของสถานศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน โดยท�ำหน้าที่เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นวิทยากรการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อีกทัง้ สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ให้กบั โรงเรียน
และการจั ด งานพิ ธี ต ่ า ง ๆ ทั้ ง ในและนอกชุ ม ชน มี ก ารบริ จ าคทรั พ ย์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษานั ก เรี ย น
สร้างอาคารอนุบาล โรงเก็บของ ถือเป็นบุคคลตัวอย่างในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอมา
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พระครูปฐมสิทธิชัย (สิทธิชัย อินกงลาด)
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  

๑๖  ตุลาคม  ๒๕๒๐   อายุ  ๔๔  ปี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดสุขวราราม  ๙๗  หมู่ ๑  ต�ำบลดอนรวก  อ�ำเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๕๐
๐๘ ๔๘๘๐ ๔๙๐๐   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดสุขวราราม

ผลงาน

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ โดยเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาช่วยสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน ด้วยการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณรอบโรงเรียนวัดสุขวราราม ปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายอาคารเรียนระดับชั้นปฐมวัย
สนับสนุนงานวิชาการ โดยการร่วมพัฒนา SUKK MODEL ร่วมกับ บวร และร่วมสอนธรรมศึกษาแก่นกั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ รวมถึงอบรมสั่งสอนนักเรียนในชั่วโมงสวดมนต์ทุกวันศุกร์ สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้เรียนหลักสูตรจินตคณิต การระดมทรัพยากรเงินและบุคคล
เพื่อขยายห้องเรียนระดับปฐมวัย สนับสนุนเงินและสิ่งของเพื่อเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างต่อเนื่อง

พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทศ พืชจันทร์) ฉายา ขนฺติพโล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๗  เมษายน  ๒๕๒๑   อายุ  ๔๓  ปี
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดตะโก  ต�ำบลดอนหญ้านาง  อ�ำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๔๐
๐๙ ๖๙๕๖ ๕๑๙๕   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดตะโก  

สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในอ�ำเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกโรงเรียน ให้มีการพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นให้ สู ง ขึ้ น เป็ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย น
ตะโกดอนหญ้านาง ให้การส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน โดยมอบทุนการศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง ให้ความส�ำคัญกับภาวะโภชนาการของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนได้ปฏิบัติธรรมในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
มีจิตอาสาสร้างสุขในสังคม เป็นคนดีอย่างยั่งยืน

216

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๒๖   อายุ  ๓๙  ปี
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
วัดศรีมงคล  ๑๘๓  หมู่ ๓  ต�ำบลบุ่งเลิศ  อ�ำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๒๕๐
๐๙ ๕๑๖๘ ๓๔๔๕   
พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล    

พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท เป็นพระฐานานุกรมของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด     
ซึ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของทุกสถานศึกษาในเขตอ�ำเภอเมยวดี เป็นอย่างดี
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสถานศึกษา ได้รับรางวัลปราชญ์ดีเด่นระดับภาคของส�ำนักงาน กศน.
เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาของผู้คนอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมและสนับสนุนในการก่อสร้างอาคาร กศน.ต�ำบลบุ่งเลิศ เพื่อใช้เป็น
สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาและจัดเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ชุมชน อีกทัง้ สนับสนุนเงิน สิง่ ของต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของทุกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๐   อายุ  ๕๕  ปี
ประถมศึกษาปีที่ ๖
วัดป่าภูตะคาม  ต�ำบลท่าศิลา  อ�ำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๙๐
๐๘ ๐๗๙๕ ๖๗๗๓   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดป่าภูตะคาม  

หลวงพ่อทองปาน จารุวณั โณ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา โดยให้การสนับสนุน
สร้างอาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และท�ำกิจกรรม
ทางวิชาการต่าง ๆ ของโรงเรียน และยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พระอธิการสมเกียรติ ชิตฺมาโร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  พฤษภาคม  ๒๔๙๘   อายุ  ๖๖  ปี
- ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสร้างเสีย่ น
- นักธรรมชัน้ โท ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดป่าถ�้ำพระเทพนิมิต  ๑๙  หมู่ ๒  ต�ำบลตาลเลียน  อ�ำเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๕๐
๐๙ ๓๕๓๘ ๘๙๑๑   
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดป่าถ�้ำพระเทพนิมิต  

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้ทุนการศึกษาแก่
เด็กยากจนให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษา บริจาคเงินเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กบั โรงเรียน          
บ้านสร้างเสี่ยน บริจาครถตู้เพื่อบริการให้ความสะดวกในงานราชการของโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
และร่วมระดมทุนสนับสนุนการสร้างห้องน�ำ้ นักเรียนชาย - หญิง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
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วัดแจ้งพรหมนคร
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๖  กรกฎาคม  ๒๔๙๒
ผู้บริหาร
พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ นิรามโย)  เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร  
เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี
สถานที่ตั้งองค์กร ๕๒  หมู่ ๑  ต�ำบลต้นโพธิ์  อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์
๐๙ ๑๘๘๗ ๒๔๙๘
โทรสาร
ประเภทกิจการ   วัด
ผลงาน
วัดแจ้งพรหมนคร โดยพระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาส เป็นหน่วยงานที่มีคุณูปการ          
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนินการต่าง ๆ
ของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
และประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดอบายมุข อาทิ
- สนั บ สนุ น งบประมาณเป็ น ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษา
ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน
- ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ โดยเป็นครูสอนวิชาศีลธรรมและอบรมจริยธรรม
แก่นกั เรียน และเป็นองค์บรรยายธรรมแก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม และโครงการต่าง ๆ
ของจังหวัดสิงห์บุรี
- จัดหางบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี
- สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ โดยเป็นกรรมการสถานศึกษา     
และให้คำ� ปรึกษาในการบริหารงานแก่สถานศึกษาต่าง ๆ

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดล�ำนาว
วันที่ก่อตั้งองค์กร   กรกฎาคม
ผู้บริหาร
พระครูปลัดวรวงศ์มุนี ธมฺมโชติ (ทองเริ่น)  ผู้อ�ำนวยการศูนย์
สถานที่ตั้งองค์กร วัดล�ำนาว  ๑๑๒  หมู่ ๑๔  ต�ำบลบ้านล�ำนาว  อ�ำเภอบางขัน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๖๐
โทรศัพท์
๐๘ ๙๕๘๖ ๘๒๐๒
โทรสาร
ประเภทกิจการ   หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผลงาน
ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด�ำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีพลังแห่งแผ่นดิน “ครูคุณธรรม” ให้กับผู้บริหาร
การศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ยุวชนคุณธรรม”
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “สถานศึกษาคุณธรรม น้อมน�ำศาสตร์แห่งพระราชา” โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
“เด็กดีศรีเมืองนคร” ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ - ๖ กระทรวงศึกษาธิการ และด�ำเนินการขับเคลื่อน
โรงเรียนวิถพี ทุ ธตามนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๑ พฤศจิกายน  ๒๔๘๙   อายุ  ๗๕  ปี
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) จาก University of Glasgow,
สหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๕๐  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
๐ ๒๙๔๒ ๘๑๔๕, ๐๘ ๑๘๕๐ ๘๑๖๐    
๐ ๒๙๔๒ ๘๑๔๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนุนภารกิจของ สสวท. โดยเป็นกรรมการก�ำหนดนโยบายผูม้ คี วามสามารถพิเศษ   
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ ของ สสวท. และมีสว่ นร่วมในการพัฒนานักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ การเป็นทีป่ รึกษาให้กบั โครงการ พสวท. มาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และกรรมการโดยต�ำแหน่ง ในคณะกรรมการ สสวท. โดยร่วมผลักดันการด�ำเนินงานตามภารกิจ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ได้รับรางวัลผู้น�ำวิทยาศาสตร์พลังงาน
ทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัย
ด้านการศึกษานโยบาย ได้แก่ อุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน ก�ำลังคนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การศึกษาวิทยาศาสตร์สำ� หรับผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๑  กรกฎาคม  ๒๔๘๗   อายุ  ๗๗  ปี
Ph.D. (Nutrition) จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)
๘  ถนนลาดพร้าว  ซอย ๒๒  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
๐๘ ๗๗๑๗ ๐๑๒๖    
สมาชิกวุฒิสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์        
และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประธานอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการณ์การท�ำงานด้านบริหาร
และเป็นผู้น�ำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตร สื่อ และการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นายขจร ธนะแพสย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  มกราคม  ๒๕๑๘   อายุ  ๔๗  ปี
- ปริญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการเงินและการบริหารจัดการ, University of London, UK
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Oxford, UK
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, London School of Economics, UK
- รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินยิ มอันดับ ๑ เหรียญทอง ทุนภูมพิ ล)
๖๕๔/๓  ซอยศรีย่าน ๑  ถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐
๐๘ ๕๗๔๔ ๓๓๑๑     
พนักงานองค์การของรัฐ สังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย

ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ และประธานคณะอนุกรรมการออกแบบ
ระบบและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครูฯ ดร.ขจร ธนะแพสย์ เป็นหนึง่ ในผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญทีช่ ว่ ยศึกษา
ออกแบบ จัดท�ำ  ชี้แจง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูของกระทรวงศึกษาธิการ   
จนมีการน�ำแผนไปปฏิบัติใช้จริงและเริ่มเห็นผลแล้วบางส่วน อีกทั้งในฐานะคณะกรรมการก�ำกับการแก้ไข
หนี้สินของประชาชนรายย่อย ได้ช่วยผลักดันให้เรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
ความพิเศษของแผนการแก้หนีค้ รูในครัง้ นีอ้ ยูท่ กี่ ารมองปัญหาอย่างเป็นระบบในองค์รวม
และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ซึ่งต่างจากอดีตที่แผนมักปักธงมุ่งแก้เพียงเฉพาะ “หนี้เสีย”
ไม่ได้ดู “ภาพรวมหนี้สิน” ของครูทั้งระบบ และจะเน้นการให้ความรู้ทางการเงิน และส่งเสริมให้ครูมีวินัย
ประหยัด และรู้จักอดออม แต่แผนแก้หนี้ครูในครั้งนี้ได้ขยายประเด็นและมิติที่เกี่ยวข้องออกไปกว้างขึ้นมาก
โดยส่วนที่ถือเป็นหัวใจและ game changer ของการแก้หนี้ครู คือ การปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะ “นายจ้าง” ของครู ทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือคุณครูแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ผ่านการปรับปรุงระบบการตัดเงินเดือน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิต รวมทั้งสถานะทางการเงินของครูดีขึ้น
และการแก้หนี้ครูอยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้มากขึ้น

นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๕  เมษายน  ๒๔๙๒   อายุ  ๗๓  ปี
Ph.D. จาก Oregon State University U.S.A.
๑๓  เสรี ๔ ซอย ๕  แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร ก�ำกับ ดูแล ควบคุม การพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ และพัฒนากิจการลูกเสือด้านวิชาการ
- ผู้อ�ำนวยการฝึกอบรม และวิทยากรในการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้กับ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยมีรฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เป็นคณะที่ให้นโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือ เพื่อส่งต่อให้ส�ำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติรับไปปฏิบัติ
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นายคณิต คุ้มพร้อม
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  มกราคม  ๒๕๑๒   อายุ  ๕๓  ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๓๒  หมู่ ๖  ต�ำบลบ่อผุด  อ�ำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๓๒๐
๐๘ ๑๙๗๘ ๓๑๕๐, ๐๘ ๑๖๐๖ ๕๑๖๖   
ธุรกิจส่วนตัว

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางด้าน
วัฒนธรรมมวยไทย สนับสนุนงานกิจกรรม ตลาดนัดนักเรียน OPEN MARKET SW COMPANI สนับสนุน
งานวิชาการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร English Program (EP) อีกทั้ง
ยังสนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียน เพื่อท�ำลานคอนกรีต ศาลาที่นั่งพักส�ำหรับนักเรียนและทางเท้า   
ทีม่ รี วั้ กัน้ ทางเดินหน้าโรงเรียน เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทจี่ ะเกิดกับเด็ก ๆ ระหว่างทีผ่ ปู้ กครอง มารับ - ส่ง
นักเรียน

นางสาวจิ้น ทิมมัจฉา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๗  พฤศจิกายน  ๒๔๘๙   อายุ  ๗๖  ปี
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดท้องไทร
๔๖  หมู่ ๓  ต�ำบลแหลมบัว  อ�ำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๒๐
เกษตรกร

สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา โดยได้บริจาคเงินในการปรับปรุงภูมทิ ศั น์โรงเรียน
อาคารเรียนและห้องเรียนของโรงเรียนวัดท้องไทร เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและ
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา แต้มบรรจง

เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๓ กันยายน  ๒๔๙๔   อายุ  ๗๐  ปี
ปริญญาเอก  (Chemistry, Ph.D.) จาก Oklahoma State University, USA
๓๕๕/๑  ถนนพระราม ๔  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
๐ ๒๒๕๘ ๖๔๐๒, ๐๙ ๑๗๕๗ ๑๐๐๑    
นักวิชาการอิสระ (ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ร่วมเป็นอนุกรรมการด�ำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิก      
ระหว่างประเทศ สนับสนุนงานวิชาการด้านการจัดท�ำหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้วิชาเคมี
เป็นวิทยากรอบรม และร่วมพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นโครงการพัฒนาสือ่ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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นางจินตนา นุชศิริ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๒  เมษายน  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๓  ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙๙  หมู่ ๒  ต�ำบลลาดใหญ่  อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐
๐๘ ๙๙๖๔ ๐๔๓๓   
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ โดยเป็นคณะกรรมการ
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง ทีป่ รึกษาฝ่ายงานวิชาการ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง และคณะกรรมการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง อีกทั้งยัง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับการพัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง

ศาสตราจารย์จินตนา สรายุทธพิทักษ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๕  มกราคม  ๒๔๙๙   อายุ  ๖๖  ปี
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗๖/๒๐  หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ๑ ซอย ๑๑๐/๔  ถนนเสนานิคม ๑  แขวงจรเข้บัว  
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐
๐๘ ๑๓๘๓ ๕๑๙๙   
พนักงานมหาวิทยาลัย

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจยั ของคุรสุ ภา ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะกรรมการด�ำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางการศึกษา
- คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
- คณะกรรมการอ่านและประเมินผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โดยท�ำหน้าที่ประธาน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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นายจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๙  มิถุนายน  ๒๕๑๑   อายุ  ๕๔  ปี
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙๔/๗๔  หมู่บ้านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำ�บลบางเลน  
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๔๐๐
๐๙ ๒๒๕๐ ๖๖๑๑   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา          
และการฝึกอบรมวิชาชีพ เอื้ออำ�นวยให้ร้านสาขาของบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำ�กัด เป็นแหล่งการเรียนรู้
และเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสังกัด สอศ. ในสาขาวิชาที่บริษัทมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ นักศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนบุคลากรและครู เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ และทักษะจากการปฏิบตั งิ านจริงภายในบริษทั และร้านสาขาของบริษทั
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในตำ�ราหรือห้องเรียน ตลอดจนเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและงานด้านวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

นายเจริญทิพย์ อร่ามรุ่งโรจน์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๙  ธันวาคม  ๒๕๒๙   อายุ  ๓๕  ปี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๙/๕  หมู่ ๔  ต�ำบลลี  ้ อ�ำเภอลี  ้ จังหวัดล�ำพูน  ๕๑๑๑๐
๐๖ ๓๙๐๑ ๘๕๙๘    
รับราชการ  ปลัดอ�ำเภอช�ำนาญการ (เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง)

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา เป็นวิทยากรการเทียบ
ระดับการศึกษา พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรโครงการจิตอาสา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชาดาบน�้ำลี้   
สิรเิ วียงชัย และหลักสูตรอาชีพ ขับเคลือ่ นการยกระดับการศึกษาส�ำหรับผูน้ ำ� ชุมชนทัง้ พืน้ ทีไ่ ห้ได้รบั การศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติ จัดหา
งบประมาณ (ผ้าป่า) เพือ่ พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณ กศน.อ�ำเภอลี  ้ โดยการบูรณะปรับปรุงศาลาอนุสรณ์
สามครูบา ดูแลการใช้อาคารสถานที่ กศน.อ�ำเภอลี้ ซึ่งเป็นอาคารที่ว่าการอ�ำเภอหลังเก่าและเป็นปัจจัย
ในการจัดการศึกษาของ กศน.อ�ำเภอลี้ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในพื้นที่
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นายชวลิต หมื่นนุช
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๒  เมษายน  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๙  ปี
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๔/๓๕๖  หมู่บ้านบัวขาว ซอย ๓๔  ถนนรามค�ำแหง ๑๗๔  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๑๐
๐๘ ๑๘๑๖ ๔๓๙๑    
๐ ๒๕๑๗ ๐๘๑๐
ที่ปรึกษาอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ำคุณประโยชน์ให้ สทศ. ในงานด้านการบริหารงานบุคคล งานด้าน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการ สทศ. ให้เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    
และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

นายชัยรัตน์ จ�ำนงค์การ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๔   อายุ  ๕๐  ปี
ปริญญาเอก (ก�ำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๑๐๙/๘  ซอยสรงประภา ๑๕  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
๐ ๒๐๔๕ ๖๕๒๘  ต่อ ๓๐๒    
ธุรกิจส่วนตัว

- สนับสนุนการท�ำถนนคอนกรีต และงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จังหวัดพิจิตร
- สนับสนุนงบประมาณการต่อเติม และซ่อมแซมอาคารห้องสมุด พร้อมมอบอุปกรณ์
สนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียน จัดสร้างโครงการบ้านต้นไม้เพือ่ น้อง ๆ และสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ อีกมากมายให้แก่
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยา จังหวัดพิจิตร
- สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเนิ น หั ว โล้ ห นองยางพิ ท ยาคม
จังหวัดพิจิตร
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นางสาวณภัทร กุลจิตติธร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๘  สิงหาคม  ๒๕๑๙   อายุ  ๔๕  ปี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๘/๑๖  ซอยบางขุนนนท์ ๒  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐
๐๘ ๑๙๘๖ ๑๑๘๕    
รับราชการ

ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องกว่า ๑๕ ปี จนได้รับพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือยั่งยืน เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมลูกเสือ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการด�ำเนินงาน และวิทยากร ในการจัดท�ำเอกสารส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ และการฝึกอบรมลูกเสือในขั้นความรู้ต่าง ๆ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส�ำนัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

นายโตมร จันทรา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๑  ธันวาคม  ๒๕๑๓   อายุ  ๕๑  ปี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔๘/๖๓  ซอยนิมิตรใหม่ ๔๐  แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๑๐
๐๘ ๐๒๑๔ ๑๗๑๗   
ผู้บริหารบริษัทเอกชน

สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา เพือ่ พัฒนาเยาวชน และคุณภาพด้านการจัดการอาชีวศึกษา
เป็นผู้เริ่มด�ำเนินการจัดท�ำโครงการทวิภาคีของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จนถึง
ปัจจุบัน โดยท�ำความร่วมมือกับสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และยกระดับ
การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพือ่ พัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุม่ อาชีพธุรกิจค้าปลีก
ร่วมขับเคลือ่ นยกระดับคุณภาพวิชาชีพในโครงการสานพลังประชารัฐ และได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เพือ่ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติในฐานะผู้น�ำรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ
ให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการด้านการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคม
อย่างต่อเนื่อง
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ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๘  มิถุนายน  ๒๔๙๘   อายุ  ๖๗  ปี
Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
๓๑๕  ซอยลาดพร้าว ๒๓  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจกั ร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
๐๘ ๖๐๔๔ ๕๙๙๙     
ข้าราชการบ�ำนาญ
สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายกลั่นกรองกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

นาวาโท นายแพทย์ธนพันธ์ ภูมิชัยเวช
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๙  สิงหาคม  ๒๕๒๐   อายุ  ๔๔  ปี
วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๑๑๘/๑๘  หมู่บ้านเดอะรอยัลเรสซิเด้นท์  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐
๐๘ ๙๘๙๖ ๗๙๘๙    
ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นประจ�ำทุกปี        
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบนั โดยในแต่ละปีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนผูม้ คี วามประพฤติดี
แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ โดยมี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาดั ง กล่ า วแล้ ว จ� ำ นวน ๕๐ ราย ปั จ จุ บั น
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านศัลยกรรมตกแต่ง ทั้งนี้ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตอบแทนโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงต้องการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

นายธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๘  เมษายน  ๒๕๑๕   อายุ  ๔๙  ปี
M.S. (Management of Technology) จาก Vanderbilt University, Nashville, TN, USA.
๙๖๒  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุร  ี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐
๐๘ ๑๘๓๖ ๐๖๖๘    
ผู้บริหารโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี

สนับสนุนการศึกษาเอกชนท�ำคุณประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (กช.) ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มีบทบาทในการผลักดันให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
ทัง้ ในด้านการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการด�ำเนินงานของโรงเรียน การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ทัง้ ภายในและภายนอก ให้ความร่วมมือในการท�ำหน้าทีป่ รับแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ในการด� ำ เนิ น งานของโรงเรี ย นเอกชนนอกระบบ ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น งานด้ า นคณะกรรมการ
และอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาเอกชนกับหน่วยงานต้นสังกัดมาโดยตลอด
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นางนงนุช ชาญปริยวาทีวงศ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๔  มิถุนายน ๒๔๘๘   อายุ  ๗๖  ปี
Doctor of Philosophy (Mathematics Education) จาก University of Illinois at
Urbana-Champaign, The United State of America
๔๒๘  ซอยปรีดีพนมยงค์ ๑๘  ถนนสุขุมวิท ๗๑  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
๐ ๒๓๙๒ ๗๒๘๑, ๐๘ ๑๘๕๐ ๖๙๕๙     
นักวิชาการอิสระ

เป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญร่วมผลักดันการพัฒนาระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
คอมพิวเตอร์ของประเทศ โดยร่วมพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การอบรมครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และศักยภาพของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ยุคต้นของ สสวท.
จนถึงเกษียณ หลังจากนั้นยังได้ทุ่มเท มุ่งมั่นช่วยงานต่อในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ KU-Band  ได้รว่ มเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
วิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูแกนน�ำ ครูพี่เลี้ยง ร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เพื่อเป็นฐานก�ำลังที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาประเทศในอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ พสวท. โครงการ
คอมพิวเตอร์โอลิมปิก โครงการลูกคิด โครงการวิทยาศาสตร์รากฐาน โครงการวิจัย IEA เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบกับนานาชาติ โครงการส่งเสริมเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ เด็ก
และเยาวชน

นายนราธิป นเรศเสนีย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  ตุลาคม  ๒๕๒๑   อายุ  ๔๓  ปี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๓/๕  หมู่ ๓  ถนนเลียบคลอง ๕  ต�ำบลลาดสวาย  อ�ำเภอล�ำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๕๐
๐๙ ๐๙๗๓ ๔๓๔๕   
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ฝ่ายช่าง บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สนับสนุนและส่งเสริมด้านช่างอากาศยาน ให้กบั ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประสานงานในการจัดการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ การให้ค�ำปรึกษาในระบบคุณภาพและแนวทางการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำระบบคุณภาพและจัดท�ำคู่มือของแต่ละวิทยาลัย เพื่อขอการรับรอง
เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมร่างหลักสูตร
นายช่างภาคพื้นดินประเภท B1.1 ปี ๒๕๖๓ ปรับปรุง ๒๕๖๔ และร่วมเป็นคณะท�ำงานเกี่ยวกับหลักสูตร
นายช่างอากาศยานในหลายหลักสูตร นอกจากนี้ยังช่วยด�ำเนินการประสานกับส�ำนักการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอความร่วมมือ
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นางนิภารัตน์ ชัยวงค์คำ	
�
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๖  กันยายน  ๒๕๐๓   อายุ  ๖๑  ปี
ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาล�ำปาง
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ จ�ำกัด  ๘๙/๙  ถนนเฉลิมพงษ์  แขวงสายไหม  
เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐
๐ ๒๕๓๓ ๓๙๙๙   
ธุรกิจประกันชีวิต

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย โดยการมอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนา        
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดพระธาตุล�ำปางหลวง และโรงเรียนบ้านปงแพ่ง อีกทั้งยังเล็งเห็น
ความส�ำคัญของการปลูกฝังในเรือ่ งของศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมให้กบั นักเรียน จึงได้มอบพระพุทธรูป
ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองได้สักการบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๘  ตุลาคม  ๒๔๙๘   อายุ  ๖๖  ปี
- AO Fellow Sunnybrook Hospital, University of Toronto, ประเทศแคนาดา
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๓/๒๙  ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๗๐๐
๐ ๒๔๒๔ ๔๑๔๓    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ดังนี้
- ก�ำกับ ดูแล มอบนโยบายและก�ำหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการและ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการท� ำ วิ จั ย ให้ แ ก่ ค รู ข องโรงเรี ย นและนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพในเวทีชั้นน�ำระดับนานาชาติ
- สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส�ำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ
- ควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน การก�ำกับตรวจสอบด้านงบประมาณ ความเสีย่ ง
ควบคุมภายใน และการบริหารงานทัว่ ไป ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก�ำหนดเกีย่ วกับโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ และข้อกฎหมายของทางราชการ
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แพทย์หญิงเบญจพร สุขประพฤติ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๗  ตุลาคม  ๒๕๑๙   อายุ  ๔๖  ปี
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘๔/๕๙  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
๐๘ ๑๓๘๓ ๕๑๙๙    
แพทย์

