ตราเสมาธรรมจักร

ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ

คติธรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ ๑๒๙
๑ เมษายน ๒๕๖๔
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ว่า
“อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
อถญฺมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโตฯ”
แปลความว่า “บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง.”
บุคคลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาของชาติ จ�ำเป็นต้องอบรมพัฒนาตน
ให้พรั่งพร้อมด้วยความเป็น “บัณฑิต” ผู้มีเหตุผล รู้ถูก รู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้ควร รู้ไม่ควร รู้อย่างถูกต้องแม่นย�ำและ
ตรงตามหลักวิชาตลอดจนหลักคุณธรรม เพื่อจะได้ผลิตพลเมืองคุณภาพให้แก่สังคมไทย สามารถน�ำความรู้
ความเข้าใจทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ไิ ปเป็นมาตรฐานชีวติ โดยไม่ยอมให้อคติมาเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับตัดสินใจ
อันอาจน�ำไปสู่ความประพฤติกายทุจริตและวาจาทุจริต ทั้งนี้หากผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตผู้มีคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้ว ก็ย่อมไม่อาจมีใครครหาหรือกังขาในระดับ
ความรู้และจรรยาของผู้อยู่ในฐานะที่จะอบรมสั่งสอนสมาชิกของสังคมได้ คุณสมบัติเช่นนี้เองจักเอื้ออ�ำนวยให้
บังเกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาได้สมดังใจหมาย
กระทรวงศึกษาธิการท�ำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง ๑๒๙ ปี เป็นที่
น่าอนุโมทนา ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายพึงฝึกฝนพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอยูเ่ สมอ เพือ่ ยังประโยชน์
แห่งราชการให้ส�ำเร็จ บังเกิดผลเลิศแก่ประชาชาติไทยได้อย่างยั่งยืน
ขออ�ำนวยพรให้กระทรวงศึกษาธิการ จงวัฒนาสถาพร สามารถสร้างสรรค์คุณูปการให้แก่สังคมไทย
สืบไป ตลอดกาลนาน.
						
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แนวพระราชดำ�ริ
และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

ในพระมหากษัตริย์
แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระบรมราชสมภพ เมือ่ พุทธศักราช ๒๒๗๙ ครัง้
แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ทรงเคยรับราชการในสมัยธนบุรี การทีไ่ ทยต้องสูญเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า
และการเกิดจลาจลในธนบุรี น�ำมาซึ่งความโศกเศร้าสลดใจยิ่ง พลเมืองไทยย่อมปรารถนาบ้านเมืองที่เป็น
ปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นปรกติสุขกลับคืน เหล่าข้าราชการและอาณาประชาราษฎรจึงพร้อมใจอัญเชิญพระองค์
ครั้งทรงด�ำรงอิสริยยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งมหาจักรี
บรมราชวงศ์ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๕
การศึกษาเป็นประการหนึ่งส�ำคัญ ที่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แต่
เบื้องแรกและต่อเนื่อง เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปวิทยาการที่เจริญรุ่งเรืองแต่สมัยอยุธยา เช่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สังคายนาพระไตรปิฎก ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม การปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
การท�ำนุบ�ำรุงวิชาช่าง ซึ่งวัดและพระราชวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่
ราชบัณฑิต ทรงส่งเสริม รวบรวม แปลวรรณคดี และช�ำระพงศาวดาร ทรงฟื้นฟูนาฏกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ตลอดรัชกาล

ลักษณะการศึกษา

ลักษณะการศึกษาของพระราชโอรส พระราชธิดาพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร
และบุตรหลานใกล้ชดิ ศูนย์การศึกษาอยูท่ พี่ ระบรมมหาราชวัง วังเจ้านาย บ้านข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ แหล่งทัง้ ปวง
นี้เป็นที่ฝึกหัดราชการ วิชาหนังสือ ศิลปวิทยาการช่างและวัฒนธรรม
ส่วนการศึกษาของราษฎรส่วนใหญ่อยูท่ วี่ ดั พระเป็นครูผสู้ อนแก่เด็กชาย เช่น ภาษาไทยเบือ้ งต้น อบรม
ศีลธรรมจรรยามารยาท เรียนวิชาช่าง วิชาแพทย์แผนไทย เรื่องที่เรียนเป็นไปตามแต่พระผู้เป็นครูมีความรู้
เชีย่ วชาญ ผูเ้ รียนเรียนรูผ้ า่ นการจดจ�ำ ครูท�ำให้ดู และการฝึกปฏิบตั ิ วิชาสอนหนังสือเรียกว่า “การต่อหนังสือ” คือ
เรียงสอนทีละคนตามสติปัญญาของศิษย์ ใครเรียนรู้ไวก็ได้ต่อเรื่องใหม่ ครูเขียนบนกระดาน ศิษย์ก็คัดลอกหรือ
อ่านจนจ�ำให้แม่นย�ำ
เด็กชายที่มาฝากตัวเป็น “ศิษย์วัด” พ่อแม่มักอยู่ในละแวกเดียวกับวัด เมื่ออายุครบก็ “บวชเรียน” โดย
บรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นภิกษุ ศิษย์วัดสั่งสมความรู้อยู่ระยะหนึ่ง บ้างก็ลาสิกขาไปประกอบอาชีพ
บ้างก็ด�ำรงสมณเพศต่อเนือ่ ง เพือ่ ศึกษาพระธรรมลึกซึง้ บ้านและวัดมีความสัมพันธ์กนั แนบแน่น ครูรกั และเอาใจใส่
สอนศิษย์อย่างลูกหลาน เสมือน “บ�ำเพ็ญบุญ” ศิษย์เคารพย�ำเกรงครู และ “สมัครใจ” เรียน
เนื่องจากศูนย์กลางการเรียนอยู่ที่วัด ประกอบกับความคิดในอดีตว่า ถ้าเด็กหญิงเรียนอ่านเขียนภาษา
ไทยได้คล่อง ก็อาจเขียนเพลงยาวโต้ตอบกับชาย เด็กหญิงจึงอยู่บ้านเรียนวิชาการบ้านการเรือน งานช่างฝีมือ
เช่น เย็บปักถักร้อย ลักษณะเดียวกับสตรีในราชส�ำนัก ถ้าจะศึกษาอักขรวิธีก็เพียงอ่านออกเขียนได้ ไม่มีโอกาส
อย่างเด็กชาย
การศึกษาในรัชสมัยนี้เกิดจากพระราชด�ำริเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่เคยรุ่งเรืองในอดีต แนวการ
จัดการศึกษาอาจเปรียบได้กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบัน
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๑๐ ทรงด�ำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ
ต�ำแหน่งพระมหาอุปราช เมื่อพระชนมายุ ๔๐ พรรษา และเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒
เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๒
ตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงด�ำเนินพระราชกรณียกิจตามพระราชปณิธานและตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระบรมชนกนาถทีท่ รงฟืน้ ฟูบา้ นเมืองไว้ทงั้ ทางโลกและทางธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สง่
พระสมณทูตไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์การค้าขาย
และการแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆ
ในรัชสมัยนี้ ศิลปวิทยาการเจริญรุ่งเรืองมาก สะท้อนความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ สมดังที่
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ ถวายพระราชสดุดวี า่ “ทรงรับมรดกบ้าน เมืองดี” และประการส�ำคัญยิง่
พระองค์มีพระปรีชาสามารถศิลปะหลายแขนง จึงทรงเป็นแบบอย่างในการศึกษาสร้างสรรค์แก่คนรุ่นหลัง
กาลเวลาผ่านมายาวนาน ศิลปกรรมชั้นเยี่ยมในพระองค์เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ชาวโลกจนบัดนี้

ลักษณะการศึกษา

ลักษณะการศึกษาในรัชสมัยนีย้ งั คงมีแบบแผนเช่นเดียวกับครัง้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช หากมีการปรับปรุงรายละเอียดบางประการให้เหมาะสมแก่กาลโอกาส เมือ่ พิเคราะห์จากวรรณคดี
ประกอบ ท�ำให้ได้ภาพลักษณะการศึกษาชัดเจนขึน้ เช่น ผูช้ ายตัง้ แต่เชือ้ พระราชวงศ์ลงมาจนถึงราษฎร นิยมศึกษา
อักขรวิธภี าษาทัง้ ไทย บาลี และเขมร บ้างสนใจศึกษาไสยศาสตร์ และต�ำราพิชยั สงคราม หากใครต้องการรับราชการ
ก็ฝึกหัดเป็นมหาดเล็ก เรียนกฎหมาย ราชาศัพท์ และสุภาษิตโบราณ มีสุภาษิตพระร่วง เป็นต้น
ส่ ว นราษฎรทั่ ว ไปเรี ย นหนั ง สื อ ให้ พ ออ่ า นออกเขี ย นได้ และวั ด ยั ง เป็ น สถานที่ เ รี ย นทั้ ง วิ ช า
หนั ง สื อ และอื่ น ๆเช่ น รั ช กาลก่ อ น นอกจากพระสงฆ์ เ ป็ น ผู ้ ส อนแล้ ว บางที ก็ มี ฆ ราวาสเป็ น อาจารย์ ด ้ ว ย
มีหลักฐานจากพงศาวดารว่า รัชกาลของพระองค์ มีการตั้งโรงเรียนสอนอักขรวิธีแก่เด็กและราษฎรที่โรงทาน
ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ทรงส่งเสริมการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีให้ก้าวหน้าและรัดกุมยิ่งขึ้น
โปรดให้มีการแปลบทสวดมนต์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และทรงให้จัดท�ำคู่มือหรือต�ำราการศึกษาพระธรรม
วินัยเป็นภาษาไทยเล่มแรกของคณะสงฆ์
ด้านวิชาช่างเป็นทีน่ ยิ มเรียนกันอย่างกว้างขวาง “ใช้แบบอย่างฝรัง่ แลจีนเข้ามาปะปนแผลงให้แปลกออก
ไปกว่าแต่ก่อน” ทางวรรณคดีนอกจากพระองค์ทรงเป็นกวีแล้ว ยังมีกวีคนส�ำคัญจ�ำนวนมาก ถือเป็นยุคทองแห่ง
วรรณคดี ที่กวีต่างมุ่งสร้างสรรค์วรรณคดีเพื่อ “เฉลิมศรีพระนคร เป็นพิทยาภรณ์ ประดิษฐ์ประดับสรรพงาม” ทั้ง
นาฏกรรม ดนตรี และการละครในรัชกาลนี้ได้เป็นหลักส�ำหรับศึกษาสืบสานต่อไปภายหน้า
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรัชกาลนี้ มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ศิลปกรรมหลายแขนง
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงพระบรมราชสมภพเมือ่ พุทธศักราช ๒๓๓๐ ทรงได้รบั สถาปนาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์
เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๕ ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ทรงก�ำกับ
ดูแลราชการเป็นอันมาก เช่น กรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระต�ำรวจว่าการฎีกา รวมทัง้ แต่งส�ำเภาหลวง
ออกไปค้ า ขายยั ง เมื อ งจี น เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย เสด็ จ สวรรคต โดยมิ ไ ด้ ต รั ส
มอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระองค์ใด พระบรมวงศานุวงศ์และบรรดาเสนาบดีจึงปรึกษากัน เห็นควร
ถวายราชสมบัตแิ ด่พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ เสด็จขึน้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๓
เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๗
ช่วงเวลาทีพ่ ระองค์เสด็จขึน้ ทรงราชย์ บ้านเมืองไทยสุขสงบปราศจากข้าศึกศัตรู เหมาะทีจ่ ะบ�ำรุงเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และศิลปวิทยาการเพือ่ ราษฎรให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ทรงเล็งเห็นว่าไทยต้องเผชิญกับ
มหาอ�ำนาจตะวันตกทีก่ �ำลังขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมภิ าคนีอ้ ย่างเลีย่ งไม่ได้ จึงมีพระบรมราโชวาทก่อนเสด็จสวรรคตว่า
“การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็จะเห็นไม่มีแล้ว มีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้
การงานสิ่งใดของเขาก็ดี ควรจะเรียนร�่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”