สนับสนุนงานด้านโรงพยาบาลครู และกิจกรรมต่าง ๆ  มคี วามเสียสละในการมาช่วยพัฒนา
สถานพยาบาล สกสค. ให้เป็นโรงพยาบาลครู บริการรักษาพยาบาลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี จัดให้มีกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่           
ให้มีความรู้ความสามารถด้านการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเบื้องต้น ร่วมออกหน่วยช่วยคัดกรองผู้ป่วย     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 แก่ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ

นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  มีนาคม  ๒๔๘๗   อายุ  ๗๘  ปี
Ph.D. จาก University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
๙๕๙  หมู่บ้านเมืองทอง ๒/๑  ถนนพัฒนาการ ๗๔  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
๐๘ ๖๙๙๓ ๒๓๔๙    
ข้าราชการบำ�นาญ (อดีต : รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิชาการ
และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

มีบทบาทในการทำ�คุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการผ่านหลายหน่วยงาน ได้แก่
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ (สองสมัย) กรรมการมูลนิธิ    
ช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจยั ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา และประธานคณะกรรมการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ของสำ�นักงาน สกสค. ซึง่ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานในการสร้าง
โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและบุคคลอื่น ๆ
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นายประมวล ศิริผันแก้ว
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๘   (เสียชีวิต)
Ph.D. (Physics Education) จาก Purdue University, The United State of America
๔  ซอย ๑๔  ถนนสุขมุ วิท  ต�ำบลแสนสุข  อ�ำเภอเมืองชลบุร  ี จังหวัดชลบุร  ี ๒๐๑๓๐
-

วิทยากรหลักสูตรระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การอบรมเรื่องหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ แก่วทิ ยากรแกนน�ำและวิทยากรหลักสูตรระดับจังหวัด ร่วมปรับปรุง
หลักสูตร อบรมครู พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ร่วมจัดท�ำมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จัดท�ำหนังสือเรียน และคูม่ อื ครู สนับสนุนการด�ำเนินงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ งานการอบรมครู
และด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

นายปริญญา เศิกศิริ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๒๑  สิงหาคม  ๒๔๙๓   อายุ  ๗๑  ปี
ครุศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์ วิทยาลัยครู พระนครศรีอยุธยา
๙๕  หมู่ ๑  บ้านส�ำราญ  ต�ำบลส�ำราญ  อ�ำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ๓๕๐๐๐
๐๘ ๑๐๗๑ ๕๘๔๕   
ข้าราชการบ�ำนาญ

นายปริญญา เศิกศิริ ได้เกษียณอายุราชการตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ยงั คงมาปฏิบตั หิ น้าที่
โดยเป็นครูจติ อาสา สอนนักเรียนประจ�ำชัน้ ปีที่ ๕ - ๖ โรงเรียนบ้านส�ำราญ เป็นประจ�ำทุกวันตัง้ แต่ ปี ๒๕๕๓
จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๑ ปี โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ  อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน นอกจากนีย้ งั ได้สนับสนุนงบประมาณเพือ่ เป็นทุนการศึกษา และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
ให้กับโรงเรียนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าท�ำงาน
อยู่เป็นประจ�ำ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๘  พฤศจิกายน  ๒๔๙๗   อายุ  ๖๗  ปี
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙๕/๒  ถนนเพชรเกษม ๖๙ แยก ๗  แขวงหลักสอง  เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐
๐ ๒๔๒๑ ๑๔๕๕, ๐๘ ๑๔๒๐ ๖๖๙๑    
ข้าราชการบ�ำนาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ำ 
คุณประโยชน์ให้ สทศ. ในงานด้านกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจ และพันธกิจของ สทศ. โดยได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการ สทศ. ให้เป็นคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สทศ. และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การจัดท�ำ  ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ สทศ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
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นางพรรณี สหเสวียนต์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๙  เมษายน  ๒๔๙๔   อายุ  ๗๐  ปี
ปริญญาตรี
๔๒๔/๓  หมู่ ๑  ต�ำบลริมใต้  อ�ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐
๐ ๕๓๒๙ ๗๒๐๖, ๐๘ ๑๗๖๔ ๓๓๖๖    
๐ ๕๓๒๙ ๙๘๙๑
ผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ พัฒนาการศึกษาเอกชน ประสานงานกับสถานศึกษา ผูบ้ ริหาร ครูเอกชน     
ทั้งในระดับจังหวัด ภาคเหนือ และระดับประเทศ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนเชียงใหม่  
การท�ำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในต�ำแหน่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการอนุยทุ ธศาสตร์ และคณะกรรมการ สกสค.เชียงใหม่  ได้รบั การเชิดชูเกียรติเป็นผูท้ ำ� คุณประโยชน์
เพื่อการศึกษา ผู้นำ� ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่

นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๖  มีนาคม  ๒๔๙๕   อายุ  ๖๙  ปี
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
๒๐๖  หมู่ ๑  ต�ำบลโคกยาง  อ�ำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๓๐
๐๘ ๑๕๖๙ ๖๔๖๔     
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  โดยเข้าร่วมประชุมกับส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดกระบี่ เพื่อปรึกษาหารือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ กศน. โดยได้ให้ค�ำปรึกษาชี้แนะ
แนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกระบี่ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
เมื่อมีโอกาสแจ้งข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาของ กศน. ให้ประชาชนทั่วไป
ได้ทราบและเข้าใจถึงงานของ กศน. มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและวิทยากรให้กับ
กศน.อ�ำเภอ ด้วยจิตอาสาของตนเองที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดกระบี่มีโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ช่วยขับเคลือ่ นกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยของส�ำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ซึง่ ได้รบั รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลเมืองต้นแบบ ส่งเสริมเครือข่ายการอ่านยอดเยี่ยม
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นายพินิจ ธิมา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๕  มิถุนายน  ๒๔๙๔   อายุ  ๗๐  ปี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๗/๒  ต�ำบลบางพระ  อ�ำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  ๒๓๐๐๐
๐๘ ๙๙๓๙ ๗๗๘๔    
ข้าราชการบ�ำนาญ
สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตราด)
- ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
- คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (อกศจ.ตราด)
- คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตราด
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

นายพิภพ พิทักษ์ศิลป์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๔  ปี
ผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙๕  ซอยสุขุมวิท ๖๒ แยกริมทางด่วน ๒  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
๐๙ ๙๑๗๘ ๒๖๒๖    
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทบ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- ทีป่ รึกษาและผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจ�ำโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั
แพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยร่วมวางแผนและ
ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานที่เป็นประโยชน์
กับเป้าหมายและผลผลิตของโครงการทั้งก่อนเริ่มและระหว่างด�ำเนินโครงการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประเทศชาติเป็นหลัก
- ดูแลการวางแผนและประสานการปฏิบตั ใิ นโครงการโรงเรียนประชารัฐ (Connext ED)
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นายพิศาล อุบล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๘  เมษายน  ๒๕๐๕   อายุ  ๖๐  ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๖๔/๑  หมู่ ๒  ต�ำบลย่านยาว  อ�ำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุร  ี ๗๒๑๓๐
๐๘ ๙๘๐๙ ๔๙๙๙   
ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมอุบลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
(อาคาร ๓ ชั้น ๑) ให้มีความสวยงามทันสมัย เพื่อรองรับการประชุม กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน      
และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถให้บริการหน่วยงานภายนอก และชุมชนได้

นายไพรวัน แซ่ลิ้ม
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

พ.ศ. ๒๔๙๑   อายุ  ๗๔  ปี
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๕๒  หมู่ ๑  ต�ำบลวัดสุวรรณ  อ�ำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุร  ี ๒๐๒๗๐
๐๙ ๐๗๓๑ ๖๑๐๑   
ค้าขาย

สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา โดยได้บริจาคทีด่ นิ ให้โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
เพื่อพัฒนาการศึกษาและใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยสร้างเป็น
ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพักครูและส่วนหนึ่งของอาคารอเนกประสงค์
ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียน และให้การสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อย่างต่อเนื่อง

นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๗   อายุ  ๔๘  ปี
Master of Business Administration (M.B.A.) Business Administration and
Management, Finance, Deakin University
๒๘๕  ซอยพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
๐๘ ๔๗๒๒ ๘๔๙๓   
พนักงานบริษัทเอกชน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ยึดมั่นหนึ่งในปรัชญาองค์กรของบริษัท คือ “บุคลากรคือทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุด”  
มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดแก่องค์กร จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นอย่างมาก ในการลงทุนการสนับสนุนการศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากโครงการทวิภาคีทบ่ี ริษทั ฯ
ได้ท�ำร่วมกับทางส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ยังสนับสนุนโครงการปลูกต้นกล้า ซึ่งเป็น
โครงการทีช่ ว่ ยเหลือเด็กนักเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา นักศึกษาทีผ่ า่ น
เข้าร่วมโครงการ บริษัทฯ การันตี เรื่องการรับเข้าท�ำงานหลังจากสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ ๑๐๐% จากการที่ได้
ด�ำเนินโครงการ Minor Corporate University มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า ๓๕,๐๐๐ คน
และมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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นายภูดิท ก�ำเนิดพลอย
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๑๒   อายุ  ๕๓  ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๑๓๓/๖๓  ซอยประเสริฐมนูกิจ ๒๙  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐
๐๙ ๘๒๗๙ ๗๘๗๙    
ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร

ในปี ๒๕๖๔ นายภูดทิ   กำ� เนิดพลอย หรือ นายกรรชัย  กำ� เนิดพลอย ได้ให้ความอนุเคราะห์
น�ำเสนอข่าวสารข้อมูล เผยแพร่ และถ่ายทอดข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงทั่วประเทศ
ซึ่งอยู่ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งผลท�ำให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูล  
มีผู้ที่สนใจเข้าไปรับบริการและร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางอาชีพ
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของตนเองและชุมชน

นายมารุต ศิริธร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๖   อายุ  ๕๙  ปี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๔/๓๕  หมู่ ๑  ต�ำบลสันผักหวาน  อ�ำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐
๐๘ ๘๒๙๕ ๙๔๑๕   
ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา (อาชีวศึกษาเอกชน)

สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนกับส�ำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน โดยให้ความรู้ในด้านการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้     
เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พัฒนาระบบประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
เอกชน พัฒนาระบบประเมินการจัดการอาชีวศึกษาวิถีพุทธ เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ. ด้านอาชีวศึกษา      
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองเลขาธิ ก าร สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน แห่ ง ประเทศไทย              
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วาระ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด และระดับเขตภาคเหนือ ๑
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นายยงยุทธ บุญธรรม
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๔  ปี
ปกศ.ต้น วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
๑๖๓  หมู่ ๑  ต�ำบลแม่ยางร้อง  อ�ำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  ๕๔๑๔๐
๐๘ ๐๖๖๑ ๓๘๑๑   
เกษตรกร

ร่วมแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับ กศน.อ�ำเภอร้องกวาง ด้านสถานที่การให้บริการ    
ของห้องสมุดประชาชนอ�ำเภอร้องกวาง (สาขา๒) ที่อาคารช�ำรุด หลังคารั่วอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้มาใช้บริการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จึงได้ประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อคิดวิธีการระดมทุนจัดสร้างอาคารใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการทอดผ้าป่าประสานเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภายในจังหวัดแพร่มาร่วมระดมทุนและเห็นความส�ำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต    
โดยการจัดท�ำผ้าป่าตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ปัจจุบัน
ก�ำลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติการรื้อถอนอาคารดังกล่าว

นายยุทธชัย อุตมา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓๐  ธันวาคม  ๒๔๘๖   อายุ  ๗๘  ปี
กศ.บ., M.A. in Ed.
๑๑/๑๔๒๘  หมู่บ้านนันทวัน ซอย ๑๖  หมู่ ๔  ต�ำบลเสาธงหิน  อ�ำเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๔๐
๐๖ ๑๐๒๘ ๑๖๗๗    
ข้าราชการบ�ำนาญ
(อดีต : รองเลขาธิการ กปช. รองอธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการคุรุสภา)

มีบทบาทส�ำคัญในการร่างพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
เมือ่ เกษียณอายุราชการแล้ว ได้ชว่ ยงานการศึกษาในหลายบทบาท โดยเฉพาะงานส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
และงานส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผลงานโดดเด่น คือ เป็นบรรณาธิการวารสาร “วิทยาจารย์”
และหนังสือจดหมายเหตุคุรุสภา และเป็นคณะท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลายคณะ
โดยเฉพาะกรรมการคัดเลือก “รางวัลพระพฤหัสบดี” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
หน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานในการสร้างโอกาสและพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ต้ น แบบให้ กั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คลอื่ น ๆ นอกจากนี้ เ ป็ น กรรมการพิ จ ารณา
“การจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
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นายรอยล จิตรดอน
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

มกราคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๙  ปี
ปริญญาเอก Dr.rer.nat. Informatics, Informatics Institute, Innsbruck University,
Innsbruck, AUSTRIA
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ (องค์การมหาชน)  ๙๐๑  ถนนงามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
๐๘ ๑๘๐๔ ๔๑๑๙    
กรรมการ สมศ.
(เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง เนื่องจาก เป็นประธานกรรมการการอาชีวศึกษา)

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
การด�ำเนินงาน การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ การบริหารความเสีย่ ง รวมถึง ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานของ สมศ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และทิศทางการด�ำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ในปัจจุบนั ขับเคลือ่ นการด�ำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจทิ ลั และให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานภายใน
ของส�ำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๒   อายุ  ๗๓  ปี
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒๕/๘๙  หมู่ ๕  ซอยลุ่มพัฒนา ๑  ถนนบางกรวย - ไทรน้อย  ต�ำบลบางกรวย  
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๓๐
๐๘ ๑๘๐๕ ๕๖๘๑    
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนการบริหารจัดการโดยเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล (คตป.) คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช�ำนาญการและช�ำนาญการพิเศษ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา
และสนับสนุนงานวิชาการต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา โดยจัดท�ำเอกสารเผยแพร่เป็นวิทยากร
รวมถึงเป็นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาให้ขอ้ เสนอแนะต่อโครงการและรายงานการวิจยั และการติดตามประเมินผล
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นายวณิชย์ อ่วมศรี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

กรกฎาคม  ๒๕๐๐   อายุ  ๖๔  ปี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๗๘  หมู่บ้านชนชื่น  หมู่ ๑  ซอยทวีวัฒนา ๙  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  
แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐
๐๘ ๑๘๓๖ ๖๕๖๑    
ข้าราชการบำ�นาญ

เป็นกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.)   
โดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กพศ. และได้รับการแต่งตั้งและทำ�หน้าที่เป็นรักษาการประธาน
คณะกรรมการ กพศ. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา  
การอบรมคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน        
การประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ของ สมศ. ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย    
ที่กำ�หนด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
สนองตามแนวพระราชดำ�ริขนึ้ ในสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นผูร้ เิ ริม่ เปิดหลักสูตร ปวส.
สาขาช่างอากาศยาน ตามมาตรฐานระดับสากล (ICAO) ขึ้นในสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นครัง้ แรก (ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำ�นวน ๖ แห่ง) และพัฒนาจนสถานศึกษาได้รบั การรับรองมาตรฐาน
สากล AMTO ของสำ�นักงานการบินพลเรือนและของ EASA ระดับสากล

นายวิทัย รัตนากร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๕  กันยายน  ๒๕๑๓   อายุ  ๕๑  ปี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๔๒  ซอยเฉลิมสุข  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
๐๘ ๑๑๗๐ ๙๗๘๒   
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน

ประสานและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการท�ำงานผ่านโครงการ “ออมสินอาชีวะ
สร้างอาชีพสู่ชุมชน” โดยธนาคารออมสินร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคจ�ำนวน ๑๘ แห่ง น�ำความรู้ด้านช่างฝีมือไปถ่ายทอด
ให้กับสมาชิกชุมชน เพื่อให้สามารถซ่อมบ�ำรุงเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ให้สามารถ
น�ำไปสร้างงาน สร้างอาชีพได้ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ธนาคารออมสิน สนับสนุนงบประมาณวิทยาลัยเทคนิค    
จ�ำนวน ๑๘ แห่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสมาชิกชุมชน รวมจ�ำนวน ๒,๑๖๐ ราย   
และ “โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” จากวิทยาลัยสารพัดช่าง
จ�ำนวน ๔๓ แห่ง
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ว่าที่ร้อยตรี วิศิษฐ พชรวโรทัย
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๙  กันยายน  ๒๕๐๔   อายุ  ๖๐  ปี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๔๔/๑  หมู่ ๔  ต�ำบลคูคต  อ�ำเภอล�ำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๓๐
๐๘ ๑๖๙๙ ๖๓๒๘    
ข้าราชการบ�ำนาญ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ        
ด้านการฝึกอบรม และด้านวิชาการเป็นอย่างดี ให้การสนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ       
เช่น คณะกรรมการประชุมจัดท�ำแนวทางการประกวดสัญลักษณ์การจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย  คณะท�ำงาน
การจัดท�ำร่างหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมแกนน�ำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา วิทยากร
ประจ�ำกลุ่มโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจ�ำจังหวัด และคณะวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ จากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำคู่มือครู
การจัดกิจกรรม และคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในระดับต่าง ๆ

นายวิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๐  มกราคม  ๒๔๙๙   อายุ  ๖๖  ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (Ph. D) University of London, United Kingdom
๒๑๒  ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๖  แขวงสาทร  เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
๐๘ ๖๔๖๘ ๐๕๙๘    
ผู้บริหารสถานศึกษา

- สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านหลักสูตรและการวัดและประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ โดยเป็นคณะท�ำงานพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียนในระบบ
ประเภทนานาชาติ
- สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ      
โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณาองค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
- พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีประเมินคุณภาพภายนอกระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ โดยเป็นคณะท�ำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ
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นายวีรยุทธ ตันแก้ว
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  กรกฎาคม  ๒๕๒๘   อายุ  ๓๖  ปี
ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี ล�ำปาง
๒๗/๑  หมู่ ๓  ต�ำบลป่าไผ่  อ�ำเภอลี้  จังหวัดล�ำพูน  ๕๑๑๑๐
๐๖ ๕๐๐๒ ๕๔๕๕   
ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร

ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นบ้ า นป่ า จี้ เป็ น ผู ้ มี จิ ต อาสา
และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กนักเรียน ได้ระดมหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาอาคารสถานที่
ปรับภูมิทัศน์สร้างแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
เด็กนักเรียน มีการร่วมจัดท�ำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างห้องสมุดส�ำหรับเด็กนักเรียน ปรับปรุงโรงอาหาร
ระดมทุนในการสร้างสนามเด็กเล่นให้กับเด็กนักเรียน ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรของนักเรียน
ตามนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัยส�ำหรับเด็กนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลจากหลาย
หน่วยงาน อีกทั้งน�ำคณะชุดรักษาความปลอดภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรียนจากสถานการณ์น้�ำท่วมโรงเรียน
ตลอดจนน�ำคณะครู และบุคลากรโรงเรียน ศึกษาดูงานเพื่อน�ำองค์ความรู้มาพัฒนางานด้านวิชาการ

นายวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๑๒  กันยายน  ๒๕๓๑   อายุ  ๕๒  ปี
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๓๑๘/๖๐  หมู่บ้านโนเบิล  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต�ำบลบางกระสอ  อ�ำเภอเมืองนนทบุร  ี
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐
๐๘ ๐๖๓๖ ๘๙๙๙    
กรรมการผู้จัดการบริษัท วิ้งค์ วิ้งค์ โปรดักชั่น จ�ำกัด

วิทยากรให้ความรู้เรื่องการท�ำสื่อโฆษณาและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาบัน
การศึกษา กว่า ๕๐ สถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๒๕ ปี บรรยายมากกว่า
๑,๐๐๐ คลาส มีผู้ฟังมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน และร่วมผลิตสื่อด้านพุทธศาสนาถวายพระเมธีวชิโรดม
ไปแล้ว ๑๔ เรื่อง อาทิ เรื่องศีล ๕ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าใจธรรมะได้ง่าย รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน
ชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ (ก่อตั้งโดย ท่าน ว.วชิรเมธี) และเป็นวิทยากรให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม กลุ่มพัฒนาครู เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และบรรยายให้กับครู
จากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน กว่า ๕๐ คน อีกทั้งเป็นวิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษา
ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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นายวีระพงศ์ เดชบุญ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๔  เมษายน  ๒๕๐๓   อายุ  ๖๑  ปี
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๙๘  หมู่ ๔  บ้านกระโสบ  ตำ�บลกระโสบ  อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐
๐๘ ๑๖๐๐ ๖๗๒๑    
ข้าราชการบำ�นาญ (อดีต : ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี)

สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนประทุมวรราชวิทยา มูลนิธิ
เพือ่ การศึกษาลูกหลานเมืองอุบล ประสานจัดตัง้ โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนจัดหาที่ดินสำ�หรับ
สร้างสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ และเขต ๒๙ สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
และสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

นายศักดิ์ชัย จันทร์ ใหม่มูล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๙  ปี
ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๒๗  หมู่ ๑  ตำ�บลบ่อกรุ  อำ�เภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุร  ี ๗๒๑๒๐
๐๘ ๓๔๘๘ ๓๓๓๓   
รับราชการ นายกเทศมนตรีตำ�บลบ่อกรุ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในหลายด้าน ทำ�ให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับรางวัล
ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา และคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยสนับสนุนชุดตรวจ ATK ระดมเงินและสนับสนุนให้มีการจัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดำ�เนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนและในโรงเรียน
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นางสาวศิรินุช ศรารัชต์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๑  มิถุนายน  ๒๕๑๑   อายุ  ๕๓  ปี
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
๑๒๓  บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า ซอย ๙  แขวงบางละมาด  เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐
๐๘ ๑๙๙๖ ๐๕๖๕    
ผู้อ�ำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา

ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในความส�ำเร็จของโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรูอ้ อนไลน์วงั จันทรเกษม”
โดยได้น�ำระบบ Microsoft Teams เข้ามาช่วยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามากกว่า ๕๔๐,๐๐๐ คน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานตลอดโครงการ
และเพื่อเป็นการสานต่อความส�ำเร็จ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการเรียนรู้แบบผ่านระบบ
ออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ ๒” ขึ้น คุณศิรินุช ยังคงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยค�ำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถเข้าถึง  
ได้ง่ายผ่านทุกอุปกรณ์ โครงการนี้จะส�ำเร็จไม่ได้ หากไม่มีเครื่องมือในการประชุมสื่อสารออนไลน์ที่สามารถ
รองรับคนจ�ำนวนมากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นผู้ท�ำคุณประโยชน์ยิ่งให้แก่กระทรวง
ศึกษาธิการ

นายศุภกฤษ อธิขจรสุข
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓   อายุ  ๔๒  ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๙๙/๑๑  หมู่ ๑  ต�ำบลบางขะแยง  อ�ำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๐๐๐
๐๘ ๘๙๔๑ ๒๔๕๙   
พนักงานบริษัทเอกชน (วิศวกรฝึกอบรม)

สนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศเพื่อพัฒนาครูผู้สอน
และนักเรียนนักศึกษา โดยจัดอบรมหลักสูตรการซ่อมบ�ำรุงการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศให้กับครู          
และบุคลากร สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน วิทยาลัยเทคนิค
ราชสิทธารามจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ ๒ โดยสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เครื่องมือ
และวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
อาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องท�ำความเย็นและปรับอากาศ
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นายศุภชัย ศรีหล้า
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๙   อายุ  ๕๕  ปี
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล
๙  หมู่ ๕  ต�ำบลม่วงสามสิบ  อ�ำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๔๐
๐๘ ๗๔๕๖ ๙๖๖๙    
คณะท�ำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน นายศุภชัย ศรีหล้า ท�ำหน้าที่เป็นประธานคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวเกษตร เพื่อด�ำเนินงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) โดยได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานตามนโยบาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อจัดท�ำข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของวิทยาลัย
แต่ละแห่งตามบริบทพืน้ ที่ และถ่ายทอดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Network) สร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๔  กรกฎาคม  ๒๕๑๗   อายุ  ๔๗  ปี
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๔๖  ถนนเทศบาล ๑๕  ต�ำบลปากช่อง  อ�ำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๓๐
๐ ๔๔๓๑ ๑๒๘๒, ๐๘ ๑๓๒๑ ๔๖๘๙    
๐ ๔๔๓๑ ๖๖๔๐
เจ้าของกิจการโรงเรียนเอกชน  นายกสมาคม

สนับสนุนการจัดท�ำโครงการงานวันการศึกษาเอกชน และการแข่งขันทักษะวิชาการ    
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตัง้ แต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเอกชนและการสนับสนุน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างจ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน กระบวนการบริหาร จัดการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติผบู้ ริหารและครูโรงเรียนเอกชน อีกทัง้ ได้รบั
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ จากหน่วยงานระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนให้การสนับสนุนเงินและสิง่ ของเพือ่ เป็นทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด
อย่างต่อเนื่อง
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นายสกล ช่อดอก
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๒๘   อายุ  ๓๖  ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
๓๖๗/๒๓  พลัมคอนโดโชคชัย (อาคารเอ)  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐
๐ ๒๕๑๕ ๕๓๐๐ ต่อ ๒๒๑, ๐๘ ๔๗๒๒ ๘๔๙๓   
พนักงานบริษัทเอกชน

ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน) ให้ดำ�เนิน
โครงการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคคลากรรุน่ ใหม่ในสายอาชีวศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาอาชีวศึกษา
ก้าวสูเ่ ส้นทางการทำ�งานในสายวิชาชีพ ภายใต้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�จากบุคคลากรมืออาชีพในสายวิชาชีพนัน้ ๆ
โดยเน้นการเรียนรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและในการปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยดำ�เนินการทำ�บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และได้รับนักศึกษาฝึกงาน-ทวิภาคี สถาบันอาชีวศึกษา
และทำ�กิจกรรมร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา เช่น การบรรยาย และการเข้าฝึกอบรมต่าง ๆ กับทางสถาบันอาชีวศึกษา
เป็นต้น

พลต�ำรวจตรี นายแพทย์สมชัย วุฒิณรงค์ตระกูล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓๑  กรกฎาคม  ๒๔๙๙   อายุ  ๖๕  ปี
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒๕  ซอยพระยามนธาตุ แยก ๓๕ - ๒/๓  ถนนพระยามนธาตุ  แขวงบางบอน  
เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐
๐๘ ๙๑๑๕ ๙๑๖๖   
ข้าราชการบำ�นาญ

เป็นผู้ริเริ่มโครงการตรวจและคัดกรองโรคตาขี้เกียจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา               
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ดำ�เนินโครงการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการจัดทำ�โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
รวมถึงการเป็นครูผู้สอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้มีการทำ�บันทึก
ข้อตกลงระหว่างโรงเรียน ในการสร้างความร่วมมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อน       
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความสำ�เร็จ ทั้งยังให้การสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน การซ่อมแซม      
และบูรณะอาคารและห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
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นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๙  ธันวาคม  ๒๔๙๐   อายุ  ๗๕  ปี
ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑๒  ต�ำบลล�ำตาเสา  อ�ำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐
๐๘ ๑๘๓๗ ๗๔๖๙   
๐ ๓๕๒๗ ๒๐๕๖
นักการเมืองท้องถิ่น

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการศึกษา สนับสนุนงานวิชาการ สนับสนุนเพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้รบั องค์ความรู้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาด้วยเห็นว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
โดยการก�ำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานการศึกษา ทั้งในระดับ     
เขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย แต่ละปีได้สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานการศึกษาอื่น นอกเหนือจากสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่นอื่น (เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล) โดยมอบเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณในด้านสื่อการเรียนการสอน ตามสาระการเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมการศึกษา

นายสมนึก ศูนย์กลาง
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  เมษายน  ๒๔๘๙   อายุ  ๗๖  ปี
Master of Education (M.Ed) Panjab University India
๒๘๔  ถนนเทศบาล ๒  ต�ำบลในเมือง  อ�ำเภอเมืองสุรนิ ทร์  จังหวัดสุรนิ ทร์  ๓๒๐๐๐
๐๘ ๖๘๗๓ ๒๖๗๗   
ข้าราชการบ�ำนาญ

ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนและเป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา ช่วยส่งเสริม    
และสนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบของการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคล งานวิชาการเพือ่ การศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
เพื่อการศึกษา และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสุรวิทยาคาร

นายสมยศ ชาญจึงถาวร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓  พฤศจิกายน  ๒๕๐๘   อายุ  ๕๗  ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๘๕  หมู่ ๑๔  ต�ำบลค�ำป่าหลาย  อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๐๐๐
๐ ๔๒๖๔ ๓๘๑๘, ๐๘ ๑๘๗๓ ๘๘๓๕   
เจ้าของธุรกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ�ำกัด

สนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ประจ�ำปี ๒๕๖๒
สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันวิชาการ สนับสนุนวัสดุเปลือกดินเพือ่ ใช้ในการปรับภูมทิ ศั น์ให้กบั โรงเรียน
มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและนักศึกษาทวิภาคี
เป็นอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอุตสาหกรรม
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นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๓  ปี
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑  หมู่ ๑๑  ต�ำบลเลาขวัญ  อ�ำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๒๑๐
๐๘ ๑๗๖๓ ๙๒๔๙    
ข้าราชการบ�ำนาญ

ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ    
โดยได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ทัง้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระบบและนอกระบบ ร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด พร้อมทัง้ อุทศิ ตนปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูผสู้ อน หลังเกษียณอายุราชการ
ให้กบั นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำ� รุง และเป็นวิทยากรด้านวิชาการทักษะการด�ำเนินชีวติ ให้กบั นักศึกษา
กศน.อ�ำเภอเลาขวัญ อย่างต่อเนือ่ ง จนได้รบั โล่เกียรติคณุ “ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทศิ ตน
และท�ำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ” จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๓  เมษายน  ๒๕๑๓   อายุ  ๕๒  ปี
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
๑/๑๖๒  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
๐๘ ๑๘๗๖ ๕๔๑๒    
รับราชการ  รองอธิบดีกรมอนามัย

เป็นผู้ด�ำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการเปิดเรียนปลอดภัยภายใต้สถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
อาทิ sandbox safety zone in school มาตรการการเรียนการสอนและสอบ on site กรณีเด็กที่ติดเชื้อ
และเสี่ยงสูง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกับเป็นคณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม    
การด�ำเนินงานตามมาตรการ เปิดเรียนปลอดภัย ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสาธิต เทพเทียน
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๙  มกราคม  ๒๕๒๗   อายุ  ๓๘  ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ�ำรุง
๑/๑  หมู่ ๑  ต�ำบลทุ่งกระบ�่ำ  อ�ำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๒๑๐
๐๘ ๔๘๘๒ ๘๑๑๑   
เกษตรกร

สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์  
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหวาย สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์
ของโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และเป็นผู้ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชนศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังบริจาคเงินเพื่อจัดสร้าง  
ห้องประชุมให้กับโรงเรียนบ้านหนองหวาย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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นายสิราวิชญ์ ส�ำนักสกุล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๑   อายุ  ๕๔  ปี
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๗๗/๗๓  หมู่ ๓  ต�ำบลเสม็ด  อ�ำเภอเมืองชลบุร  ี จังหวัดชลบุรี  ๒๐๐๐๐
๐๙ ๒๙๙๕ ๓๕๙๗    
รับราชการ

เป็นผู้คิดริเริ่มด�ำเนินโครงการโรงเรียนนอกเวลาในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ        
ของนักเรียน จนได้รบั ความไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษาและได้รบั การแต่งตัง้
ให้เป็นคณะท�ำงานในการพัฒนาการศึกษาทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ อาทิ ทีป่ รึกษา
ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน คณะท�ำงานด้านการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาการศึกษาแนวทางการผลิตครูและพัฒนาครูวุฒิสภา

รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน
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๒๒  มิถุนายน  ๒๔๙๒   อายุ  ๗๒  ปี
ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๗๑/๕๔  ซอยประวิทย์และเพื่อน ๗  ถนนประชาชื่น  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
๐ ๒๙๕๔ ๔๙๕๒, ๐๘ ๑๙๓๙ ๔๖๙๒   
ข้าราชการบ�ำนาญ
สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู
- ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู
- คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู
- ประธานคณะกรรมการจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
- คณะกรรมการด�ำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
- กองบรรณาธิการวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์

นายสุชาติ สนิทสม
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๓๐  กันยายน  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๓  ปี
การบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๒/๔  หมู่ ๙  ต�ำบลล�ำไทร  อ�ำเภอล�ำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๕๐
๐๘ ๑๖๕๔ ๙๒๕๐   
ธุรกิจส่วนตัว  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อารคารหอพักของ
นักเรียนและบ้านพักครู ตลอดจนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ในการเรียน Online ให้แก่นักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๗  มีนาคม  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๓  ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๑๘๘/๔๗๕  ถนนเพชรบุร  ี แขวงถนนเพชรบุร  ี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
๐๘ ๙๘๓๒ ๔๒๔๒   
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

- ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ด้านอุปสงค์ อุปทานของตลาดแรงงาน
ปรับระบบ Demand-Supply และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน
เพื่อสร้าง Big Data
- สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาชีวะ โดยส่งเสริมให้บุคลากร (ลูกจ้าง)
เข้าสู่ระบบราชการ และดึงดูดกลุ่ม Talent เข้ามาเป็นบุคลากรสอน
- สนับสนุนการจัดอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่นักศึกษาในสาขา
ที่กฎหมายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย (ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔)
- ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ   
ซึ่งสามารถด�ำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนักเรียน นักศึกษาในสังกัด (ทั้งหมด
๔๔ แห่ง)
- ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นศูนย์ประเมินความรูค้ วามสามารถ ซึง่ สามารถด�ำเนินการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับนักเรียน นักศึกษา มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ของสถานศึกษาทั่วประเทศในสังกัด สอศ. ทั้งหมด
๑๖ แห่ง)

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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นางสุธาสินี นิติสาครินทร์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๘   อายุ  ๗๗  ปี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จ�ำกัด  ๑/๘๒  หมู่ ๒  ถนนพระรามที่ ๒  ต�ำบลท่าทราย  
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐
๐๘ ๑๓๗๘ ๕๐๙๗   
ธุรกิจส่วนตัว

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ สูง ๒ ชัน้ ขนาด ๔ ห้องเรียน เพือ่ แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม
ให้แก่โรงเรียนวัดก�ำแพงถม

นายสุพจน์ จันทราช
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๘  ตุลาคม  ๒๕๐๓   อายุ  ๖๑  ปี
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๕/๑  ถนนกระจ่างอุทิศ  ต�ำบลหาดใหญ่  อ�ำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐
๐๘ ๙๕๙๘ ๖๔๐๙   
๐ ๗๔๓๕ ๗๕๔๘
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นที่
ประจักษ์ ได้รบั การรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบ ๔ จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ “ดีมาก” ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประจ�ำปี ๒๕๖๔ บริหารจัดการศึกษา
ส่งผลให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับประเทศ  อีกทั้ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานระดับภาค ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกปี และมอบเครื่องพิมพ์ดีดให้แก่กลุ่มโรงเรียน
หน่วยงานภายในจังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๑๖ แห่ง       
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รองศาสตราจารย์สุพักตร์ พิบูลย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๘  มกราคม  ๒๔๙๗   อายุ  ๖๘  ปี
ปริญญาเอก (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘  ประชานิเวศน์ ๓  ซอย ๒๗  ต�ำบลท่าทราย  อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐
๐๘ ๑๗๕๐ ๓๓๘๐    
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก

เป็นกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.) ได้มีส่วน     
ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และยังได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธาน
คณะท�ำงานส่งเสริมการน�ำผลประเมินไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพสถานศึกษา โดยร่วมก�ำหนดแนวทาง รูปแบบและ
วิธกี ารส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องน�ำผลประเมินไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพสถานศึกษา
นอกจากได้ปฏิบตั งิ านให้กบั สมศ. แล้ว ยังเป็นอนุกรรมการทดสอบและประเมินผลเพือ่ การขอรับในอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ของคุรุสภา สมัยที่ ๑ ระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และสมัยที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖
โดยได้ทำ� หน้าที่อนุกรรมการย่อยในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน การท�ำสัญญาจ้าง และตรวจรับงาน ฯลฯ
มาอย่างต่อเนื่อง

นายสุรพล ทิพย์เสนา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน
และการร้องทุกข์

๗  มีนาคม  ๒๕๑๑   อายุ  ๕๓  ปี
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๙๕/๒๙๕  หมู่ ๑  หมู่บ้านอินนิซิโอ้  ต�ำบลศาลากลาง  อ�ำเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๓๐
๐๙ ๒๒๕๙ ๓๘๙๕    
รับราชการ  ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ  ดังนี้
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญเกีย่ วกับการอุทธรณ์

- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญเฉพาะกิจเกีย่ วกับ
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญเกีย่ วกับกฎหมาย
และระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๙  ปี
ปริญญาเอก Massey University, New Zealand
๙๙/๑๖๔  หมู่ ๑๖  ต�ำบลบ้านเป็ด  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
๐๘ ๑๖๔๔ ๖๑๒๐    
ข้าราชการบ�ำนาญ

ในปี ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์สุวิทย์   เลาหศิริวงศ์ เป็นคณะท�ำงานในคณะกรรมการ
การบริหารจัดการน�้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชด�ำริ แก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จนอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)  ซึ่งด�ำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในด้านบริหารจัดการน�ำ้ สูช่ มุ ชน เร่งแก้ปญั หาภัยแล้ง แก้จนอย่างยัง่ ยืน โดยได้เสียสละเวลาส่วนตัว         
ท�ำประโยชน์ต่อชุมชนโดยไม่รับค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการอบรมเเกนน�ำชุมชน        
ใน ๑๐ จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่น�ำร่อง ๕ จังหวัด (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
และสุรินทร์) ขยายผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาเเหล่งน�้ำชุมชน การบริหารจัดการน�้ำโดยชุมชนตามแนว
พระราชด�ำริ ผ่านหลักสูตรการสร้าง “ชลกรชุมชน” ในภาคอีสาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเกษตร
และประมง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และชุมชนโดยรอบ