ลักษณะการศึกษา

ศูนย์กลางการศึกษาของบรรดาพระราชโอรส โอรสเจ้านายอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง วังเจ้านาย และ
บ้านข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ส่วนศูนย์กลางการศึกษาของราษฎรทัว่ ไปอยูท่ วี่ ดั เช่นเดียวกับการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๑
และรัชกาลที่ ๒ วัดในรัชกาลนี้มีจ�ำนวนพร้อมส�ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่พระองค์ทรงสถาปนาสร้างขึ้นใหม่
ทรงบูรณะพระอารามเดิม และเจ้านายขุนนาง พ่อค้าราชการได้มีส่วนสร้างขึ้นอีกมาก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหลายประการให้การศึกษาของสงฆ์เจริญก้าวหน้า แต่เนือ่ งจาก
ช่วงเวลานี้ชาวต่างชาติที่ไทยมักเรียกกันทั่วไปว่า “หมอ” ได้เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาเป็นครั้งแรกในสมัย
รัตนโกสินทร์ การปรับปรุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามิให้ย่อหย่อนจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามงกุฎ
ซึ่งทรงผนวชอยู่ได้ทรงตั้ง “ธรรมยุติกนิกาย” ขึ้น ทรงวางระเบียบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นเหตุให้พระสงฆ์
“มหานิกาย” ซึง่ เป็นนิกายเดิมได้ปรับปรุงให้เป็นทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาตาม และสนใจเรียนพระธรรมวินยั มากขึน้ เป็นต้น
พระองค์มีพระราชด�ำริถึงลักษณะการศึกษาไว้หลายประเด็น เช่น กุลบุตรต้องเรียนรู้อักขรวิธี นอกจาก
เขียนหนังสือได้งามอย่างอาลักษณ์แล้ว ต้องฝึกฝนฉันทลักษณ์อา่ นและสามารถแต่งบทประพันธ์ได้ดว้ ย ทัง้ ทรงเน้น
การคบมิตรทีเ่ ป็นคนมีแก่นสาร หมัน่ ฟัง อ่าน เรือ่ งและสุภาษิตทีป่ ระเทืองปัญญา ทรงสนับสนุนการแต่งต�ำราเรียน
แบ่งเป็น ประถมจินดามณี เล่ม ๑ และเล่ม ๒ รวมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวต่างชาติพิมพ์หนังสือไทย
เป็นสื่อส�ำคัญทางการศึกษาเป็นครั้งแรก
ในรัชสมัยนี้มีการถ่ายทอดงานผสมผสานศิลปะระหว่างชาติ ปรากฏในสถาปัตยกรรม แปลกไปจาก
รัชกาลอื่น เช่น พระเจดีย์วัดยานนาวา โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร ฯลฯ อีกประการหนึ่งอันแสดง
พระญาณทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ ซึ่งต่อมาได้รับยกย่องเป็นมรดกความทรงจ�ำแห่งโลก เป็นหลักที่รวมวิชา
ความรู้ต่างๆ เป็นหลักแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ จารึกวัดพระเชตุพนทั้งจารึกวรรณคดี การแพทย์แผนไทย
สื่อส�ำคัญทางการศึกษาที่ยั่งยืนจ�ำนวนมากได้เรียนรู้กันจนบัดนี้ มาจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๓๔๗ ทรงได้รับเฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
มงกุฎสมมุติวงศ์ พงศ์อิศวรกระษัตริย์ ขัติยราชกุมาร ในพุทธศักราช ๒๓๕๙ เมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา
ทรงผนวชเป็นสามเณร หลังจากทรงลาสิกขา และเมื่อพระชนมายุ ๒๑ พรรษา ได้ทรงผนวชเป็นภิกษุ
ครั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคต และพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จขึ้นทรงราชย์
เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ “วชิราโณ” ทรงตัดสิน
พระราชหฤทัยด�ำรงสมณเพศต่อไป
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎได้เสด็จขึ้นทรงราชย์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๔ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ พุทธศักราช ๒๓๙๔
พระราชวิรยิ อุตสาหะทีท่ รงศึกษาสรรพวิชาต่างๆ และการได้เสด็จออกธุดงค์ไปยังหัวเมืองต่าง ๆ มีโอกาสใกล้ชดิ กับ
อาณาประชาราษฎร์ พระราชกรณียกิจการเจริญสัมพันธไมตรีและค้าขายกับต่างประเทศ รวมทัง้ การทีท่ รงศึกษา
ภาษาต่างประเทศ และวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร์ เป็นที่ศรัทธาแก่พระราชอาคันตุกะ
ต่างชาติทั้งปวง ถือเป็นคุณานุคุณทั้งทางโลกทางธรรมแก่ประเทศชาติและคนไทยอย่างอเนกประการ

ลักษณะการศึกษา

นอกจากพระองค์ทรงได้รับการปลูกฝังความรักในศิลปวิทยาจากสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้ว ยังโปรด
การพบปะสมาคมกับราชบัณฑิต ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท�ำให้ทรง
ทันสมัย รอบรู้ เพียบพร้อมทัง้ โบราณราชประเพณีและสากลนิยม ทรงเข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล มีพระราชด�ำริ
ให้ขุนนางและราษฎรเรียนรู้ ยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ สนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล
อย่างค่อยเป็นค่อยไป การที่ทรงตั้งโรงพิมพ์อักษรพิมพการ โดยทรงเป็นบรรณาธิการและทรงอ�ำนวยการพิมพ์
ด้วยพระองค์เอง ท�ำให้ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ได้แพร่หลายขึ้น
ด้านการศึกษาของสงฆ์ พระองค์ทรงวางแบบแผนหลักปฏิบัติ และทรงฟื้นฟูการศึกษาพระปริยัติธรรม
นอกเหนือจากการศึกษาแบบโบราณราชประเพณีแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรส
ทรงรับการศึกษาตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรก เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เพื่อเรียนรู้แนวคิด
การปฏิบัติ และวิทยาการต่างๆของชาวต่างประเทศ พระองค์ทรงริเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ที่พระที่นั่งองค์หนึ่ง
ในพระบรมมหาราชวัง รวบรวมสิง่ ส�ำคัญของชาติ มีศลิ าจารึกพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช เป็นต้น ทรงส่งเสริมให้
ข้ า ราชการไปดู ง านที่ จ�ำเป็ น ต่ อ ราชการไทยเป็ น ครั้ ง แรกอย่ า งเอาใจใส่ แ ละน�ำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นประเทศ
ได้แก่ กิจการพิมพ์ การแก้นาฬิกา
ส่วนการศึกษาส�ำหรับราษฎรทั่วไป ทรงเห็นชอบให้อนุรักษ์ศิลปะและปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ให้เป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ แม้จิตรกรรมฝาผนังก็ให้ใช้เป็นสื่อสอนพระพุทธศาสนาและเรื่องราวอื่น ๆ ได้
มีพระบรมราชานุญาตให้มชิ ชันนารีอเมริกนั บุกเบิกการศึกษาของเด็กชายไทย จัดโรงเรียนทีเ่ รียกในครัง้ นัน้ ว่า “สกูล”
ขึ้นในส่วนกลาง เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๕ และอีกหลายแห่งหลายจังหวัดในส่วนภูมิภาค
พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา นอกจากทรงให้แก้ไขกฎหมายเก่า
อันไม่เป็นธรรมแก่หญิงแล้ว ยังมีพระบรมราชานุญาตให้ภริยามิชชันนารีเข้าไปสอนภาษาอังกฤษแก่เจ้าจอมและ
พระเจ้าลูกเธอในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งให้ตั้งโรงเรียนส�ำหรับเด็กหญิงขึ้นที่บ้านของมิชชันนารี เช่น
โรงเรียนแฮเรียต เอมเฮาส์ หรือนิยมเรียกกันว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง หรือชื่อโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เมื่อย้ายสถานที่มาตั้งในปัจจุบัน
การทรงเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู”้ มีแนวพระราชด�ำริกา้ วหน้า และทรงกล้าปฏิรปู เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ
ให้ทนั สมัยของพระมหากษัตริยพ์ ระองค์นี้ เป็นรากฐานส�ำคัญยิง่ ให้การศึกษาของไทยเจริญรุง่ เรืองมัน่ คงในปัจจุบนั
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชสมภพเมือ่ พุทธศักราช ๒๓๙๖ ได้รบั พระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ ฯ
สิริวัฒนราชกุมาร ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็น กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และกรมขุนพินิตประชานาถ
ตามล�ำดับ เสด็จขึน้ ทรงราชย์ตอ่ จากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในพุทธศักราช ๒๔๑๑ ขณะพระชนมายุ ๑๕ พรรษา
โดยมีการแต่งตั้งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
พระราชกรณียกิจของพระองค์มเี ป็นอเนกอนันต์ เนือ่ งด้วยพระราชหฤทัยใฝ่ศกึ ษา พระปรีชาสามารถ และ
ทรงครองสิรริ าชสมบัตติ งั้ แต่ทรงพระเยาว์ ทรงปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน การพิจารณาคดี ในศาลยุตธิ รรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีให้เหมาะสมทันสมัย ทรงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป มิให้กระทบถึงเจ้าของทาส
และทาส เสร็จสิน้ ใช้เวลาถึง ๓๐ ปี ทรงพัฒนาการศึกษาหลากหลายด้าน ทรงพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และการเสด็จพระราชด�ำเนินต่างประเทศ เพื่อทรงศึกษาพระราชกิจนานา อันน�ำมาประยุกต์ปรับปรุงประเทศ

ลักษณะการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�ำริเห็นความจ�ำเป็นที่ประชาชนต้องได้รับ
การศึกษา เรียนวิชาหนังสือให้ดีเป็นเบื้องต้น ด้วยพระญาณทัศน์ว่าจะท�ำให้เฉลียวฉลาด เรียนรู้อะไรต่อไป
ได้เร็วได้งา่ ยขึน้ และเพือ่ ให้ได้ขา้ ราชการทีม่ คี ณุ ภาพตามความต้องการของบ้านเมืองครัง้ กระนัน้ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น แผนที่ ฝึกหัดครู กฎหมาย ข้าราชการพลเรือน
รวมทั้งส่งนักเรียนทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นครั้งแรก
พระองค์ทรงเน้นแนวการจัดการศึกษา ให้ “พัฒนาคนรอบด้าน” ซึ่งปัจจุบันใช้ค�ำว่า “ลักษณะองค์รวม”
กล่าวคือนอกจากผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐาน และความสามารถในอาชีพการงานแล้ว จ�ำเป็นต้องเข้าใจศิลปะ
การด�ำรงชีวิต การมีศีลธรรมจรรยาเพื่อความสงบสุขของสังคม ทรงเห็นชอบให้ระดมสรรพก�ำลัง ตั้งแต่บ้าน
วัด โรงเรียน และพระราชวังร่วมกันก่อตัง้ และวางรากฐานการศึกษาของเยาวชนทัง้ ในพระนคร และหัวเมืองต่าง ๆ
เพื่อขยายการศึกษาสู่มหาชนอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม เป็นโรงเรียนส�ำหรับราษฎรแห่งแรก ได้ก�ำเนิดขึน้ อย่างเต็มรูปแบบ ในรัชสมัยนี้
และมีอีกหลายโรงได้ทยอยเปิดสอนตามมา เมื่อประชาชนเข้าใจและนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น จึงมี
พระราชด�ำริจัดตั้งหน่วยงาน “กรมศึกษาธิการ” ดูแลรับผิดชอบการศึกษาโดยตรง
ส่วนการศึกษาของสงฆ์ นอกจากการสร้างบูรณะวัด การเผยแผ่พระธรรมวินัยสู่ราษฎร โดยการพิมพ์
พระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยพระราชทานไปยังส�ำนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศแล้วยังทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสถาบันการศึกษาชัน้ สูงของคณะสงฆ์ขนึ้ ได้แก่ มหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งนี้ ได้เกื้อกูลการศึกษาแก่กุลบุตร
อันเป็นรากฐานระดับประถมศึกษาต่อมาทั่วราชอาณาจักร
พระราชด�ำริรเิ ริม่ การวางรากฐานการศึกษาไทยให้กา้ วหน้าในทุกระดับ พร้อมทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าทัดเทียม
อารยประเทศ มาจากพระราชประสบการณ์ของ “สมเด็จพระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๓ ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราวุธ
ทรงได้รบั สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๓๑
และทรงได้รบั สถาปนาขึน้ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สืบแทนพระองค์กอ่ นซึง่ สวรรคต
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๗ เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓
พระองค์เป็นพระมหากษัตริยไ์ ทยพระองค์แรกทีท่ รงได้รบั การศึกษาด้านวิชาการและโบราณราชประเพณี
ในพระบรมมหาราชวั ง ตามธรรมเนี ย มเจ้ า ฟ้ า พระราชกุ ม าร แล้ ว ยั ง เสด็ จ ไปทรงศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ
ณ สหราชอาณาจักร ทรงส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ด้วยพระราชหฤทัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ทรงหมัน่ เพียรศึกษาอย่างสมำ�่ เสมอ พระราชด�ำริ พระราชด�ำรัส และบทพระราชนิพนธ์จ�ำนวนมากของพระองค์
สะท้อนความเป็นจอมปราชญ์ ซึ่งชาวไทยและต่างชาติต่างยกย่องเทิดทูน
ลักษณะการศึกษา
หลักคิดในการจัดการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาพระราชทานเนือง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลในการปฏิบัติ เช่น
“ ประเทศที่เจริญแล้วก็จ�ำต้องให้พลเมือง คือ ต้องรู้หนังสือก่อน ”
“ การฝึกสอนเด็กนัน้ จ�ำจะต้องฝึกสอนหลายอย่าง ไม่ใช่แต่จะให้เรียนวิชาหนังสืออย่างเดียว ส�ำหรับเป็น
เสมียนและเข้าท�ำราชการเท่านั้น ...จ�ำจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความฝึกฝนอันดีแล้วรอบตัว คือต้องได้
ฝึกหัดแล้วหลาย ๆ อย่าง ทั้งส่วนที่เกี่ยวแก่ใจและกายพร้อมมูลด้วย ... ”
ในรัชสมัยนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง อันเป็นรากฐานความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด
อันเนื่องมาจากพระราชปรารภ พระราชประสงค์ และพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ ที่ส�ำคัญ เช่น
ทรงจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์แทนการสร้างวัดประจ�ำรัชกาล ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ทรงตราพระราชบัญญัตโิ รงเรียนราษฎร์ และพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาขึน้ เพือ่ ควบคุมการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น
ทรงยกฐานะโรงเรียนส�ำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
ทรงสถาปนาโรงเรียนเพาะช่าง และทรงสนับสนุนการศึกษาของสตรี มีโรงเรียนสตรีก�ำเนิดขึน้ หลายแห่ง
รวมทั้งในส่วนภูมิภาคด้วย
ทรงริเริม่ จัดตัง้ กองลูกเสือเพือ่ ฝึกเยาวชนให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ี มีสามัคคี มานะอดทน เสียสละเพือ่ ส่วนรวม
ทรงจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา ทรงสถาปนากรมมหรสพเพื่อบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมจ�ำนวนมาก เช่น หัวใจนักรบ พระร่วง พระนลค�ำหลวง มัทนะพาธา
โคลงสยามานุสติ
ทรงพระราชนิพนธ์บทความส�ำคัญๆ ลงในหนังสือพิมพ์ และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงใช้
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อทั้งในด้านให้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และปลุกใจให้รักชาติ
รัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ คนไทยตั้งแต่เชื้อพระวงศ์จนถึงสามัญชนทั่วไป มีความตื่นตัว
ทางการศึกษา และการจัดการศึกษาได้กระจายสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในบางจังหวัดด้วย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖ พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
ครั้นทรงส�ำเร็จวิชาทหารแล้ว ทรงเข้าประจ�ำการ ณ กรมทหารปืนใหญ่ม้าอังกฤษ ที่เมืองอัลเดอร์ชอต
และเมื่อทรงนิวัตประเทศไทย ทรงสังกัดทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ต่อมาได้ทรงศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียน
ฝ่ายเสนาธิการฝรัง่ เศส เมือ่ ทรงส�ำเร็จการศึกษาและเสด็จกลับ ได้ทรงรับราชการในต�ำแหน่งปลัดกรมเสนาธิการทหารบก
ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา
และได้เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘

ลักษณะการศึกษา

พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริการด�ำเนินการพัฒนาการศึกษาช่วงเวลานี้บางประการ เช่น
“(๑) จะต้องเพาะและอบรมครูดี ๆ ขึ้นไว้อีกมาก ๆ ดังได้ลงมือจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบฝึกหัด
		 ครูประถม และจะเปิดแผนกครูมัธยมในมหาวิทยาลัยในไม่ช้า
(๒) จะต้องหาต�ำราเรียนภาษาไทยให้เพียงพอ แก้ไขวิธกี ารตรวจต�ำรา เพือ่ อุดหนุนผูม้ คี วามรูใ้ ห้แต่งต�ำรา
		 ได้ดว้ ยความสะดวกและปราศจากความสิน้ เปลืองยิง่ ขึน้ และยังจะวางระเบียบบ�ำเหน็จรางวัลผูแ้ ต่ง
		 ต่อไปอีก
(๓) การแก้หลักสูตรให้กว้างขวางและมุง่ ให้อยูใ่ นความนับถือตัวและชาติของตัว สามารถทีจ่ ะประกอบการ
		 อาชีพให้เป็นคุณประโยชน์ เลีย้ งตัวเองต่อไปในเมือ่ เติบโตขึน้ และเป็นก�ำลังแก่ชาติบา้ นเมืองของเรา
		 ความมั่นคงสมบูรณ์และมั่งคั่งยิ่งขึ้นสืบไป การนี้ก�ำลังท�ำอยู่แล้ว หวังว่าจะโฆษณาได้ในไม่ช้า...”
การท�ำนุบ�ำรุงการศึกษาของประเทศในรัชสมัยของพระองค์ มีความเป็นสากลต่อยอดจากทีร่ ชั กาลก่อน
ได้ทรงวางรากฐานไว้ เช่น
โปรดให้สร้างหอพระสมุดส�ำหรับพระนคร เพือ่ ประชาชนทัว่ ไปเข้าศึกษาค้นคว้าอย่างเสรี และสร้างหนังสือ
พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ ซึ่งใช้มาจนปัจจุบัน
ทรงตัง้ ราชบัณฑิตยสภา เพือ่ เผยแพร่วชิ าการด้านวรรณคดี โบราณคดี และศิลปกรรม รวมทัง้ โปรดให้จดั
ประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เพือ่ ปลูกฝังเยาวชนให้มคี ณ
ุ ธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยม และพระราชทานทุนแก่นักเรียน
ไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อมาได้ทรงตราพระราชก�ำหนดเสื้อครุยของบัณฑิตเพื่อมอบแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และเสด็จพระราชด�ำเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้
จุดเริม่ ต้นของการศึกษาไทยก้าวไปเทียบนานาอารยประเทศ ด้วยพระราชหฤทัยทีม่ งุ่ มัน่ ของพระมหากษัตริย์
พระองค์นี้และแต่ละพระองค์สืบเนื่องมาเป็นล�ำดับ
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗

พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล พระอั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร พระโอรสในสมเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อทรงพระเยาว์
ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา แล้วเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพระชนมายุ ๓ พรรษา
จากนัน้ มินาน ทรงต้องอยูใ่ นความดูแลของสมเด็จพระบรมราชชนนีเพียงพระองค์เดียว ด้วยสมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต
ช่วงที่ประทับประเทศไทยครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ทรงศึกษาเบื้องต้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ
ด้วยราชสกุลมหิดลจ�ำเป็นต้องไปพ�ำนัก ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์จึงทรงศึกษา
ณ เมืองนี้ ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระชนมายุ ๘ พรรษา ทรงได้รบั
อัญเชิญให้เสด็จขึน้ ทรงราชย์สบื ราชสันตติวงศ์ตอ่ จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทรงสละราชสมบัติ
โดยมีการแต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
ภายหลังเมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สงบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ได้เสด็จนิวัตพระนครอีกครั้ง ในพุทธศักราช ๒๔๘๘ และเนื่องจากทรงบรรลุราชนิติภาวะแล้ว ทรงเป็นประมุข
ของประเทศโดยมิต้องมีผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดินอีกต่อไป
ระหว่างประทับประเทศไทย แม้เป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่กเี่ ดือน ก่อนเสด็จสวรรคต พระองค์ได้มพี ระราชด�ำริ
และพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการศึกษาในโอกาสที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยือนสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง ซึ่งได้มีการบันทึกไว้เป็นพระราชอนุสรณ์ให้ค�ำนึงถึงมิรู้คลาย เช่น
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรงศึกษาครั้งทรงพระเยาว์
เสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รที่ ห อประชุ ม ราชแพทยาลั ย ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เพียงพอแก่ประชาชน โรงพยาบาลแพทย์แห่งที่ ๒ จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้น
พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นิสิต
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปี ๒๔๘๗ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๘๗ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“ ...นิสิตที่ส�ำเร็จหลักสูตรซึ่งได้รับปริญญาในวันนี้ อย่าพึงเข้าใจว่า
ท่านเรียนจบสิ้นการศึกษาแล้ว การศึกษาย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ท่านต้องหมั่นแสวงหา
วิชาความรู้เพิ่มเติมไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ... ”
พระราชกรณียกิจอันเป็นทีป่ ลาบปลืม้ แก่พสกนิกรไทย สะท้อนพระราชหฤทัยทีท่ รงรักถิน่ ฐาน ทรงมุง่ มัน่
รับผิดชอบ และทรงน�ำศาสตร์สู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
รัชกาลที่ ๘

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระโอรสในสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระบรมราชสมภพเมือ่ พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
ทรงเคยศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในเมืองโลซานน์ และมหาวิทยาลัยโลซานน์
ตามล�ำดับ คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของรัฐสภาได้มมี ติกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ขณะด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมพิ ลอดุลยเดช พระอิสริยยศเดิม คือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมพิ ลอดุลยเดช
เสด็จขึน้ ทรงราชย์สบื ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระนามของพระองค์ขานโดยย่อ
ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้นพระองค์
เสด็จสวรรคตในพุทธศักราช ๒๕๕๙ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศเฉลิมพระปรมาภิไธย ต่อมา ตามที่จารึก
ในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ครั้งทรงพระเยาว์ได้มีโอกาสทรงศึกษา
ในประเทศทีอ่ ารยะ เมือ่ แรกเสด็จขึน้ ทรงราชย์ทรงรับพระราชภารกิจอันหนักเอือ้ อ�ำนวยแก่ประเทศไทยภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศทั้งทวีปยุโรป อเมริกา
ออสเตรเลีย เเละเอเชีย พระเมตตาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้แก่ราษฎรในถิน่ ทุรกันดาร ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยีย่ มบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ทัง้ ปวงก่อให้เกิดพระราชกรณียกิจนานาประการ มีโครงการ
ในพระบรมราชานุเคราะห์กว่า ๒๐๐๐ โครงการ เป็นต้น ยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าภายใต้
ร่มพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญอย่างยิง่ ของการศึกษา มีพระราชปรารภ
ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงพระราชอุตสาหะในการขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม และสามารถน�ำหลักวิชามาใช้อย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับภูมิสังคม
และบริบทของประเทศ

พระมหากรุณาธิคณุ ของพระองค์จากทีไ่ ด้ทอดพระเนตรเด็ก เยาวชน ประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ย ขาดโอกาสทางการศึกษา
ขาดปัจจัยความพร้อม จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้าง ท�ำนุบ�ำรุงสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ให้มั่นคงยั่งยืน ส�ำหรับผู้เรียน
ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้เรียนพิเศษลักษณะต่างๆ
พระมหากรุณาธิคุณแก่เยาวชนทั่วไปให้เห็นความส�ำคัญของการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณภาพ จึงทรง
พระวิริยอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
แก่นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ฯลฯ
อย่างต่อเนื่องหลายสิบปี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานการสนับสนุนให้ผมู้ สี ติปญั ญาดีไปศึกษาต่อวิชาการชัน้ สูงในต่างประเทศ เพือ่ เป็นขวัญ
ก�ำลังใจแก่ผู้เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ กลับมาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาวิชาการต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ทรงก่อตั้งทุนภูมิพล
ทุนอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง รวมทั้งพระราชทานทุนเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นในประเทศส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมด้านอาชีวศึกษา เช่น เสด็จพระราชด�ำเนินไปงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทรงก่อตั้ง
โครงการพระดาบส สร้างคนให้มีสัมมาชีพ ยืนหยัดด้วยความสามารถของตนเอง ทรงพระราชด�ำริสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต
คือ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เพือ่ ศึกษา ทดลอง วิจยั แสวงหาแนวทางพัฒนาต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของประชาชนบริเวณนั้น
ฯลฯ

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหลากหลายด้านพระองค์นี้ ไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทย
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์กรนานาประเทศจ�ำนวนมากยังทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระองค์
“บารมีพระมากพ้น ร�ำพัน” มหาราชผู้ทรงเป็น “พลังแห่งแผ่นดิน” สมพระนามโดยแท้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงพระบรมราชสมภพเมือ่ พุทธศักราช ๒๔๙๕ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระนามเดิม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ บรมขัตติยราชกุมาร
ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๕ และเสด็ จ ขึ้ น ทรงราชย์ สื บ ราชสั น ตติ ว งศ์ ต ่ อ จากสมเด็ จ
พระบรมชนกนาถ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๙
พระองค์ทรงศึกษาระดับอนุบาล เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๙๙ จนถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด และโรงเรียนมิลฟิลด์
เมืองสตรีท ประเทศอังกฤษ ตามล�ำดับ ทรงส�ำเร็จการศึกษาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓
เนือ่ งจากทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ จึงทรงศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
คิงสกูล นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ตามล�ำดับ ทรงส�ำเร็จ
การศึกษาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ หลังจากนั้นได้มีพระวิริยอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ และพระประสบการณ์
ทางการทหารหลักสูตรพิเศษอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส
การบินเป็นอีกหลักสูตรที่ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงศึกษาการบินขับไล่ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ณ ฐานทัพวิลเลียม สหรัฐอเมริกา ทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษทั การบินไทย ทรงส�ำเร็จการศึกษา
และทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง ๗๒๗
นอกจากนี้ยังทรงศึกษาด้านกฎหมาย และทรงได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆอีกตามพระราชอัธยาศัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การทรงงาน
ทางราชการทหาร เช่น ทรงแปลต�ำราจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน ทรงถ่ายทอด
วิชาการบินสมัยใหม่แก่นักบินกองทัพอากาศ ฯลฯ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน พระองค์ได้ทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ตลอดทรงด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และจวบจนปัจจุบัน เช่น
ทรงส่งเสริมสนับสนุนการจัดสร้างโรงเรียนส�ำหรับบุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
ที่หน่วยงานได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติ ทั้งในส่วนกลางย่านชุมชนชานพระนคร
และส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกล ท�ำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ได้มาตรฐาน
และโรงเรียนที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนเหล่านี้จะได้เป็นแบบอย่างการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ สืบเนื่องมานานหลายสิบปี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม ๓๘ แห่งทั่วประเทศ ทรงติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างสม�่ำเสมอด้วย ทั้งโดยพระองค์เอง
และทรงมอบหมายองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญก�ำลังใจแก่คณาจารย์และผู้บริหาร
อี ก ประการหนึ่ ง จากหลายประการด้ า นการศึ ก ษา กล่ า วเฉพาะที่ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณโดยตรงคือ การพระราชทานทุนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ
ยากจน มีความประพฤติดีให้ได้ศึกษาต่อเนื่องจนส�ำเร็จระดับปริญญาตรี ซึ่งเดิมด�ำเนินงานอยู่ในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และจัดตัง้ เป็นมูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทาน ฯ
ตามพระราชด�ำริในปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงมาอย่างยาวนาน ให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐

ค�ำน�ำ
ปี ๒๕๖๓ เป็นปีทกี่ ระทรวงศึกษาธิการ มุง่ เน้นการ “ปลดล็อก ปรับเปลีย่ น เปิดกว้าง” เพือ่ ให้
ระบบการศึกษาไทย มุ่งทิศทางไปสู่การพัฒนาและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและตลาดโลก ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ก�ำลังแพร่ระบาดอย่างมากในขณะนี้ อันส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้างในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึง่ ครอบคลุมผูค้ นเป็นจ�ำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการ
จึงจ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
การจัดการศึกษาในรอบปี ๒๕๖๓ ของทุกหน่วยงานในประเทศไทย และพลังความร่วมมือร่วมใจ
ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น�ำมาสรุปรายงานในหนังสือที่ระลึก
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาภายใต้โลกในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่จุดเน้นใน
๖ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒) การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง ๓) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา ๕) การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ ๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ในนามของคณะกรรมการด�ำเนิ น งานและคณะบรรณาธิ ก ารจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่าน
ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข ้ อ เขี ย นที่ ท รงคุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง รวมทั้ ง คณะกรรมการ คณะท�ำงาน คณะบรรณาธิ ก าร
และผู้ให้ความช่วยเหลือในการด�ำเนินการจัดพิมพ์ทุกท่าน ที่ท�ำให้หนังสือที่ระลึกเล่มนี้เป็นผลส�ำเร็จ
หวังว่าสาระความรูท้ ไี่ ด้จากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศ เป็นหลักฐานอ้างอิง และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างกว้างขวางต่อไป