นายอนุวัฒน์ เรืองศรี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๓๑   อายุ  ๓๔  ปี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๒๑/๑  หมู่ ๓  ต�ำบลนางหลง  อ�ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๘๐
๐๘ ๙๒๓๐ ๑๖๖๐   
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดควนเถียะ รวมถึงบริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้ครู  
และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

นายอภิสิทธิ์ ข�ำจร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๙   อายุ  ๓๖  ปี
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๕๙๘/๗๘  ซอย ๑๒  หมู่บ้านศุภาลัยการ์เด้นวิลล์  ถนนโกสุมรวมใจ  เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
๐๖ ๓๖๔๑ ๔๑๙๙   
รองผู้จัดการบริษัทเอกชน  

ให้ ก ารสนั บ สนุ น งานด้ า นวิ ช าการโดยการจั ด หาสื่ อ การเรี ย นการสอนเป็ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพือ่ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพิม่ พูนองค์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้มกี ารพัฒนาทักษะ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน  อีกทัง้ ยัง
สนับสนุนเงินเพือ่ การศึกษาเข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวังพิกลุ พิทยาคม เพือ่ ให้สามารถน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๒  กันยายน  ๒๕๐๔   อายุ  ๖๐  ปี
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓๑๒  ซอยรามอินทรา ๖๑  ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๓๐
๐๘ ๐๒๓๓ ๐๐๔๔    
คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ เจ้าของกิจการ

จัดโครงการ “เรียนรู้ รักษ์โลก” ส่งมอบนิตยสารอนุรกั ษ์และอนุรกั ษ์แท็บลอยด์รายเดือน
แก่หน่วยงานห้องสมุดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกว่า ๙๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้เกิดความตระหนัก มุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ และภาคภูมิใจในรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติไทย อันสะท้อนถึงแนวคิดและภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ

นายอุดร ตันติสุนทร
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๑๓  กันยายน  ๒๔๗๖   อายุ  ๘๙  ปี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
๒๐๐  ถนนตากสิน  ต�ำบลหนองหลวง  อ�ำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐
๐๘ ๑๕๓๓ ๕๕๕๕, ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๖๖   
๐ ๕๕๕๑ ๒๗๑๑
ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนผดุงปัญญา โดยจัดให้มีการ
ระดมทุนรวมถึงการสนับสนุนเงินเพือ่ ใช้ในการจัดสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ ส�ำหรับการใช้จดั กิจกรรม
การเรียนการสอน และการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น ส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการอ่านค�ำอาราธนาได้รับรางวัล
ระดับประเทศ เป็นต้น

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๙  กันยายน  ๒๔๙๗   อายุ  ๖๗  ปี
ปริญญาเอก (Ph.D.) จาก University of Pittsburgh
๕๐  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
๐๘ ๑๔๐๙ ๖๐๗๐    
ข้าราชการบ�ำนาญ

เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กที่มีเด็กพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และการพัฒนาทักษะการคิดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่
ปี ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษาวิจัย การอบรมบุคลากร การจัดท�ำมาตรฐาน และการพัฒนา
แบบวัดแววความสามารถพิเศษร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ
ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู  ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๓๐  ธันวาคม  ๒๕๑๙   อายุ  ๓๘  ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๒๖  ถนนมหาราช  ต�ำบลธานี  อ�ำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๐๐๐
๐๖ ๔๗๘๙ ๑๕๖๖   
ธุรกิจส่วนตัว

สนับสนุนงานด้านวัสดุอุปกรณ์ และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ          
ในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกคนที่ ๑ สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่นักเรียนวงโยธวาทิต อาหารส�ำหรับนักเรียน    
ในค่ายพักแรม อาหารว่างและน�ำ้ ดืม่ ส�ำหรับนักเรียนทีเ่ ข้ารับวัคซีนโควิด 19  สนับสนุนรถแบคโฮเพือ่ ขุดลอก    
สระน�้ำหลังโรงเรียน บริจาคถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนห้องเรียนกีฬา
สนับสนุนการจัดท�ำ “เครือ่ งไล่นกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ส่งผลให้นกั เรียนได้รบั รางวัล
เหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายของโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
อย่างต่อเนื่อง

นางสาวเอรียา จุฑานุกาล
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ  
ผลงาน

๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๘   อายุ  ๒๖  ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
๓๐๔  อาคาร ๒๐๘ วายเลสโร้ด ชั้น ๓  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพิน  ี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐
๐๘ ๐๒๓๖ ๔๕๔๒   
นักกีฬากอล์ฟ

สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการกองทุนการศึกษา  ดังนี้
- มอบทุนการศึกษาให้นกั เรียนในโครงการกองทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
- มอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสายธาร และทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนโรงเรียน           
เบทาโกรวิทยา ที่ขาดแคลน
- สนับสนุนทุนส�ำหรับการท�ำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร M-UDC         
ปีที่ ๑ (ปี ๒๐๒๑)

252

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา  
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

๔  ธันวาคม  ๒๕๐๗   อายุ  ๕๗  ปี
ปริญญาตรี (ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต)
๑๑๙/๒๔๘  หมู่ ๑  ต�ำบลไทรม้า  อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุร  ี ๑๑๐๐๐
๐๘ ๑๘๔๒ ๑๘๕๑     
รับราชการ  อธิบดีกรมควบคุมโรค

- ก�ำหนดนโยบายเพือ่ เป็นแนวทางให้ประชาชน รวมถึงภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบตั ติ วั    
อย่างถูกต้อง ในขณะที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
- สนับสนุนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กลุม่ เด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เด็กได้ไปโรงเรียนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- เสริมสร้างความปลอดภัยโควิด 19 ให้กับนักเรียน ในการเปิดเรียนแบบ Onsite
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
- จัดท�ำแผนและด�ำเนินการในการสนับสนุนวัคซีนให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากร        
ทางการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๑๒  มีนาคม  ๒๔๙๕
ผู้บริหาร
นายภูสติ   รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สถานที่ตั้งองค์กร ๕๖๓  ถนนนนทบุรี  ต�ำบลบางกระสอ  อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๕๐๗ ๗๙๙๙
โทรสาร
ประเภทกิจการ   หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ผลงาน
- ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ดท�ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการกั บส�ำ นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทย
- จัดอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการ นิตบิ คุ คล บุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ รวมถึงนักศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเน้นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผูเ้ รียนให้กา้ วสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ผ่านโครงการกระจายความรูส้ ผู่ ปู้ ระกอบการยุคใหม่ (From Gen Z    
to be CEO)
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กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๖  พฤษภาคม  ๒๔๙๖
ผู้บริหาร
พลต�ำรวจโท ณัฐ  สิงห์อุดม  ผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๒๗๙  อาคารจุลละพราหมณ์  ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๑๙ ๖๔๖๘
โทรสาร  
๐ ๒๒๗๙ ๑๖๗๔
ประเภทกิจการ หน่วยงานรัฐบาล
ผลงาน
เป็นหน่วยงานความร่วมมือทีใ่ ห้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูในโรงเรียนโครงการ
พระราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
กลุ่มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ รวม ๒๒๐ โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนขาดความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพือ่ เพิม่ พูนศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สงู ขึน้
และจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในโรงเรียน

เทศบาลต�ำบลท่าจีน
วันที่ก่อตั้งองค์กร  
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร  
โทรศัพท์
โทรสาร  
ประเภทกิจการ  
ผลงาน

๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙
นายรังสรรค์  เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำ� บลท่าจีน
๓  หมู่ ๗  ต�ำบลท่าจีน  อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐
๐ ๓๔๔๙ ๗๐๙๖ - ๗
๐ ๓๔๔๙ ๗๐๙๖ ต่อ ๑๐๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้    
ไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้เกิดขึน้ กับนักเรียน โดยมอบเงินสนับสนุนในการจัดซือ้ ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์
และหน้ากากอนามัย อีกทัง้ ยังส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าท�ำการตรวจคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีการให้ความรู้
ตลอดจนดูแลการฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ เพือ่ ช่วยให้โรงเรียนมีความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนในรูปแบบ On site ได้ ๑๐๐% นักเรียนมีความปลอดภัย
และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
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เทศบาลนครแหลมฉบัง
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๓  มกราคม  ๒๕๓๕
ผู้บริหาร
นางจินดา  ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
สถานที่ตั้งองค์กร ศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง  ๙๙  หมู่ ๑๐  ต�ำบลทุ่งสุขลา  อ�ำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี  ๒๐๒๓๐
โทรศัพท์
๐ ๓๘๔๐ ๐๘๐๘
โทรสาร
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
สนับสนุนหน่วยงานสถานศึกษา กศน.อ�ำเภอศรีราชา ในด้านสถานที่ตั้ง โดยให้การ
สนับสนุนพื้นที่ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน อ�ำเภอศรีราชา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
และยังให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานสถานศึกษา กศน.อ�ำเภอศรีราชา
โดยสถานศึกษาไม่ต้องจ่าย ค่าน�้ำ  ค่าไฟ เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการให้ทั้งหมด
อีกทั้งยังให้การสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นประจ�ำอย่าง
ต่อเนื่อง

บริษัท แกรนด์ พรีคาสท์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒
นายพิชัยกรณ์  อัครัชเลไธสง  ประธานกรรมการ
๒๓๔/๘  หมู่ ๙  ต�ำบลหนองหาร  อ�ำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๙๐
๐๙ ๓๒๒๖ ๖๕๘๘
อสังหาริมทรัพย์

สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาโพธิพ์ ทิ ยาคม และบริจาค
เงินสมทบทุนการปรับระดับพื้นและต่อเติมโดมอเนกประสงค์ เพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ�ำกัด (สาขาขอนแก่น)
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๗
นายจิรวุฒิ  คุวานันท์  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ�ำกัด
๓๕๙/๒  หมู่ ๑๗  ถนนมิตรภาพ  อ�ำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐
๐ ๔๓๒๒ ๕๗๐๐
การขายและบริการหลังการขายรถยนต์บรรทุก

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
ในสาขาวิชาช่างยนต์ในทุก ๆ ระดับ ทัง้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เป็นหน่วยงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กบั
ครูผสู้ อนในสาขาวิชาช่างยนต์และสนับสนุนสือ่ และอุปกรณ์การฝึกอบรม ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะ
งานยานยนต์ดีเซล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ทั้งในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ  
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร  
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๑๐  ตุลาคม  ๒๕๑๗
นายเกษมสันต์  วีระกุล, นายรุ่งกาล  ไพสิฐพานิชตระกูล
๑๘๕๘/๘๗-๙๐  ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๖๐
๐ ๒๘๒๖ ๘๐๐๐
๐ ๒๘๒๖ ๘๙๙๙
ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร

สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา ในรูปแบบ
Online ผ่านแอปพลิเคชัน NYC English ให้แก่สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงทัง้ สิน้ ๖๕,๕๘๒ คน จากสถานศึกษา
ทั้งหมด ๗๓๖ แห่ง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางบริษัทฯ ได้สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้กับทาง
ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
และครูต่อไปในอนาคต

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๓๓
นายญนน์  โภคทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๒๒  ซอยสมคิด  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพิน  ี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐
๐ ๒๑๐๑ ๘๐๐๐
๐ ๒๑๐๑ ๘๑๕๓
ธุรกิจค้าปลีกและบริการ

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ระดับมาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๓๘
เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถ พร้อมเติบโตขึน้ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านการท�ำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในรูปแบบทวิภาคี ฝึกงาน และ Part-time โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษา ๑๐๐ % พร้อมสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันท�ำงาน ที่พัก คอมมิชชั่น
ค่ารักษาพยาบาลรวมทันตกรรม โบนัส โอกาสเติบโตทางอาชีพพร้อมทุนการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ จนถึงระดับ
ปริญญาโทให้กบั นักศึกษาทัว่ ประเทศจ�ำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คนต่อปี อีกทัง้ ยังเข้าร่วมผนึกก�ำลังยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ รับผิดชอบเรื่องการสร้างและปรับภาพลักษณ์ (Rebranding)
ให้กับอาชีวศึกษาภายใต้ concept “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
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บริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๐
ผู้บริหาร
นายนิเวศน์  ประยูรเธียร  ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๔๔/๖  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๘๓๒ ๖๐๖๐
โทรสาร
ประเภทกิจการ ตัวแทนจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาและเครือ่ งมือ ส�ำหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ให้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
ผลงาน
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องพ่นแอลกอฮอล์และน�้ำยาแอลกอฮอล์ส�ำหรับฆ่าเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 และชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Antigen Test Kit-ATK สนับสนุนสื่อ
เพือ่ ให้ความรูแ้ ละใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทัง้ อุปกรณ์การเรียน สนับสนุนงบประมาณเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

บริษัท นงนุชวิลเลจ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร  
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ  
ผลงาน