นายสุภัทร จ�ำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

คติธรรม
แนวพระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
ในพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
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๑๙๙

เชิดชูเกียรติผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

๒๑๙

ภาคผนวก

๒๖๗

พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐

พระมหากรุณาธิคุณ
ต่อการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศให้มี
คุ ณ ภาพด้ว ยการให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก และเยาวชน เพราะ
การศึกษาจะสร้างโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่จะน�ำมาใช้
ในการประกอบอาชีพพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นย่อมเป็นผลมาจากประชาชนในชาติ
เป็นผูม้ กี ารศึกษา มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะช่วยพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษา
ทุกระดับทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจและมีพระราชปณิธาน
อันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงด้าน “การศึกษาของเยาวชน”
ทรงตระหนักถึงความจ�ำเป็น ความเท่าเทียมของโรงเรียนทุกพืน้ ที่
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญของการพัฒนาเยาวชน จึงเกิดมีโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ทกี่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศ พระราชทานทุนการศึกษา
อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ
และเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนไทยอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างเยาวชนให้มคี วามพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ในการพัฒนาศักยภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ นับเป็น
พระคุณอันประเสริฐของประชาชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นที่เคารพสักการะด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย
ทุกหมู่เหล่า มีพระเมตตาต่อประชาชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ การศึกษาของประเทศนัน้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยการศึกษา
ของเยาวชนและทรงส่งเสริม ด้านการศึกษานับแต่ท รงด�ำรง
พระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความส�ำคัญ
ในการบ�ำพ็ญพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระราชด�ำเนินเป็น
ประธานในงานที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีท่ รงมีตอ่ การศึกษานัน้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ ต่อประเทศชาติ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทาน
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ต้องมุง่ สร้างพืน้ ฐานให้แก่ผเู้ รียน
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องน้อมน�ำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ประกอบด้วย
พระบรมราโชบาย ๔ ด้าน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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๑.
๒.
๓.
๔.

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
มีงานท�ำ - มีอาชีพ
เป็นพลเมืองดี

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
๒. ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี
๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว
๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
๓. มีงานทำ� - มีอาชีพ
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน
อบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน
ท�ำจนงานส�ำเร็จ
๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร
ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท�ำงานเป็นและมีงานท�ำในที่สุด
๓. ต้องสนับสนุนผู้ส�ำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท�ำ
จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองดี
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
๒. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�ำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรทีจ่ ะท�ำเพือ่ บ้านเมืองได้
ก็ตอ้ งท�ำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ�ำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล
ให้ท�ำด้วยความมีน�้ำใจ และความเอื้ออาทร

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขอน้ อ มน�ำพระบรมราโชบาย
ด้ า นการศึ ก ษามาเป็ น หลั ก ในการสร้ า งพลเมื อ งให้ เ ป็ น คนดี
และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

หลักการทรงงาน
ตามแนวพระราชดำ�ริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบ�ำเพ็ญพระราช
กรณียกิจที่ท�ำนุบ�ำรุงและเกื้อกูลการศึกษาของชาติทุกรูปแบบ
ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
อุดมศึกษาและการศึกษาสายอาชีพ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข
การเกษตร หรื อ อื่ น ๆ นอกจากจะทรงสร้ า งสถานศึ ก ษา
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ยั ง ทรงรั บ โรงเรี ย นไว้ ใ น
พระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชทรัพย์ พระราชทาน
ค�ำแนะน�ำ พระบรมราโชวาทสนับสนุน และเป็นก�ำลังใจแก่ครู
และนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ง านการศึ ก ษาของชาติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทรงห่ ว งใยเด็ ก และเยาวชนผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งทรงแก้ปัญหาตามความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วน
มี พ ระเมตตาให้ รั บ นั ก เรี ย นโดยไม่ เ ลื อ กชั้ น วรรณะ รวมทั้ ง
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแก่ครู อาจารย์ เพื่อพัฒนา
การเรี ย นรู ้ แ ก่ นั ก เรี ย น ทรงสื บ ต่ อ พระราชปณิ ธ านตามแนว
พระราชด�ำริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยมีพระราชประสงค์
กระจายการศึกษาไปสูพ่ นื้ ทีห่ า่ งไกล ถิน่ ทุรกันดาร ส่งเสริมเยาวชน
ของชาติให้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเท่าเทียม เพือ่ ให้มพี น้ื ฐาน
ความรูเ้ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงชีวติ อยูอ่ ย่างมีคณุ ภาพ ทรงน�ำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาการศึกษา ทรงน�ำสือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
คือ โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มาใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ทรงอุปถัมภ์ พระราชทาน
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
วี ดิ ทั ศ น์ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นด�ำเนิ น โครงการอาชี พ อิ ส ระ
อันเป็นประโยชน์แก่นกั เรียนทัง้ ระหว่างศึกษาเล่าเรียน และเมือ่ จบ
การศึกษา จัดการสอนวิชาชีพต่าง ๆ และการเลือกใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ท�ำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อันเป็นทรัพยากรมีคา่ สูงสุดในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระอั จ ฉริ ย ภาพในการบริ ห ารเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาสูงสุดอย่างกว้างขวาง

ทรงมีคณ
ุ ป
ู การยิง่ แก่การศึกษาไทย
ระดับต่าง ๆ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา พระราชทานสถานที่
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร เป็นทีต่ งั้
โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เดิมชือ่ “โรงเรียนอนุบาลทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภ” เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ “สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เปิดท�ำการสอน
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล ได้ รั บ พระราชานุ ญ าตให้ ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณ
กรมทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ ” ถนนราชวิ ถี
กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาให้บุตรหลานทหารมหาดเล็ก
และบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลาย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับโอนกิจการมาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๔ และได้ ย ้ า ยมาตั้ ง ใหม่ ใ นที่ ดิ น ของ
“วั ด กลางบางซื่ อ ” ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมื อ งนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี บนเนือ้ ที่ จ�ำนวน ๑๖ ไร่เศษ โรงเรียนได้จดั หาเงิน
ซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๒ งาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖
ต่อมา เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้รบั
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครั้งทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น มาเป็ น ประธาน
ประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์กอ่ สร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระราชทานชื่ อ โรงเรี ย นใหม่ ว ่ า
“โรงเรี ย นอนุ ร าชประสิ ท ธิ์ ” พร้ อ มทั้ ง พระราชทานให้ ใ ช้
พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเครือ่ งหมายประจ�ำโรงเรียน ทรงปลูก
ต้นประดู่ไว้เป็นอนุสรณ์และมิ่งขวัญแก่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ภายหลั ง สร้ า งอาคารเรี ย นเสร็ จ สามารถรั บ บุ ต รหลานของ
ข้าราชบริพารในพระองค์และประชาชนเข้าเรีย นตั้งแต่ ระดั บ
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ และอนุบาล ๑-๒)
ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖) และได้รับอนุญาต
ให้เปิดท�ำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๑ เปิดท�ำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปัจจุบันโรงเรียน
อนุราชประสิทธิ์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ
ดอกไม้ ป ระจ�ำโรงเรี ย น คื อ ดอกรวงผึ้ ง ต้ น รวงผึ้ ง
เป็ น พรรณไม้ ป ระจ�ำพระองค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ด้ ว ยมี ด อกสี เ หลื อ ง ซึ่ ง เป็ น สี วั น เสด็ จ พระราชสมภพและ
ดอกรวงผึ้ ง จะผลิ ด อกสี เ หลื อ งบานสะพรั่ ง ในช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม-สิ ง หาคม ซึ่ ง ตรงกั บ วั น เสด็ จ พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนราชปิ โยรสา ยุพราชานุสรณ์
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เดิมชื่อโรงเรียน
ริมป่าคาประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
เปิ ด ท�ำการสอนตั้ ง แต่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๐๓ ปั จ จุ บั น สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน่าน เขต ๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ปัจจุบนั
เปิดท�ำการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
ได้รับการพัฒนามาโดยล�ำดับ สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในเขต
บริการและชุมชนใกล้เคียง เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงเรียน
ว่า “ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์” ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทาน พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นตราเครื่องหมาย
ประจ�ำโรงเรียน พร้อมทัง้ พระราชทานชือ่ อาคารเรียน “วชิระปัญญา”
และชือ่ หอประชุม “วชิราประสิทธิ”์ ตลอดจนทรงส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
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โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียน
รั ฐ บาล สั ง กั ด ส�ำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็ น โรงเรี ย นสอนคนหู ห นวกแห่ ง แรกของประเทศไทย
ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น มาจากหน่ ว ยทดลองสอนคนหู ห นวกโรงเรี ย น
เทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๔
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๕ คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ
ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สิน มีเงินสด ที่ดินและบ้านส่วนตัว
ของท่านตั้งเป็นมูลนิธิให้ชื่อว่า “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” เพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งตระกูล “เศรษฐบุตร” ซึ่งเป็นตระกูลของพระยา
นรเนติบัญชากิจสามีของท่าน กับตระกูล “โชติกเสถียร” ซึ่งเป็น
ตระกูลของคุณหญิง มูลนิธเิ ศรษฐเสถียรมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะร่วมมือ
กับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวก
ขึ้นในที่ดินแห่งนี้
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๖ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จั ด สรร
งบประมาณในการก่ อ สร้ า งอาคารโรงเรี ย นสอนคนหู ห นวก
และงบประมาณส�ำหรับครุภัณฑ์และการด�ำเนินงานของโรงเรียน
ในปี ที่ ค รบปี ที่ ๒ แห่ ง การจั ด การศึ ก ษาส�ำหรั บ คนหู ห นวก
ในประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๖
ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ พุทธศักราช ๒๕๐๔ โรงเรียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสอนคนหู ห นวกแห่ ง ใหม่ ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณ
อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘
กระทรวงศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศ
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็นโรงเรียนโสตศึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกได้เสนอเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตเป็นโรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่มูลนิธิเศรษฐเสถียรที่ยุบเลิกไป โรงเรียนจึงใช้ชื่อ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
นับแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มรั บ โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย รไว้ ใ น
พระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ได้รับพระราชทาน นับแต่พุทธศักราช ๒๕๔๕
พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น เครื่องอุปโภค
บริโภค และพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนของโรงเรียน
เศรษฐเสถี ย รอย่ า งสม�่ ำ เสมอ นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างหาที่สุดมิได้
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ต่อมาพุทธศักราชเดียวกัน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น
เพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนประจ�ำส�ำหรับนักเรียนหูหนวกที่มี
บ้านพักอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และเป็นสิริมงคล โรงเรียนเศรษฐเสถียรได้รับพระราชทานนาม
อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรว่า “เศรษฐมงคล”
(เสด-ถะ-มง-คน) ยอดแห่งความเป็นมงคล
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา พระราชทานพระราชทรั พ ย์
ส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดาร
๖ แห่ ง คื อ โรงเรี ย นมั ธ ยมพั ช รกิ ติ ย าภา จั ง หวั ด นครพนม
ก�ำแพงเพชร และสุ ร าษฎร์ ธ านี โรงเรี ย นมั ธ ยมสิ ริ วั ณ วรี
จังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงวางศิ ล าฤกษ์ และทรงรั บ โรงเรี ย นทั้ ง ๖ แห่ ง ไว้ ใ น
พระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย
ทัง้ ส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นกั เรียน
ได้แก่ โครงการอาชีพอิสระ เพื่อเยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพ
เลี้ ย งตนและครอบครั ว เมื่ อ จบการศึ ก ษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย น
และนั ก เรี ย นในพระราชู ป ถั ม ภ์ ติ ด ตามผลการจั ด การศึ ก ษา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ พ ระราชธิ ด าทั้ ง สองพระองค์
เป็ น ผู ้ แ ทนพระองค์ ร ่ ว มกิ จ กรรมของโรงเรี ย นเป็ น การสร้ า ง
ขวัญก�ำลังใจให้แก่ครูและนักเรียน
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โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง
พระราชทานของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครูและนักเรียน
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ

ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์
๑๓ แห่ง ได้แก่
๑. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
๒. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
๔. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก�ำแพงเพชร
๕. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
๗. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
๘. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
๙. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
๑๐. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
๑๑. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
๑๒. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๓. โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ทรงด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสน
พระราชหฤทัยด้านการศึกษาของชาติ และมีพระราชประสงค์
ที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้เด็ก
และเยาวชนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาทั ด เที ย มกั น ทั้ ง มี
พระราชด�ำริส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวาง โรงเรียนมกุฎเมือง
ราชวิ ท ยาลั ย น้ อ มส�ำนึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น
เพื่ อเป็ น การเฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา
โดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระยอง ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๗ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่ อ มพระราชทานนามโรงเรี ย นว่ า “มกุ ฎ เมื อ ง
ราชวิทยาลัย” มีความหมายว่า ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและ
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวาง
ศิลาฤกษ์โรงเรียน และทรงเยีย่ มชมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ณ สถานที่ เ รี ย นชั่ ว คราว มี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง เกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงานของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยว่า “ให้ด�ำเนินไป
ตามแนวทางของโครงการโรงเรียนทีจ่ ดั ตัง้ ไว้ ปีการศึกษา ๒๕๓๗
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดท�ำการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักในคุณค่า
และความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ให้มีคุณภาพ จึงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้
เรียนรู้สามารถน�ำมาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
รวมถึ ง สามารถน�ำความรู ้ ม าพั ฒ นาประเทศชาติ ไ ด้ จึ ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก�ำแพงเพชร
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสด้านการศึกษา ซึ่งทั้ง ๖ โรงเรียน
ดังกล่าวเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ พร้อมพระราชทาน
ค�ำแนะน�ำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนด�ำเนินโครงการอันเป็น
ประโยชน์แก่นกั เรียน อาทิ โครงการอาชีพอิสระ พระราชทานวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยต่าง ๆ รวมถึงเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามผลการศึกษาและโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
พระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารั ก ขา แก่
ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสืบสานการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชนสืบต่อจนถึงปัจจุบัน
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การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้ ว ยพระราชวิ สั ย ทั ศ น์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่กว้างไกลและลึกซึ้งในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ เรื่องการขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบชั้น
และไม่ครบวิชา ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความส�ำคัญของการศึกษา
ในหลายรู ป แบบและรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ท รงเล็ ง เห็ น ว่ า สามารถ
แก้ปญั หาการเข้าถึงการศึกษาของราษฎร ในถิน่ ทุรกันดารห่างไกล
ความเจริ ญ ขาดแคลนครู แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน คื อ
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นการสอน
มีมาตรฐานเดียวกัน
โรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราโชบายส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาทุกประเภททั้งการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลและการพั ฒ นาวิ ช าการและวิ จั ย
รวมทั้ ง พระราชทานทุ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น พระราชกรณี ย กิ จ
ทางการศึ ก ษาแสดงถึ ง พระปรี ช าสามารถพระบรมราโชบาย
อันล�้ำลึกและสายพระเนตรอันกว้างไกลในการให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาคน

การเรียนทางไกลผ่านจอโทรทัศน์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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โรงเรียนวังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จัดตัง้ ขึน้ โดยพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานั น ทมหิ ด ล รั ช กาลที่ ๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน
พุทธศักราช ๒๔๘๑ เพือ่ ให้การศึกษาแก่บตุ รหลานของเจ้าหน้าที่
ผูร้ กั ษาวังไกลกังวล เปิดสอน เด็กเล็กไปจนถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และเปิ ด สอนหลั ก สู ต รวิ ช าระยะสั้ น เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย ต่ อ มา
โรงเรียนวังไกลกังวลได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มพระราชทานอาคารที่ พั ก กองรั ก ษาการณ์
วังไกลกังวล ให้เป็นอาคารเรียนแทนอาคารไม้เก่าทีช่ �ำรุดทรุดโทรม
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นอาคาร
โรงเรียนเพิ่มขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วังไกลกังวล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร
โรงเรียน และด้านวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการและฝ่าย
ส�ำนักพระราชวัง โรงเรียนวังไกลกังวลมีสถาบันการศึกษาร่วมกัน
จัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘
ห้องเรียนที่เคยขาดแคลนครูก็สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพไปพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวล ขณะเดียวกัน
โรงเรียนที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมทั้ง ๑๕ ช่อง ครูผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง
สามารถใช้ ใ นการเตรี ย มการสอน พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเป็นเวลากว่า ๒๓ ปีจวบจนถึง
ปัจจุบัน
เมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ป รั บ ภารกิ จ ของมู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
ให้ ด�ำเนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด�ำเนิ น งานการจั ด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ จัดการเรียนรู้
ในส่ ว นของการศึ ก ษาส�ำหรั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสและบุ ค คลที่ มี
ความต้องการพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการศึกษา การมีงานท�ำ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ อีกทัง้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ชุ ด ใหม่ เ ข้ า มาบริ ห ารสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล ดังนัน้ จึงมีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการออกอากาศเป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition

หรือ HD) การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทางมีรูปแบบ
Active Learning มากขึ้น เน้นการลงมือปฏิบัติและมีการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) มีการยุติการออกอากาศการถ่ายทอดการเรียน
การสอนในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และปรั บ เปลี่ ย นช่ อ ง
ออกอากาศมาเป็นการถ่ายทอดตัวอย่างการจัดประสบการณ์
ของการศึกษาปฐมวัย รายการเพื่อ การพัฒนาครู การฝึกอาชีพ
และการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต แทน การด�ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว
มีการออกอากาศวีดิทัศน์บันทึกการสอนแทนการออกอากาศสด
ทัง้ ในระบบโทรทัศน์ เว็บไซต์ DLTV.ac.th และแอปพลิเคชัน DLTV
เพื่อให้การเตรียมการสอนของครู การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า
และการเรี ย นซ่ อ มเสริ ม ของนั ก เรี ย นให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น และ
สามารถปรับประยุกต์ได้โดยสอคคล้ องกับความต้องการ ต่อมา
ปัจจุบัน มีการด�ำเนินการโรงเรีย นวังไกลกังวลและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวังไกลกังวล รับ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยครบถ้วนสมบูรณ์

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งพระราชทานปริญญาบัตร วันละกว่า ๒,๐๐๐ คน เป็นเวลา
ต่ อ เนื่ อ งกั น เกิ น กว่ า ครึ่ ง เดื อ น พร้ อ มทั้ ง พระราชทาน
พระบรมราโชวาทให้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หลาย
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการสร้างสรรค์พัฒนาความเจริญ
ของประเทศชาติ และให้มีคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิตนับเป็น
พระมหากรุณาธิคณุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ การสนองพระบรมราโชบาย
“สืบสาน รักษา ต่อยอด” มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ ประเทศได้ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๗๙ โครงการ ภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น นั บ เป็ น พระบรมราโชบายที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมน�ำมาปฏิบตั ติ ามโดยจัดท�ำ “ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ทีม่ สี ว่ นร่วมในการสร้างความมัน่ คงของชาติ
ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่
ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์และโรงเรียน ให้มีคุณภาพตาม

พระราชด�ำริ “การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ” โดยเน้น
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นพิเศษให้ทุกสถาบันท�ำงานเข้าถึง
ประชาชนพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์
หาทางช่วยเหลือแก้ไข และปรับตัวให้เหมาะสมตามสภาพบริบท
และประเพณีของท้องถิ่นโดยซึ่งมี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาท้องถิน่ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ผลิตครูที่ได้
มาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด้ ว ยการยกระดั บ ความเป็ น เลิ ศ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พัฒนาอาจารย์และคุณภาพบัณฑิต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
ด้วยการแบ่งพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละราชภัฏ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาเครือข่าย จัดระบบงาน
สู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ ๓๘ แห่ง ซึง่ ตัง้ ครอบคลุมทัว่ ทุก
ภูมิภาคของประเทศ ต่างด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ และท�ำงาน
สนองพระบรมราโชบายอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตาม
พั น ธกิ จ ได้ ส มบู ร ณ์ ต ามปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นที่
ประจักษ์ โดยมีมิติของมหาวิทยาลัยเพื่อพลังแผ่นดินในสามด้าน
คือ ท้องถิน่ มีพลัง ครูมพี ลัง และคนมีพลัง “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
แนวพระราชด�ำริตา่ ง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การส่งเสริมอาชีวศึกษา
ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : อาชีวะอาสา...
สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมน�ำ
ศาสตร์พระราชาพัฒนาเด็กเป็นคนดีมีงานท�ำ
“...การด�ำเนินชีวติ โดยใช้วชิ าการอย่างเดียวไม่เพียงพอ
จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มี
ความรูด้ แี ต่ขาดความยัง้ คิดน�ำความรูไ้ ปใช้ในทางทีม่ ชิ อบก็เท่ากับ
เป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์...”
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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง
ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจท�ำงาน
“โครงการอาชีวะอาสา” ที่ได้สืบสานนโยบายด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นการอาสามาท�ำประโยชน์
ให้ กั บ ผู ้ อื่ น ในฐานะคนของสถานศึ ก ษาอาชี ว ะที่ ส ่ ว นใหญ่
จากวิทยาลัยเทคนิคที่มีความรู้ทางด้านช่างยนต์ เป็นครูอาจารย์
และนักศึกษาซึง่ เสียสละความสุขในช่วงการพักเทีย่ วช่วงเทศกาล
ปีใหม่มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และจากการสนทนากับครู
อาจารย์ และนักศึกษาล้วนมีความคิดเห็นตรงกันว่าถึงแม้ไม่ได้
เที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูง แต่ขอใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ท�ำประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมกลับมีความสุข สุขที่เกิดจากรอยยิ้มของผู้มาใช้บริการ
สุขที่เกิดจากค�ำขอบคุณ สุขที่ท�ำให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้น ความสุขที่ได้รับจาก
การท�ำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ความสามั ค คี ร ่ ว มแรงร่ ว มใจกั น
รูจ้ กั ผ่อนหนักผ่อนเบา ให้อภัย มีเมตตากรุณา ความสุขลักษณะนี้
เป็นความสุขที่อิ่มเอมหัวใจยิ่งนัก ยากที่จะมีโอกาสเช่นนี้บ่อยนัก
คื อ การได้ ซึ ม ซั บ หลั ก การด�ำเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ศึกษาเรียนรู้
แนวพระราชด�ำริเรือ่ งความเพียร ความอดทน เฉกเช่นพระมหาชนก
ที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ ได้ซึมซับความสามัคคี
ซึมซับความกตัญญู และได้ตระหนักเห็นความส�ำคัญของการมีสติ
หั ว ใจโครงการอาชี ว ะอาสาคื อ การสร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก
ให้เกิดขึ้นในหัวใจแล้วน�ำปฏิบัติให้เคยชินเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
อันได้แก่ “การระลึกถึงสติอยู่ทุกเมื่อในการด�ำเนินชีวิต ไม่ว่าจะ
ตรวจสภาพรถ หรือก�ำลังขับรถก็ตามทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามไม่ประมาท”
ผลคือก่อเกิดความสุขแก่ทุกคน และสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มจิตอาสาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวะที่ต้องท�ำการตรวจเช็ค
สภาพรถอย่างมีสติโดยไม่ประมาท นีค่ อื การน้อมน�ำศาสตร์พระราชา
หรือพระราชด�ำรัสพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ให้ไปสู่
การปฏิบัติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการอบรม
บ่มนิสัยครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจิตอาสา ผู้ให้บริการโดย
การเน้ น ย�้ ำ ให้ ส�ำนึ ก สนองพระราชปณิ ธ านท�ำดี ท�ำประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ปลูกฝัง ความรักความเมตตาสามัคคีความไม่โลภ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวันเพื่อประโยชน์สุข
ทั้ ง แก่ ต นเองและส่ ว นรวมส่ ว นของเยาวชนอาชี ว ะที่ ม าร่ ว ม
ให้บริการนอกจากความสุขใจแล้วยังได้ประโยชน์ด้านการเพิ่ม
ความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพที่เรียนมา จากการลงมือ
ตรวจเช็คซ่อมสร้างเครื่องยนต์ของประชาชนที่เดินทางไปในช่วง
เทศกาลดังกล่าว พร้อมที่จะจบการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน
ในสายอาชีพที่เรียนมาได้ทันทีอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ด�ำเนินโครงการเพื่อหล่อหลอมปลูกฝังอบรมบ่มนิสัย
เยาวชน ทั้ ง ด้ ว ยมุ ่ ง ให้ ไ ด้ ศึ ก ษาซึ ม ซั บ การด�ำเนิ น ชี วิ ต ตาม
ศาสตร์ พ ระราชาแล้ ว ก็ ด ้ ว ยตั้ ง ใจสนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
ที่พระราชทานแก่ชาวอาชีวศึกษา ครูอาจารย์และเยาวชนให้เป็น
คนดีมีความรู้เป็นคนเก่งมีงานท�ำตามพระบรมราโชบาย นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
พระมหากรุณาธิคุณต่อเยาวชน
ของชาติ และทุนพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักว่า ทุกท้องถิน่ นัน้
เด็กและเยาวชนมีความส�ำคัญต่อประเทศชาติมาก เพราะจะท�ำ
หน้าทีพ่ ฒ
ั นาท้องถิน่ ของตนให้บงั เกิดผลทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้ แก่ตน
ส่วนรวม และประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง ทรงใส่
พระราชหฤทัยในกิจกรรมของศูนย์เยาวชนต�ำบลทั่วประเทศ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้น�ำเยาวชนต�ำบลทั้งหลาย
เข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทรั บ พระราชทานธงประจ�ำศู น ย์
เยาวชนต�ำบล เสด็จพระราชด�ำเนินในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ”
วันที่ ๒๐ กันยายน ทุกปี พระราชทานเกียรติบตั รแก่เยาวชนดีเด่น
เข้าเฝ้าที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
ทรงเป็ น ผู ้ แ ทนพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินไปใน
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิก
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญแก่
ลูกเสือที่ประกอบคุณงามความดีที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่าง
การท�ำความดี
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงห่ ว งใยสุ ข ภาพ
และอนามัยของเยาวชน ทรงสนับสนุนการกีฬาเยาวชนอย่าง
ต่อเนือ่ ง พระราชทานรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลและมวยสากล
พระราชทานไฟพระฤกษ์และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด
การแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้เยาวชนทีจ่ ะเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ เข้าเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นสิ่งเตือนใจ
อันเป็นขวัญ ก�ำลังใจในการแข่งขันทุกครั้ง
ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นจะสร้างโอกาสให้แก่
เยาวชนให้ เ ติ บ โตเป็ น ก�ำลั ง ส�ำคั ญ ของชาติ พระบาทสมเด็ จ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระราชด�ำริ น�ำพระราชทรั พ ย์
ส่วนพระองค์และทรัพย์ที่ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
ที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พุทธศักราช ๒๕๕๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดท�ำ “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓ ทรงจั ด ตั้ ง เป็ น มู ล นิ ธิ ใ ห้ ชื่ อ ว่ า “มู ล นิ ธิ
ทุ น การศึ ก ษาพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร” (ม.ท.ศ.) ทรงเป็น ประธานกรรมการ
มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย ส�ำนั ก ราชเลขานุ ก าร
ในพระองค์ ฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ร่วมกันด�ำเนินการมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมเยาวชนทีเ่ รียนดี ขยันหมัน่ เพียร ประพฤติดมี คี ณุ ธรรม
มีฐานะยากจน ขณะทีก่ �ำลังจะจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สามารถ
ศึ ก ษาต่ อ ในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาตามต้องการ โดยไม่ผูกพันใช้ทุนคืน
เมื่อจบการศึกษาเปิดโอกาสให้เข้าท�ำงานเป็นข้าราชบริพาร
ในพระองค์ตามความต้องการ ตามความสมัครใจ ทรงวางหลัก
การกระจายทุนครอบคลุมทัว่ ทุกจังหวัด มีพระราชด�ำรัส ณ วังศุโขทัย
ในโอกาสทีน่ กั เรียนทุนเเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท รับพระราชทาน
ทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๕ เกี่ยวกับความส�ำคัญของโครงการ ความว่า