๒๘  มกราคม  ๒๕๒๙
นายกัมพล  ตันสัจจา  ประธานบริษัท
๓๔/๑  หมู่ ๗  ต�ำบลนาจอมเทียน  อ�ำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๒๕๐
๐ ๓๘๒๓ ๘๐๖๑ - ๖๒
สถานที่ท่องเที่ยว

สนับสนุนการออกแบบและปรับปรุงภูมทิ ศั น์พนื้ ทีภ่ ายในกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความร่มรื่นและความสวยงาม ตลอดจนเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ
ส�ำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑
ผู้บริหาร
นางนิวดี  เจริญสิทธิพันธ์  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๕๕๕/๑  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น ๑๐  ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๑๔๐ ๓๑๕๑ - ๕๒
โทรสาร
๐ ๒๑๔๐ ๓๑๗๙
ประเภทกิจการ บริษทั ในกลุม่ ปตท. ท�ำหน้าทีใ่ นด้านงานบริการ และบริหารจัดการพนักงาน สนับสนุน      
และให้บริการด้านอืน่ ๆ แบบครบวงจร อย่างมีคณุ ภาพและถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงาน
ให้กับกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
ผลงาน
ด� ำ เนิ น งานความร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน
กับสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
ส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบ
ทวิภาคี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ การฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติ
จริงจากประสบการณ์จริง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษา จ�ำนวน ๒๐ แห่ง  รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา  
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บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๙
ผู้บริหาร
นายประเสริฐ  วัฒนพงศ์กิตติ  ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร   ๑๐๙/๑๑  หมู่ ๗  ถนนวัดศรีวารีน้อย  ต�ำบลบางโฉลง  อ�ำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕๔๐
โทรศัพท์
๐๘ ๕๐๔๒ ๑๑๐๐, ๐๖ ๑๑๕๔ ๔๕๕๖
โทรสาร
๐ ๒๓๓๗ ๐๘๖๑
ประเภทกิจการ   การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ผลงาน
สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งห้ อ งน�้ ำ ให้ โ รงเรี ย นสะเดา
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ท�ำให้โรงเรียนมีห้องน�้ำสะอาดบริการแก่นักเรียนได้เพียงพอ นอกจากนี้
ทุกวันที่ ๑๔ ธันวาคมของทุกปี ยังได้บริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง อีกทั้ง
บริจาคเงินเพื่อท�ำสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ท�ำให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการเดินทาง
ของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔
ผู้บริหาร
นายคงกระพัน  อินทรแจ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สถานที่ตั้งองค์กร ๕๕๕/๑  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น ๑๔ - ๑๘  ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์  
๐ ๒๒๖๕ ๘๔๐๐
โทรสาร
๐ ๒๒๖๕ ๘๕๐๐
ประเภทกิจการ   ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ผลงาน
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา
มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่โรงเรียนการสร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุนโครงการ
โรงเรียนและทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านวิชาการ
เพิ่มองค์ความรู้ เสริมเทคนิคการสอบรวมถึงการแนะแนวการศึกษาผ่านรูปแบบ Online เพื่อให้นักเรียน
เกิดแรงบันดาลใจในการด�ำเนินชีวิต และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและสังคม

บริษัท ฟอร์มูล่า แวกซ์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร  
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗
นายพิทักษ์  พิพัฒโนทัย  กรรมการผู้จัดการ
๑๖๙/๑  หมู่ ๕  ต�ำบลส�ำนักท้อน  อ�ำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๓๐
๐ ๓๘๖๐ ๕๑๓๐
ผลิตขี้ผึ้งและสีผสมขี้ผึ้ง

สนับสนุนด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ เครือ่ งบดย่อย
ใบไม้ในการท�ำปุย๋ ตามโครงการเกษตรอินทรียแ์ ละยังให้ความส�ำคัญต่อสถานทีจ่ ดั การเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดส�ำนักกะท้อน สนับสนุนเงินทุนในการสร้างโดมหอประชุมใหญ่โรงเรียน
บ้านกุดนาขาม และการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจ้างครูผู้สอนในช่วงที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๖
ผู้บริหาร  
นายภีระภาพ  กาญจนชัยภูมิ  ผู้อำ� นวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ตั้งองค์กร   ๔๖  ซอยสุขุมวิท ๓  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๒๕๖ ๐๐๒๐
โทรสาร
๐ ๒๒๕๓ ๑๖๙๖
ประเภทกิจการ จ�ำหน่ายส่ง - ปลีกเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty
ผลงาน
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์, บูธติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ รวมถึงเครือ่ งปรับอากาศส�ำหรับ
งานแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- มอบชุด simulator วงจรเครื่องปรับอากาศ Inverter ให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๓ ชุด
- จัดฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา

บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๓๙
ผู้บริหาร
นายมนัส  ศรีวานิชภูมิ  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๒๖๑  ซอยอ่อนนุช ๑๗ แยก ๑๖  ถนนสุขุมวิท ๗๗  แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐ ๒๗๑๗ ๗๑๙๙
โทรสาร
ประเภทกิจการ ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจัดจ�ำหน่ายเครื่องมือวัดทางมาตรวิทยา เครื่องมือตรวจสอบ
และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลงาน
มอบเครือ่ งมือวัดด้านมิตใิ ห้กบั สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒ แห่ง เพือ่ ใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิชาวัดละเอียด ส่งผลให้ผเู้ รียนได้ใช้ประโยชน์  
กับเครื่องมืออย่างเพียงพอ  ดังนี้
- บริจาคเครื่องมือวัดด้านมิติ จ�ำนวน ๓๘ รายการ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
- บริจาคเครื่องมือวัดด้านมิติ จ�ำนวน ๓๙ รายการ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนาภิเษก หนองจอก

๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ

259

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๓๗
ผู้บริหาร
นางสาวอรอนงค์  ประทักษ์พิริยะ  ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๗๙  บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น ๖,๘, ๙ และ ๒๑  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๘๔ ๓๐๐๐
โทรสาร
ประเภทกิจการ น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง
ผลงาน
บริจาคผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางให้กระทรวงศึกษาธิการ ในปี ๒๕๖๔ ส�ำหรับใช้ประโยชน์          
ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง       
กับการเสริมความงาม อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
โรงเรียนสอนแต่งหน้า สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมสวย
รวมถึงแจกจ่ายแก่หน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงฯ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการอบรมครูและนักเรียนเพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนน         
และที่สาธารณะ (Stand Up Against Street Harassment) โดยแบรนด์ลอรีอัล ปารีส หนึ่งในแบรนด์ภายใต้
ลอรีอลั ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธริ กั ษ์ไทย ด�ำเนินโครงการให้กบั ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด

บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑
ผู้บริหาร
นางนรรธพร  จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร  CEO Starfish Educatiion
สถานที่ตั้งองค์กร ๗๖  ซอยพระรามเก้า ๕๗/๒ (วิเศษสุข ๑)  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐ ๒๘๒๑ ๕๐๕๕
โทรสาร
ประเภทกิจการ   วิสาหกิจเพื่อสังคม
ผลงาน
สนับสนุนการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน www.starfishlabz.com เผยแพร่หลักสูตรออนไลน์
วิ ดี โ อ บทความ และเครื อ ข่ า ยความรู ้ ใ ห้ แ ก่ นั ก พั ฒ นาการศึ ก ษาโดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยโดยในปี ๒๕๖๔
ได้ให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เครือข่าย
และโรงเรียนต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ starfish labz ด้วยกล่องการเรียนรู้ Learning Box จ�ำนวนกว่า
๑,๕๐๐ กล่อง  รวมทัง้ ด�ำเนินโครงการโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึง่ ได้รบั รางวัลเหรียญทอง ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยผลงาน Starfish Learning Box กล่องเรียนรู้บ้านปลาดาว โดยอนุมัติ
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็น ๑ ใน ๒๖๕ โรงเรียนน�ำร่องของประเทศไทย
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บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร  
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๒๐  มกราคม  ๒๕๔๓
นายวรพันธ์  โลกิตสถาพร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๑๘  ซอยลาดปลาเค้า ๖๓  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐
๐ ๒๙๔๐ ๓๘๕๕ - ๖
๐ ๒๙๔๐ ๓๙๗๐
ผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือ

- มอบหนั ง สื อ วรรณกรรมเยาวชนให้ แ ก่ ห ้ อ งสมุ ด ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
- บริจาคเงินและหนังสือเพือ่ ส่งเสริมการอ่านให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนและชุมชน โดยจัดโครงการ “Get better…
Read together ร่วมส่งต่อความห่วงใยด้วยหนังสือ” โดยส่งมอบหนังสือให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม
และศูนย์พักคอย

บริษัท สวนสวย 168 จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙
ผู้บริหาร
นายวรวรรธน์  ไพรสมพงษ์  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๙๙/๑๒  ซอยอ่อนนุช ๖๕ แยก ๑๔  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐๖ ๓๒๖๕ ๕๕๖๙
โทรสาร
ประเภทกิจการ รับออกแบบและตกแต่งสวนและต้นไม้
ผลงาน
สนับสนุนการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และแหล่งเรียนรูโ้ รงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ่อมแซม
ห้องน�้ำนักเรียน บ้านพักครู ห้องเรียน และโรงอาหารนักเรียน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมฉาบปูนทาสี
และต่อเติมให้เป็นห้องสหกรณ์นักเรียน ห้องเก็บของและโรงเพาะเห็ด ก่อสร้างแท่นประทับอนุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๖ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท�ำแปลงปลูกผักสวนครัว เช่น ดินปลูก มะพร้าวสับ ปุ๋ยคอก กระบะ
เป็นต้น และได้แนะน�ำองค์ความรู้ให้นักเรียนในการปลูกพืชตามหลักศาสตร์พระราชา ตลอดจนสนับสนุน
การจัดหาอุปกรณ์และชุดเครื่องเสียงให้กับโรงเรียน

บริษัท อายตานิค อีทีซี จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร  
โทรศัพท์  
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖
นางสาวทัตพร  ทรงศรี  กรรมการผู้จัดการ
๓๘๙  หมู่ ๓  ต�ำบลดอนตะโก  อ�ำเภอเมืองราชบุร  ี จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐
๐ ๓๒๓๕ ๐๔๕๐, ๐๘ ๕๑๙๕ ๖๒๑๗
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย แบรนด์ อายตานิค

บริษัท อายตานิค อีทีซี จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยภายใน
โรงเรียนวัดสันติการาม จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารเรียนของโรงเรียน
เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย
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บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์  
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕
นายฤทธิ  ์ ธีระโกเมน  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๑๒๐๐  ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๖๐
๐ ๒๘๓๖ ๑๐๐๐
ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร

สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้โดยด�ำเนินโครงการ
ร่วมกับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และได้รับการ
แต่งตัง้ เป็น (อ.กรอ.อศ.) กลุม่ อาชีพธุรกิจและบริการอาหาร และกลุม่ อาชีพธุรกิจค้าปลีก ตามค�ำสัง่ กระทรวง
ศึกษาธิการ และร่วมมือจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีกับวิทยาลัยในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ�ำนวน ๓๓ แห่ง จ�ำนวนนักศึกษาฝึกอาชีพรวม ๔๒๖ คน รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ระบบทวิภาคี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖
ผู้บริหาร
นายวิทรู   ศิลาอ่อน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร ๒๐๓๔/๑๐๐-๑๐๗  ชั้น ๒๓ - ๒๔ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์
๐ ๒๗๘๕ ๔๐๐๐
โทรสาร
๐ ๒๗๘๕ ๔๐๔๐
ประเภทกิจการ ธุรกิจอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้โดยด�ำเนินโครงการ
ร่วมกับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และได้รับการ
แต่งตั้งเป็นประธาน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการอาหาร จัดให้บุคลากรของบริษัทเป็นอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจอาหาร, วิทยากรอบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนาครูและนักเรียน
อาชีวศึกษา และร่วมมือจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีกับวิทยาลัยในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ�ำนวน ๑๗ แห่ง และสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อน�ำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการครัว รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี
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บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร   พฤศจิกายน  ๒๕๒๖
ผู้บริหาร  
นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
สถานที่ตั้งองค์กร ส�ำนักงานระยอง ๘๘/๓  ถนนทางหลวงระยอง สาย ๓๑๙๑  ต�ำบลมาบตาพุด  
อ�ำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์
๐ ๒๕๘๖ ๓๓๓๓
โทรสาร  
๐ ๒๕๘๗ ๒๑๙๙
ประเภทกิจการ   ผูผ้ ลิตเคมีภณั ฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผูผ้ ลิตชัน้ น�ำในภูมภิ าคเอเชีย
ครอบคลุมตัง้ แต่การผลิตขัน้ ต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขัน้ ปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลัก
ทั้ง ๓ ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์
ผลงาน
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร และเครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และโครงการ/กิจกรรมของ กศน.อ�ำเภอปลวกแดง บริษัท เอสซีจี และ กศน.
อ�ำเภอปลวกแดง มีแนวคิดที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดจากแก้วกาแฟเหลือใช้ จึงได้วิจัยเรื่องเส้นใยพลาสติก
จากการรีไซเคิล โดยท�ำการทดลองร่วมกันกับกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าใยสับปะรด
จนเกิดเป็นนวัตกรรม “ผ้าใยพลาสติก” นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังองค์ความรู้ แนวคิดการส่งเสริม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงแก่ประชาชน ขยายผลไปสู่นักศึกษา โดยการท�ำ
โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง

บริษัท เออาร์ ไอที จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๘  มิถุนายน  ๒๕๔๒
ผู้บริหาร  
นายวรเทพ  มงคลวาที  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๐๒๓  อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น ๘  ถนนพระราม ๓  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๑๐ ๓๐๙๙
โทรสาร
๐ ๒๖๑๐ ๓๐๘๘
ประเภทกิจการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสอบมาตรฐานสากล
ผลงาน
สนับสนุนองค์ความรู้ในทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)        
ในโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (11 Days think outside
the box) โดยส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการ
ศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการมอบหลักสูตรการเรียนรู้ จ�ำนวน ๓ หลักสูตร
ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy (IC3 Digital Literacy
Certification)  ๒. หลักสูตร Cyber Security รูเ้ ท่าทันภัยไซเบอร์ ส�ำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ  ๓. หลักสูตร
แอปเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานด้าน Microsoft Form, Planner ส�ำหรับครูอาชีวศึกษา เป็นการอบรม
ในรูปแบบ VDO ผ่าน Platform Skill On มีข้อสอบ Pretest เพื่อประเมินผลการเรียน  หลักสูตรละ ๒๐ ข้อ
เมือ่ เสร็จสิน้ การเรียนรู้ ผูเ้ รียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตร เพือ่ ยืนยันความรูค้ วามสามารถของตนเองได้
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มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๙
ผู้บริหาร
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
สถานที่ตั้งองค์กร ๒๑๔  ถนนนครสวรรค์  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร
๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
ประเภทกิจการ มูลนิธิ ไม่แสวงหาผลก�ำไร
ผลงาน
มูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร             
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด�ำเนินงานด้านการศึกษาผ่านระบบดาวเทียมมาอย่างต่อเนือ่ ง
นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ และในปี ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสาระวิชาทั้งแบบ Real time และ On demand รวมทั้งการเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย เพือ่ ให้นกั เรียนในพืน้ ทีข่ าดแคลนได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  
และบรรเทาภาระงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเรียนออนไลน์จากที่บ้าน จึงเป็นองค์กรเครือข่ายที่ด�ำเนินงาน
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิจ�ำรัส สืบศิริ
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๑
ผู้บริหาร
นางสาวจิระพร  สืบศิร  ิ ประธานมูลนิธิ
สถานที่ตั้งองค์กร   โรงเรียนปากช่อง  ๑๓๗  ถนนนิคมล�ำตะคอง  ต�ำบลหนองสาหร่าย  อ�ำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๓๐
โทรศัพท์
๐ ๔๔๓๑ ๑๐๙๘
โทรสาร
๐ ๔๔๓๑ ๓๕๘๙
ประเภทกิจการ   มูลนิธิ
ผลงาน
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปากช่อง ส�ำหรับใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน

มูลนิธิใจกระทิง
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ  
ผลงาน

๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
นายสราวุฒ  ิ อยู่วิทยา  ประธานกรรมการ
๒๘๘  ถนนเอกชัย  แขวงคลองบางพราน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐
๐ ๒๔๑๕ ๐๑๐๐
๐ ๒๔๑๕ ๐๑๐๐ ต่อ ๑๔๕๓
มูลนิธิ

สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มุง่ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทัง้ ระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC สนับสนุนงบประมาณเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนร่วมพัฒนาในจังหวัดพิจิตร “นิเวศการเรียนรู้แห่งความสุขและความหมาย” เช่น หลักสูตร
พัฒนาผูบ้ ริหารและศึกษานิเทศก์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูในด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน หลักสูตรพัฒนาเด็กและเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน
รวมถึงสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียน
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มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๔  มีนาคม  ๒๕๓๙
ผู้บริหาร
นายโชติ  โสภณพนิช  ประธานมูลนิธิ
สถานที่ตั้งองค์กร ๒๕  อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น ๕  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์  
๐ ๒๒๘๕ ๘๐๘๐
โทรสาร
๐ ๒๖๗๗ ๓๙๐๐
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนแรกเริ่มในการตั้งกองทุนบริหารจัดการน�้ำโดยชุมชนตามแนว
พระราชด�ำริ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการน�้ำโดยชุมชน
ตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อน�ำไปบริหารโครงการโดยรวม
และสร้างโมเดลต้นเเบบ การกักเก็บน�ำ้ รองรับน�ำ้ ฝนในพืน้ ทีว่ ทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก่อนขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการท�ำกิน ช่วยสร้างงาน
สร้างเงิน  สร้างคุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ให้กบั นักศึกษาอาชีวะเกษตร รวมทัง้
คนในชุมชน และได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดอินทาราม
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๔  กันยายน  ๒๕๕๗
ผู้บริหาร
นายไพโรจน์  วานิชดี  นายกสมาคม
สถานที่ตั้งองค์กร โรงเรียนวัดอินทาราม  ๒๕๘  ถนนเทอดไท  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๔๖๕ ๓๓๑๐, ๐๘ ๙๔๙๐ ๑๗๗๗
โทรสาร
๐ ๒๔๗๒ ๒๗๗๑
ประเภทกิจการ สมาคม
ผลงาน
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดอินทาราม ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่
นักเรียน โดยสนับสนุนเป็นโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการเรียน Online ให้แก่นักเรียน รวมถึงการระดมทุน
ในการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต
วันที่ก่อตั้งองค์กร   ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๖
ผู้บริหาร
นางสมใจ  คงคุณากร  นายกสมาคม
สถานที่ตั้งองค์กร โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ๑  ถนนด�ำรง  ต�ำบลตลาดใหญ่  อ�ำเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์
๐ ๗๖๒๒ ๒๓๖๘
ประเภทกิจการ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ผลงาน
สมาคมศิษย์เก่าสตรีภเู ก็ต ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน เป็นทีป่ รึกษาให้แก่
โรงเรียนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ         
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน สนับสนุนองค์ความรู้ ไปสู่การวิจัย
และการพัฒนา รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน ระดมทุนการจัดหารายได้
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
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สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๓๐
ผู้บริหาร
นายศุภชัย  วงศ์เวคิน ประธานสหภาพแรงงาน
สถานที่ตั้งองค์กร ธ.ก.ส. ส�ำนักงานใหญ่  ๒๓๔๖  อาคารโพเดี่ยม ชั้น ๖  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๕๕๘ ๖๑๐๐ ต่อ ๘๙๖๐ - ๖๒
โทรสาร
๐ ๒๕๕๘ ๖๑๐๘
ประเภทกิจการ องค์กรไม่หวังผลประโยชน์
ผลงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านผือ เพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
แก่นกั เรียน สนับสนุนแหล่งการเรียนรูใ้ นโรงเรียน โดยร่วมระดมทุนและสมทบทุนในการสร้างห้องสมุด ชุมชน
โรงเรียน ลานกีฬาอเนกประสงค์ และโดมเพื่อเสริมสร้างสุขพลานามัยที่แข็งแรงของนักเรียน ส่งเสริม
การออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬาของนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งยังเป็นลานอเนกประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย

ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
วันที่ก่อตั้งองค์กร
ผู้บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร
โทรศัพท์  
โทรสาร
ประเภทกิจการ
ผลงาน

๒๒  มีนาคม  ๒๕๑๗
นายเกรียงไกร  จงเจริญ  ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
๘๖๙  ถนนลาดหญ้า  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐
๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑ - ๕
หน่วยงานราชการ

ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านลูกเสือและยุวกาชาดของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๕๐ เขต       
รวมทัง้ สิน้ ๔๓๗ แห่ง ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน งานฝึกอบรม
และงานอื่น ๆ โดยมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท�ำงาน และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับยุวกาชาดไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน
ทุกกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีของหน่วยงานในการด�ำเนินกิจกรรมยุวกาชาด
และช่วยสรรหาเครือข่ายใหม่ ๆ ในการด�ำเนินงานด้านยุวกาชาด ทัง้ ทีเ่ ป็นสถานศึกษาและบุคคล โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด เช่นเดียวกับ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเหล่านัน้ เติบโตเป็นผูม้ คี วามประพฤติ
เหมาะสม เป็นพลเมืองทีด่ ี มีจติ อาสาในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน
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ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่  สป. ๘๐๙/๒๕๖๔
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี
*******************************
ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี  
กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดให้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ ๑๓๐ ปี เพื่อเฉลิมฉลองในวันครบรอบและมอบให้แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในโอกาสดังกล่าว
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือทีร่ ะลึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี ประกอบด้วย
๑. นางปราณี ปราบริปู
ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
๓. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ก�ำกับดูแล
รองประธานกรรมการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. เลขาธิการคุรุสภา หรือผู้แทน
กรรมการ
๕. เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้แทน
กรรมการ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
กรรมการ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้แทน
๗. ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
กรรมการ
และเทคโนโลยี หรือผู้แทน
๘. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กรรมการ
(องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
๙. ผู้อ�ำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กรรมการ
(องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
๑๐. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
กรรมการ
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
๑๑. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
/๑๒. นายโกเมศ…
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-๒๑๒. นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย
กรรมการ
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔. นางนันทิชา  ไวยนพ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กร
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๕. นางสาวรุณฤดี  เลาหะพันธ์
กรรมการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๖. นางสาวอัชฌาณี  บรรหาร
กรรมการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๗. นายศรายุทธ  มาทัพ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. นางกมลทิพย์ ช่วยแก้ว
กรรมการ  
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์คลอง
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๐. นางสาวนวรัตน์  รามสูต
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๒๑. นางสุภัทรา  ทูลฉลอง
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๒. นายมนตรี  เดชรักษา
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
/๒๓. นางณรีรัตน์…
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-๓๒๓. นางณรีรัตน์   บุญหลัง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มช่วยอ�ำนวยการและประสานราชการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔. นายสมชาย กิจบุญศรี
กลุ่มบริหารงานกลาง ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖. นางสาววันรวี  จุลเสน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗. นายศุภกิตติ  ์ ยอดพิจิตร
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๘. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๙. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๐. นางสาวอรอร  ฤทธิ์กลาง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๑. นางวิมล มาเทียน
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๒. นางสาวอิชยา  กัปปา
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๓. นายปกรณ์  เรืองยิ่ง
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๔. นายธนภัทร  จันทร์ห้างหว้า
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๓๕. นายอานนท์…
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-๔๓๕. นายอานนท์  วิชานนท์
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๖. นายสมประสงค์  ชาหารเวียง
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๗. นายศุภณัฐ  วัฒนมงคลลาภ
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๘. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร
ผู้อำ� นวยการกลุ่มสารนิเทศ  ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๙. นางสาวสุกัญญา  จันทรสมโภชน์
กลุ่มสารนิเทศ  ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔๐. นางกนกวรรณ  แตงวงษ์
กลุ่มสารนิเทศ  ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔๑. นางสาวจงจิตร  ฟองละแอ
กลุ่มสารนิเทศ  ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. วางแผน ก�ำหนดแนวทาง รูปแบบ เนื้อหาและขอบข่าย รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ออกแบบรูปเล่มการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ๑๓๐ ปี
๒. อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน แก้ไขปัญหาควบคุมดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๓. ตรวจสอบคุณภาพและด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
๑๓๐ ปี
ทั้งนี  ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
		

(นายสุภัทร  จ�ำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓ ทศวรรษ : ๑๓๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

หนังสือ มหามงคลวาร
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๗ ปี

เรียบเรียงและสนับสนุนข้อมูล
• ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สป.
• ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป.
• ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.
• องค์กรในก�ำกับ
• ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
คณะผู้จัดท�ำต้นฉบับ

หนังสือ พลิกโฉมการเรียนรู้
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๘ ปี

ภาพประกอบ

หนังสือ การศึกษาไทยในชีวิตวิถีใหม่
๑๒๙ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

ปราณี ปราบริปู

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
วิมล มาเทียน
ปกรณ์ เรืองยิ่ง
สุกัญญา จันทรสมโภชน์
กนกวรรณ แตงวงษ์
สมชาย กิจบุญศรี
สมประสงค์ ชาหารเวียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ
จงจิตร ฟองละแอ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
พงษ์อนันต์ ค�ำน่าน
ธีระพันธ์ ทะก๋า
ศตายุ วาดพิมาย
ภูวนาท กองธรรม
พงศภัค ตรงคง
กิตติกร แซ่หมู่

พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