“...เมื่อท�ำโครงการมาแล้ว จ�ำเป็นต้องศึกษา ติดตาม
และพั ฒ นาแผนในการช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การท� ำ งาน
ที่ ไ ด้ ผ ลต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล มี ก ารปรั บ แผนให้ ทั น สมั ย และ
มีความใส่ใจที่จะท�ำงานต่อเนื่อง...”
การรับทุนพระราชทานจังหวัดละ ๒ ทุน ชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อปี สายอาชีพ
ทุนละ ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อปี ต่อเนือ่ งจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก อุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้คนละ
๕๘,๐๐๐ บาท ต่อปี พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า
“...นักเรียนทุนทุกคน เมือ่ ได้รบั โอกาสในการศึกษาสมดัง
ที่ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน
ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาความรู้ ความฉลาด สามารถ
และคุณธรรมความประพฤติ จะได้น�ำคุณสมบัติทั้งนั้นไปใช้เป็น
เครื่องมือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนแก่บ้านเมืองได้
ในอนาคต...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัย
การพัฒนาคุณภาพของประชากร โดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความรู้แก่เยาวชน พระราชกรณียกิจนี้เป็นที่ซาบซึ้งแก่เยาวชน
และครอบครั ว ของผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทานทุ น สุ ด จะพรรณนา
พระองค์ประดุจดวงประทีปส่องความรุ่งเรืองให้อนาคตก้าวไป
อย่างมั่นคง
ทุนพระราชทานแก่สายอาชีพอื่น ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานทุนการศึกษา
แก่นักศึกษายากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อสนับสนุนให้
กลับมาเป็นผู้น�ำชุมชนที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
อาทิ นักศึกษาด้านการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พยาบาลในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเป็นพยาบาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด จ�ำนวนกว่า ๙๙ ทุน และทุนนิสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรอร  ฤทธิ์กลาง
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นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง

นั บ แต่ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมพิ ลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดิฉนั ได้ปรับน�ำหลัก
ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต
พร้อมทัง้ น�ำมาจัดท�ำเป็นนโยบายส�ำคัญของหลักสูตรในการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ได้พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยความว่า “เราจะสืบสาน
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงให้เห็นว่ามีพระราชปณิธาน
อันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
พระมหากรุณาธิคณุ ด้านการศึกษา พระราชทานพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นแนวพระราชด�ำริทรงเน้นความมั่นคง
ของชีวิต มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตมั่นคง
มีคณุ ธรรม มีงาน มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ
ต่อการศึกษาของชาติ
ดิฉันรับราชการมา ๑๘ ปี และเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒
ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยแห่งนี้ เมือ่ ได้กลับมารับราชการ
ในฐานะผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน จึงเสมือนว่าได้กลับบ้าน และมาดูแลครู
อาจารย์ทเ่ี คยสัง่ สอน ซึง่ มีครูหลายท่านทีจ่ �ำได้วา่ ดิฉนั เคยเป็นศิษย์
มีค�ำสอนหนึ่งของครูที่เคยสอนไว้ว่า “ถ้าตัวเราไม่ดี ให้ไปตี
ครูของหนู” นั่นหมายถึงถ้าตัวเราดีก็เพราะว่ามีครูดี
ดิ ฉั น รู ้ สึ ก ปลาบปลื้ ม เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ม าเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียนได้ดแู ลโรงเรียนแห่งนี้ จะท�ำหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้สมเกียรติ
ที่ พ ระราชทานนามให้ โ รงเรี ย นว่ า “มกุ ฎ เมื อ งราชวิ ท ยาลั ย ”
ซึ่งแปลว่า ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง จึงตั้งใจอย่างสูงยิ่ง
ว่าจะสอนให้นักเรียนทุกคน ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ จะพัฒนาโรงเรียนทุกด้านโดยเฉพาะ
การพัฒนาครู ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนา
คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพและผลั ก ดั น ครู ทุ ก คน
ในโรงเรียนให้เป็นครูยุคใหม่ ก้าวทันความเปลี่ยนไปของโลก
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นายกษิดเ์ิ ดช พรมทอง

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์
อำ�เภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรียนวัดสุนทรสถิตสามัคคีวิทยาคม สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
หลวงอนุรฐั นฤผดุง อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร เมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๔๖๕ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดสุนทรสถิต
เป็นสถานที่เรียน โดยได้รับการสนับสนุนและความอุปถัมภ์
ของพระสมุห์โฉม สุนทรวโร เจ้าอาวาสวัดสุนทรสถิต
เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ครั้ ง ทรงด�ำรงพระอิ ส ริ ย ยศสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
เป็นการส่วนพระองค์ที่โรงเรียนและพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่ ว นพระองค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาของโรงเรี ย น นั บ เป็ น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
เดิมชือ่ ว่าโรงเรียนวัดสุนทรสถิตสามัคคีวทิ ยาคม ต่อมา เมือ่ วันที่ ๓
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์
และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ”
กระผมนายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ อ�ำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกลุ่มในโรงเรียน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ โรงเรียน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

44

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผมได้รับต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรสถิตสามัคคีวิทยาคม ซึ่งปัจจุบัน
คือ โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์
ทรงให้ความส�ำคัญแก่โรงเรียน ทั้ง ๑๕ แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่ห่างไกล ขาดแคลนครู บุคลากร และทุนทรัพย์ ทรงห่วงใย
ทั้งด้านความเสมอภาค ด้านโอกาสทางการศึกษา และเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุกแห่ง
หลังจากทรงรับโรงเรียนเหล่านีไ้ ว้ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนได้รบั
การพัฒนาขึ้นโดยล�ำดับและกระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส�ำคัญสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากรและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยดี
ตลอดมา
ตลอดเวลา ๑๒ ปี กระผมได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นหลัก
ในการบริหารโรงเรียน ทุกโรงเรียนในกลุม่ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างเด็กและเยาวชน
ของชาติให้มีคุณภาพ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกให้มคี วามรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึง
เผยแพร่พระราชกรณียกิจและงานจิตอาสาที่ท�ำประโยชน์ร่วมกับ
ชุมชนและสังคม อย่างสมพระเกียรติที่ทรงรับโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ไว้ในพระราชูปถัมภ์

ดร.ปนัดดา วงค์จน
ั ตา

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

ดิฉันด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์ เป็นเวลา ๖ ปี แต่ถา้ นับรวมจากการเป็นผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา เป็นเวลา ๑๑ ปี ตัง้ แต่วนั แรกทีก่ า้ วเข้ามา ณ โรงเรียน
แห่งนี้ ดิฉนั รับรูว้ า่ โรงเรียนนีม้ คี ณุ ภาพดีอยูแ่ ล้ว แต่เราก็ตอ้ งพัฒนา
ยกระดับทุกด้านให้ดยี งิ่ ขึน้ โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนส�ำหรับ เด็กพิการ
ทางการได้ยนิ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงรับโรงเรียน
ไว้ในพระราชูปถัมภ์ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรู้สึกอบอุ่นใจ
พระองค์ทรงห่วงใย ดูแลเราทุกคนและนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
เราจึงรู้สึกพิเศษกว่าโรงเรียนอื่น ตั้งใจจะพัฒนานักเรียนเและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ เราต้องการให้
นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าในตนเอง รูส้ กึ เท่าเทียมกับเด็กคนอืน่ ๆ
ที่มีร่างกายปกติไม่ต้องการให้รู้สึกว่าตนเองพิการทางการได้ยิน
ถึ ง แม้ นั ก เรี ย นจะพิ ก ารทางการได้ ยิ น แต่ เ ราไม่ ไ ด้ พิ ก ารทาง
สติปัญญา โรงเรี ยนจึงได้เพิ่ม สื่อ ดิจิทัลเข้ามาใช้ในกิ จกรรม
การเรียนการสอน ให้นักเรียนและครูทุกคนเข้าถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยี และสามารถเรียนออนไลน์ได้ สิง่ ทีห่ วังเป็นอย่างยิง่
คือ อยากให้นกั เรียนทุกคนทีจ่ บการศึกษาจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์ เป็นคนดีและมีคุณค่าของสังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงเรียน
อาคารเรียน คือ อาคารวชิรารัศมิท์ ปี งั กร และอาคารเศรษฐมงคล
รวมถึงตราสัญลักษณ์ของโรงรียน ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้จะติดอยู่ที่
เสื้ อ นั ก เรี ย นด้ ว ย เราทุ ก คนจึ ง ส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
รู้สึกปลาบปลื้มใจทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินมาเยี่ยม
ทีน่ เี่ ป็นการส่วนพระองค์ เสมือนว่าเราทุกคนคือลูก ๆ ของพระองค์
และอยู่ในสายพระเนตรพระกรรณของพระองค์จริง ๆ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระองค์ในทุกด้าน ทรงห่วงใยและพระราชทานสิ่งของให้แก่
นักเรียนอย่างมิเคยขาด จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ อย่างหาทีส่ ดุ
มิได้

ดิฉันจะตั้งใจท�ำงานถวายพระองค์อย่างเต็มศักยภาพ
จะสอนให้นักเรียนที่นี่ ให้มีระเบียบวินัย สืบสาน รักษา ต่อยอด
มีความเป็นจิตอาสาและเป็นพลเมืองที่ดี ให้สมอย่างที่พระองค์
ได้ตั้งพระราชหฤทัยไว้
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มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

เดิ ม มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ง สวนสุ นั น ทา
ซึ่งถือเป็นเขตพระราชฐานและเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อน
พระอริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีพระราชประสงค์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดหา
ดอกไม้นานาพรรณและจัดตั้งเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อ
มาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์และพระนามของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มกี ารสร้าง
พระต�ำหนักเพิม่ เติม เพือ่ ไว้ส�ำหรับเป็นทีป่ ระทับให้แก่เจ้านายฝ่ายใน
รวมทัง้ เป็นอาคารทีพ่ กั ส�ำหรับข้าราชบริพาร จ�ำนวน ๓๒ ต�ำหนัก
โดยพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภริ มย์ กรมพระสุทธาสินนี าฏ
ปิ ย มหาราชปดิ ว รั ด า ได้ โ ปรดให้ จั ด ตั้ ง “โรงเรี ย นนิ ภ าคาร”
ขึ้ น ภายในสวนสุ นั น ทาเพื่ อ เป็ น โรงเรี ย นส�ำหรั บ กุ ล สตรี
ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ บุ ต รี ข องขุ น นาง ข้ า ราชการผู ้ มี บ รรดาศั ก ดิ์
และข้าหลวงจากต�ำหนักต่าง ๆ
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มีเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเจ้ า นายเป็ น อย่ า งมากท�ำให้ บ รรดา
พระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทาหวั่นเกรงต่อภัยทางการเมือง
จึงต่างพากันทยอยออกจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น ส่งผลให้
วั ง สวนสุ นั น ทาที่ เ คยงดงามถู ก ปล่ อ ยให้ ร กร้ า งขาดการดู แ ล
และท�ำให้โรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกด�ำเนินการไปโดยปริยาย
ครั้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล
วังสวนสุนันทา ที่เคยทรุดโทรมก็ได้รับการฟื้นฟูกลับมาสวยงาม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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อีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทา
ให้เกิดประโยชน์ แปรจากราชส�ำนักฝ่ายในเป็นสถานศึกษา
และได้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของชาติ อันก่อเกิดพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นล�ำดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ เป็นหน่วยงานทีท่ างการศึกษา ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ให้ความสนพระราชหฤทัย
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคณุ ให้นอ้ มน�ำแนวพระบรมราโชบาย
ไปปฏิบัติ ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการท�ำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย มุง่ สูก่ ารยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่
โดยต้ อ งวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน
ในท้องถิน่ ด้วย น�ำยุทธศาสตร์ใหม่ มาพัฒนาและปรับให้เหมาะสม
ให้ ต ามสภาพและวั ฒ นธรรมประเพณี ท ้ อ งถิ่ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น
มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ
ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพและพั ฒ นาการศึ ก ษารวมทั้ ง การพั ฒ นา
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
สิง่ ทีช่ าวราชภัฏสวนสุนนั ทาน้อมส�ำนกึ ในพระมหากรุณาธิคณุ
อย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานโฉนดที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โฉนดทีด่ นิ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทีผ่ า่ นมา ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ โดยมีพระราชประสงค์
พระราชทานเพือ่ การศึกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ เป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้

รองศาสตราจารย์ชต
ุ ก
ิ าญจน์ ศรีวบ
ิ ล
ู ย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทา ได้ รั บ พระราชทานโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเคยด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพย์สนิ และรายได้ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คือ ความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ “คนของพระราชา...
ข้าของแผ่นดิน” ทีร่ บั โอกาสในการถวายงานประดุจข้าราชบริพาร
ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทต้องถวายงานอย่างสุดชีวิต
สุดความสามารถ การท�ำงานเพื่อสนองแนวทางพระราชด�ำริ
สืบต่อพระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ความเป็น
คนราชภัฏจะตระหนักอยูเ่ สมอว่ามีหน้าทีอ่ ทุ ศิ ตนท�ำงานทุกอย่าง
เพื่ อ เป็ น บทพิ สู จ น์ ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละเทิ ด ทู น ใต้ ฝ ่ า ละออง
ธุลีพระบาท ล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์
ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทรงบ�ำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ
เพื่ อ ทรงแบ่ ง เบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิ เ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในทุก ๆ ด้าน ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพระราชทานพระบรมราโชบายสู่หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว
ทรงมิเคยละทิ้ง ทรงสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม ทรงมอบหมายให้มีผู้ก�ำกับดูแลและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะพระบรมราโชบาย
ทีพ่ ระราชทานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์

ราชภัฏเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี้
ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน้อมน�ำพระราโชวาท
มาปฏิบตั คิ วบคูใ่ นการท�ำงาน อาทิ พระราโชวาทในพิธพี ระราชทาน
ประกาศนียบัตรและทุนรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ ๗
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความว่า
“ข้อส�ำคัญการจะเป็นที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็น
ให้ตลอด กล่าวคือ ไม่วา่ จะอยู่ ณ ที่ ใด ในฐานะใดก็ตาม ต้องตัง้ ตัว
ตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง
โดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน
ทั้งผู้ท่ีจะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงาน ได้รักษา
ความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เจริญงอกงาม
ยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะคุณสมบัติเหล่านี้เกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบ
ความมสุขความส�ำเร็จ ทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ส�ำนกึ ในพระมหากรุณาธิคณุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทาน “รถตรวจโรคติดเชือ้
ชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ” จากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้น�ำรถพระราชทานดังกล่าว
จ�ำนวน ๕ คัน มาให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกเพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได้ จั ด พิ ธี
ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการดีและพลังของแผ่นดิน
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วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
พุทธศักราช ๒๕๓๑ เจ้าของที่ดินบริเวณ หมู่ที่ ๑๑
ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกลุ่ม เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานคร
ได้แจ้งความประสงค์บริจาคทีด่ นิ จ�ำนวน ๑๕ ไร่ ให้แก่กรมอาชีวศึกษา
เพือ่ จัดตัง้ สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
ซึ่งอนุมัติให้รับบริจาคที่ดินแปลงดังกล่าว โดยสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานทีด่ นิ แก่กรมอาชีวศึกษา ต่อมาได้เสนอให้คณะกรรมการ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาบรรจุ โ ครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย
การอาชีพนวมินทราชูทศิ ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๓๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๓ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๓๓ เห็นชอบและอนุมัติหลักการโครงการของ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมมือและประสานงาน
กับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อวางแผนผลิตก�ำลังคนจัดท�ำหลักสูตร
การเรียนการสอน และการจัดหาวิทยากร มาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ ข ยาย
การศึกษา ประเภทวิทยาการอาชีพให้เปิดการสอนทั้งหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ และหลักสูตรในระบบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ จึงให้จดั ตัง้
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ ณ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่
กรุงเทพมหานคร ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”
สังกัดกรมอาชีวศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นมา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นสถานศึกษาอยู่
ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชด�ำริ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อปริมาณการผลิตช่างเทคนิคและช่างฝีมือ
ในสาขาที่ ข าดแคลน ที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
อุ ต สาหกรรม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยได้รับพระราชทานและพระมหากรุณาธิคุณ
๓ ประการ คือ
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ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระมหาพิชัยมงกุฎ
เป็นตราประจ�ำวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

๑. พระราชทานชื่อสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาว่า
“วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”
๒. พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญตรา “พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ” ประดิษฐาน ณ อาคาร
สถานศึกษา
๓. พระราชทานตรา “พระมหาพิชยั มงกุฎเป็นตราประจ�ำ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้น�ำคณะครูและ
นักศึกษาไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น จิตอาสาซ่อมจักรยานกิจกรรม “ไบค์ อุน่ ไอรัก”
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ กิจกรรมเสมาร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวง
ศึกษาธิการ และบริการจิตอาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี
เราสร้างไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นางภาณัททกา วงษากิตติกล
ุ

ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ดิฉันรับราชการมา ๓๕ ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ค�ำว่า “ข้าราชการ” คือ ข้าของแผ่นดินเป็นความหมาย
ที่ยิ่งใหญ่ แสดงว่าเราต้องท�ำงานที่สนอง องค์พระราชา เพื่อดูแล
ประชาชนของพระองค์ และทีส่ ดุ ของความภาคภูมใิ จ คือ การเป็น
ข้าราชการทีม่ โี อกาสมาบริหารวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทศิ
ซึง่ เป็นสถานศึกษานามพระราชทานและเป็นสถานศึกษาทีด่ �ำเนิน
โครงการตามรอยพระยุคลบาทเป็นสิ่งที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
น�ำไปสูแ่ รงบันดาลใจทีจ่ ะมุง่ มัน่ ทุม่ เท ในการท�ำงานให้มากยิง่ ขึน้
พระมหากษั ต ริ ย ์ ทุ ก พระองค์ มี พ ระเมตตาต่ อ
อาณาประชาราษฎร์ และมีพระราชประสงค์ให้คนไทยทุ ก คน
เป็ น ผู ้ มี จิ ต ใจเมตตา รู ้ จั ก เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ แ ละช่ ว ยเหลื อ กั น
ทัง้ ยามสุขและยามทุกข์ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ฝึกฝนอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนรัก
และศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
เป็นผู้มีจิตอาสา น�ำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปช่วยเหลือให้บริการ
ประชาชน ซึ่ ง ดิ ฉั น ในฐานะผู ้ อ�ำนวยการวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
นวมินทราชูทศิ จึงร่วมสนับสนุนจัดโครงการ “จิตอาสา เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” ซึง่ เป็นโครงการทีพ่ ระองค์มพี ระราชปณิธานให้คนไทย
ร่วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษา
บริการประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตามชุมชน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สร้าง
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ ส่งเสริมการน�ำความรู้ ทักษะไปประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ
แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” ท�ำให้ดิฉันนึกถึงภาพในอดีต รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พ่อหลวงของคนไทยทุกคน ซึ่งภาพในความทรงจ�ำของดิฉัน
คือ พระราชโอรสของพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงงานในท้องที่
ต่าง ๆ เพือ่ ดูแลทุกข์ สุข ของราษฎร เป็นภาพทีน่ า่ ประทับใจยิง่ นัก
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“สร้างบ้านดิน บ้านแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง”

กิจกรรมสร้างบ้านดิน

“เอามื้อ เอาแรงสามัคคี”
โดย กศน.อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิ ม พระชนมพรรษา เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง
เพื่ อ ให้ โ อกาสแก่ บุ ค คลเหล่ า นั้ น ประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี
อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสบื ไป ตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผู้ได้รับอภัยโทษ
ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระบรมราโชบาย
ให้กรมราชทัณฑ์ ด�ำเนินโครงการ “โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและ
ความหวัง” เพือ่ การเพิม่ ทักษะและสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่ ขนาดเล็ ก ตามเงื่อ นไขของพื้น ที่ โดยศูน ย์การศึ กษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ� ำ เภอเมื อ งพะเยา
จังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ด้ ว ยการสร้ า งบ้ า นดิ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ผู ้ ผ ่ า น
การฝึกอบรม
บ้านดิน คือบ้านที่สร้างขึ้นจากดินในท้องนาผสมกับ
ฟางสับและขี้แกลบเพื่อดินเป็นก้อนและท�ำฝาบ้านใช้ดินผสม
แล้ ว ฉาบ ซึ่ ง กิ จ กรรมนี้ ใ ช้ ง บประมาณจากการบริ จ าคตาม
หลักการ “ท่านมีช่วยแบ่งปัน”
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นายนริ น ทร์ เมื อ งใจ เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานอภัยโทษ กลับมาอาศัยอยู่ ณ บ้านเกิด เลขที่ ๓๔
หมู่ ๔ ต�ำบลบ้านต๋อม อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น
บ้านพักอาศัยหลังเล็ก ๆ คุณภาพชีวติ ไม่ดนี กั และจากการติดตาม
ผู ้ ผ ่ า นการอบรม จึ ง ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ เป็ น การเร่ ง ด่ ว น
ด้วยการสร้างบ้านดินให้เป็นที่พักอาศัย สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เพาะเห็ดฟาง ปลูกผัก ปลูกฟักทอง
และมันม่วงญี่ปุ่น พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สิ่งที่นายนรินทร์
เมืองใจ ได้รบั จากกิจกรรมนี้ คือ บ้านพักอาศัยทีม่ นั่ คง สร้างความ
ภาคภูมใิ จในการเป็นคนดีของสังคมและไม่ให้กลับไปกระท�ำซ�ำ้ อีก
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นางจารุณี แก้วประภา

ผู้อ�ำ นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการ
“โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง” ฝึกวิชาชีพผู้ใกล้พ้นโทษ
โดยกรมราชทัณฑ์ เพื่อการเพิ่มทักษะและสร้างต้นแบบเกษตร
ทฤษฎี ใ หม่ ในพื้ น ที่ ข นาดเล็ ก ตามเงื่ อ นไขของพื้ น ที่ โดย
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ� ำ เภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ด้วยการสร้างบ้านดินเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้แก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ส�ำหรับผู้ที่รับพระราชทานอภัยโทษนั้น
เนื่ อ งจากมี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ เ รี ย กผู ้ พ ้ น โทษ ว่ า “ผู ้ ผ ่ า น
การฝึกอบรมโคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง”
ดิฉันได้มีโอกาสเป็นวิทยากรโครงการจิตอาสา ๙๐๔
ปฏิบตั งิ านลงพืน้ ที่ จึงมีภารกิจเพิม่ ขึน้ จากงานราชการอีกภารกิจหนึง่
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชน สนั บ สนุ น คนเหล่ า นี้ ใ ห้ มี
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี พอกิ น พอใช้ กิ จ กรรมการสร้ า งบ้ า นดิ น
โดยศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
อ� ำ เภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา นั บ เป็ น กิ จ กรรมที่ ส นอง
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้สนับสนุนเป็นอย่างดี
เช่น ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สนับสนุนบ่อเลีย้ งปลา
กรมปศุสตั ว์จงั หวัดสนับสนุนพันธุไ์ ก่ และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองพะเยา ส่งเสริมการท�ำแปลงผัก
และเพาะเห็ดฟาง ซึง่ ปัจจุบนั เป็นอาชีพของ นายนรินทร์ เมืองใจ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภอเมืองพะเยา ใช้หลักการ “เอามื้อ เอาแรง” คือบ้านดิน
ครู บุคลากรและนักศึกษา เป็นก�ำลังส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ� ำ เภอ
เมืองพะเยา ร่วมกันให้ความรู้ ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาเป็นฐานการเรียนรู้

ด้วย ถึงแม้ว่าบ้านดินหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ยัง
เป็นที่พักอาศัย สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของเขาได้ เขาจึงเรียก
บ้านหลังนี้ว่าเป็น “บ้านของพ่อ” เพราะท�ำให้เขาได้มีอยู่ มีกิน
อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ดิ ฉั น รั ก ในการท� ำ งานที่ ไ ด้ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ส่ ว นรวม
ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือล�ำบาก การท�ำงานในโครงการ จิตอาสา ๙๐๔
ที่ผ่านมานั้น ท�ำได้ทุกเวลาและทันท่วงที เครื่องแบบข้าราชการ
สี ข องดิ น เป็ น เครื่ อ งแบบที่ มี เ กี ย รติ ดิ ฉั น จึ ง คิ ด อยู ่ เ สมอว่ า
การท�ำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การท�ำหน้าที่
ดูแล ช่วยเหลือประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทน
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ทุนพระราชทาน
ทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชด�ำริให้ด�ำเนิน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น เมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้น�ำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาค
โดยเสด็จพระราชกุศล มาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาใหักับเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี มีฐานะยากจน
ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ต่อมาในปี ๒๕๕๓ มีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึน้ โดยทรงเป็นประธานกรรมการและให้น�ำโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
มาอยู่ภายใต้ ม.ท.ศ. โดยการด�ำเนินงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานสนับสนุน
ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ มีนกั เรียนทุนพระราชทานจากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศรวม ๑๒ รุน่ จ�ำนวนทัง้ สิน้
๑,๙๓๕ ราย จัดสรรทุนพระราชทานฯ ไปแล้วจ�ำนวน ๕๓๓,๙๙๗,๔๙๕ บาท
นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน ล้วนส�ำนึกในพระหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาส
ด้านการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่อง และยึดมั่นปฏิบัติตนตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีไ่ ด้พระราชทานแก่นกั เรียนทุนพระราชทาน เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ด้เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น
เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ความว่า “เรียนดี ความรูด้ ี การงานดี ชีวติ สดใส ท�ำประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ
มีความสุข” โดยจะมุง่ ใช้ความรู้ ศักยภาพความสามารถและการมีจติ อาสาทีไ่ ด้รบั การบ่มเพาะในการประกอบอาชีพ
การงาน และท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
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นายศุภกร ทองดอนพุ่ม

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙

นายศุภกร ทองดอนพุม่ อายุ ๑๘ ปี นักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับทุน
ขณะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ปัจจุบัน
ก�ำลังศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขาวิ ศ วกรรมซ่ อ มบ�ำรุ ง อากาศยาน นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ
พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนทุนดีเด่น รุน่ ที่ ๙ ในโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
โดยก่อนได้รับทุนการศึกษา ฐานะทางบ้านไม่ดีมากนัก
เรื่องการศึกษาต่อนั้นจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องมีทุนทรัพย์
ในการศึกษาเล่าเรียน จึงตั้งใจว่าจะท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีพและ
หาทุนทรัพย์กอ่ น หลังจากนัน้ ค่อยกลับมาศึกษาต่ออย่างทีต่ งั้ ใจไว้
แต่เมือ่ ได้รบั ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เปรียบเสมือน
เข็มทิศน�ำทางชีวิต ท�ำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ตามที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้ และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
และเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อ จึงมีเป้าหมาย
และตั้งใจท�ำหน้าที่ของตนเองในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่
เมื่อเรียนจบก็จะน�ำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศอย่างเต็มความสามารถ จะน้อมน�ำพระบรมราโชวาทและ

พระราชด�ำรัสของพระองค์มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานทุนการศึกษา
ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ท�ำให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสศึกษา
เล่ า เรี ย นตามที่ มุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจไว้ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการเป็นคนดีของประเทศ
เป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ จะน�ำความรู้ความสามารถกลับมา
ตอบแทนแผ่นดินและประเทศชาติสืบต่อไป”

เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อ จึงมีเป้าหมายและตั้งใจทำ�หน้าที่ของตนเอง
ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เมื่อเรียนจบก็จะนำ�ความรู้
ความสามารถที่มีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มความสามารถ
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นายสัญญา บุญหยาด

ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

นายสัญญา บุญหยาด อายุ ๔๑ ปี ครูช�ำนาญการพิเศษ
วิทยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาเทศบาลนครปฐม ต�ำบลพระปฐมเจดี ย์
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นผูด้ แู ลศุภกรนักเรียนทุน
การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ โดยครูสัญญาท�ำหน้าที่
ให้ค�ำแนะน�ำในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการเรียน การใช้ชีวิต
และด้านครอบครัว หากมีปญั หาก็จะพูดคุยให้ค�ำปรึกษาเพือ่ แก้ไข
ปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ฝึกให้มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และรูจ้ กั ตัง้ เป้าหมายของชีวติ ในอนาคต
หลังจากนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว
ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านการเรียน
และด้านความประพฤติ มีความเป็นผู้น�ำสูง กล้าแสดงออก
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น อย่ า งดี
มีจิตสาธารณะ และมีวินัยในตนเองสูง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี

แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ปัจจุบันศุภกรจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างยนต์ และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขา
วิ ศ วกรรมซ่ อ มบ�ำรุ ง อากาศยาน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ
อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีตอ่ เยาวชน
ของชาติ เป็นการสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน
มีความประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และศั ก ยภาพแก่ เ ยาวชนไทยซึ่ ง เป็ น อนาคต
ของชาติ”

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ได้ให้โอกาสทางการศึกษา
ที่มั่นคงต่อเนื่อง เป็นการลงทุน
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพแก่เยาวชนไทย
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
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นายปฏิภาณ สีอูด

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑

นายปฏิภาณ สีอดู อายุ ๑๘ ปี ก�ำลังศึกษาอยูท่ วี่ ทิ ยาลัย
การอาชีพนครไทย ต�ำบลเนินเพิ่ม อ�ำเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก เป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุน่ ที่ ๑๑
ก่อนได้รับทุนการศึกษาชีวิตค่อนข้างล�ำบาก อาศัยอยู่กับตา
เพียง ๒ คน ส่วนพ่อแม่แยกทางกัน และไม่ได้ติดต่อกับพ่อ
เนื่องจากพ่อเป็นคนต่างจังหวัด ส่วนแม่ได้มีครอบครัวใหม่
ที่ พั ก อาศั ย เป็ น เพี ย งกระท่ อ มในที่ น าของตา ไม่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้
ตาประกอบอาชีพท�ำนาเพียงอย่างเดียว ไม่มีรายได้อื่น ตนเอง
จึงต้องหางานพิเศษท�ำหลังเลิกเรียน เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของตา
จึงมีเวลาให้กับการเรียนได้ไม่เต็มที่นัก
หลังจากได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ท�ำให้
ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่ต้องไปท�ำงานพิเศษ
หลังเลิกเรียน มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และการด�ำรงชีพ
ท�ำให้มีเวลาทุ่มเทกับการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น
ในอนาคตตั้งใจไว้ว่าเมื่อศึกษาจบในระดับ ปวช. แล้ว
จะศึกษาต่อในระดับ ปวส. ในสถานศึกษาเดิม เนือ่ งจากอยูใ่ กล้บา้ น
ท�ำให้ชว่ ยลดภาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และเมือ่ ศึกษาจบระดับ
ปวส. ก็ จ ะศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาคอมพิ ว เตอร์
เพราะในอนาคตจะกลับมาท�ำงานที่สถานประกอบการใกล้บ้าน
เพื่อดูแลผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
“รู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ทีพ่ ระองค์พระราชทานทุน ม.ท.ศ.
ให้กับเด็กด้อยโอกาส ได้มีแสงสว่างในการด�ำเนินชีวิตในอนาคต
ต่อไป”
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เมื่อศึกษาจบระดับ ปวส.
ก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในสาขาคอมพิวเตอร์
เพราะในอนาคตจะกลับมาทำ�งาน
ที่สถานประกอบการใกล้บ้าน
เพื่อดูแลผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์

ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ทำ�ให้ชีวิตของนักเรียนดีขึ้น
ทำ�ให้เรามุ่งมั่นและมีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมชีวิตนักเรียน
ให้มีอนาคตที่มั่นคง
เพื่อทำ�ประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์ อายุ ๓๘ ปี ข้าราชการครู
ที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ต�ำบลเนินเพิ่ม อ�ำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก นอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ยังท�ำหน้าที่เป็น
ครูผดู้ แู ลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ของปฏิภาณ
อีกด้วย เนือ่ งจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน จึงต้องฝึกให้รจู้ กั
บริหารการใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เช่น การจัดท�ำสมุดบัญชีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยม
บ้านนักเรียน ติดตามผลการเรียน และควบคุมดูแลความประพฤติ
เป็นระยะ ทีส่ �ำคัญคือการพูดคุยเพือ่ สร้างความตระหนักในเรือ่ งของ
ทุนการศึกษาพระราชทานอยูเ่ สมอ เพราะทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. ท�ำให้ปฏิภาณมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีเวลาให้กบั การเรียน
มากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้เป็นอย่างดี

“ทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน ม.ท.ศ ท�ำให้ ชี วิ ต ของ
นักเรียนดีขึ้น ท�ำให้เรามุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการส่งเสริม
ชีวติ นักเรียนให้มอี นาคตทีม่ นั่ คง เพือ่ ท�ำประโยชน์กบั ประเทศชาติ
ต่อไป ข้าพเจ้าครูผดู้ แู ลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. มีความส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณุ อย่างหาที่สุดมิได้”

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

57

นายณัฐพงค์ สุวรรณโณ

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙

นายณัฐพงค์ สุวรรณโณ อายุ ๒๐ ปี นักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์
เป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ได้รับทุน
ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแหลมราษฎร์บ�ำรุง ต�ำบลควนชะลิก
อ�ำเภอหั ว ไทร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ รั บ พระราชทาน
โล่เชิดชูเกียรตินกั เรียนทุนดีเด่น รุน่ ที่ ๙ ในโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๓เป็นคนชอบท�ำกิจกรรม
เพราะมองว่าการท�ำกิจกรรมจะท�ำให้มมี มุ มองใหม่ ๆ เพิม่ มากขึน้
ขณะทีศ่ กึ ษาอยูร่ ะดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้มองหาทุนการศึกษา
เพื่ อ เรี ย นต่ อ และได้ พ บทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
บนอินเทอร์เน็ต จึงปรึกษากับครูวา่ ต้องการทุนดังกล่าว แต่ในปีนนั้
มีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ ท�ำให้ต้องรอโครงการรับสมัคร
เป็นเวลานาน แต่แล้ววันหนึ่งคุณครูเข้ามาบอกว่าทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ได้เปิดรับสมัคร จึงรู้สึกดีใจมาก
ที่จะได้รับการคัดเลือกเพราะเป็นเหมือนแสงสว่างส�ำหรับตนเอง
ท�ำให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ตัง้ ใจว่าจะประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษา และตอบแทน
สังคมที่ได้มอบโอกาสให้กับตน
“ผมเชือ่ ว่ามีอกี หลายคนทีต่ อ้ งการเรียนแต่ไม่มที นุ ทรัพย์
ในการสนับสนุน ท�ำให้เขาพลาดหลายๆ โอกาสไป ทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ท�ำให้ผมรูส้ กึ ว่าเป็นการมอบโอกาสอันยิง่ ใหญ่
ตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
มาเป็นเวลา ๔ ปี มีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเป็นประจ�ำ ท�ำให้
ผมนัน้ ได้รบั ความรูต้ า่ งๆ เพิม่ มากขึน้ และในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ ๔ ผมได้ มี โ อกาสเข้ า ค่ า ยฝึ ก งานที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช
ซึ่งท�ำให้ผมได้ค้นพบตัวเองว่าต้องการเรียนหมอ จึงด�ำเนินตาม
ความฝันที่ตั้งไว้”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ทำ�ให้ผมรู้สึกว่า
เป็นการมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่

นายมนูญ ทิตย์วัลลี

ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ให้กับนักเรียน ทำ�ให้นักเรียนที่ขยัน
มีความรับผิดชอบสูง
แต่ขาดแค่ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

นายมนูญ ทิตย์วัลลี อายุ ๔๓ ปี ครูช�ำนาญการ
โรงเรียนแหลมราษฎร์บ�ำรุง ต�ำบลควนชะลิก อ�ำเภอหัวไทร
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ รั บ พระราชทานโล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ
ครู ดี เ ด่ น ในโครงการทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ส�ำหรับการดูแลผลการเรียนของนักเรียน
หากไม่เข้าใจวิชาไหน ครูมนูญจะติดต่อครูผู้สอนวิชานั้นๆ มาให้
ความรูเ้ พิม่ เติมเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เด็กและคณะครูกใ็ ห้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก
ครูมนูญรูส้ กึ ดีใจมากทีน่ กั เรียนในโรงเรียนทีต่ นสอนได้รบั
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. หลังจากได้รบั ทุนพระราชทานแล้ว
นักเรียนก็ตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความรับผิดชอบสูง อีกทั้ง
ยั ง เป็ น ตั ว แทนของโรงเรี ย นไปแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการต่ า ง ๆ
จนได้รางวัลมากมาย มีการเข้าสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
และสามารถสอบผ่านจนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
“รู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ให้ กั บ นั ก เรี ย น ท�ำให้ นั ก เรี ย นที่ ข ยั น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง
แต่ขาดแค่ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเป็นก�ำลังใจให้เด็กที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ได้มโี อกาสด้านการศึกษา เพือ่ น�ำความรู้ ความสามารถ
มาพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป”
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นางสาวพัชรอาภา แสงจันทร์

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐

นางสาวพัชรอาภา แสงจันทร์ นักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชอบท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ระหว่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่นั้น
จะมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ท�ำให้ครอบครัวมีภาระค่อนข้างสูง
ครู ผู ้ ดู แ ลทุ น การศึ ก ษาจึ ง คอยช่ ว ยเหลื อ และให้ ค�ำปรึ ก ษา
ในเรื่องต่าง ๆ ท�ำให้มีเป้าหมายในอนาคตมากขึ้น
หลังจากได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ท�ำให้ช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวลง เพราะมีเงินทุนมาช่วยสนับสนุน
การศึกษา ท�ำให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น
มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแรงบันดาลใจที่จะท�ำตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ นอกจากนี้ยังได้ลองท�ำอะไรใหม่ ๆ ได้เจอสังคมใหม่ ๆ
ท�ำให้ได้รับประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
รู ้ สึ ก ว่ า ได้ เ ติ บ โตและพั ฒ นาตนเองมากขึ้ น สิ่ ง ส�ำคั ญ คื อ
ต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าต้องมีวนิ ยั เพือ่ รักษาระดับผลการเรียนให้ดี
รวมถึงต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คมอยูเ่ สมอ ตามพระราชด�ำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรียนดี ความรู้ดี
การงานดี ชีวิตสดใส
ทำ�ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
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“ดิ ฉั น หวั ง ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในคณะ
แพทยศาสตร์ เมื่ อ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแล้ ว
ดิ ฉั น ยั ง มุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในสาขาเฉพาะทางศั ล ยศาสตร์
หรือกุมารเวชศาสตร์ เพื่อประกอบอาชีพแพทย์ตามที่ได้ตั้งใจไว้
และหวังว่าจะสามารถเป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมทั้งจรรยาบรรณ
และองค์ความรู้ เพื่อน�ำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ผลักดัน
ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการแพทย์ที่มีคุณภาพ รู้สึกส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท�ำให้
ดิฉนั มีโอกาสทางการศึกษา มีเป้าหมายในชีวติ และมีแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชวี ติ ในอนาคต ดิฉนั ตัง้ ใจจะปฏิบตั ติ ามหลักของโครงการ
ที่ว่า “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ท�ำประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ” นี้ต่อไป”

นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

การได้รับทุนการศึกษา
เหมือนเป็นแรงสนับสนุน
ให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น

นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ อายุ ๓๕ ปี ข้าราชการครู
โรงเรียนราชวินติ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ท�ำหน้าที่
ดู แ ลนางสาวพั ช รอาภา แสงจั น ทร์ นั ก เรี ย นทุ น การศึ ก ษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน
เพราะเป็นเด็กดี มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบต่อหน้าที่
ครู จ ะคอยดู แ ลและสอบถามถึ ง ปั ญ หาในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
ด้า นการเรี ยนว่ า ผลการเรีย นยังอยู่ในเกณฑ์ห รือ ไม่ รวมถึ ง
ด้านความเป็นอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องภาระค่าใช้จ่าย
ครูก็จะคอยแนะน�ำและควบคุมเรื่องการใช้จ่าย เพราะต้องคอย
รายงานการใช้เงินและผลการเรียนต่อองค์กรที่ดูแลเรื่องทุน
โดยเฉพาะให้ทราบ พร้อมทัง้ แนะน�ำการปรับตัว การวางตัวให้เป็น
แบบอย่างทีด่ ี สนับสนุนให้ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ �ำคัญคอยแนะน�ำ
การแบ่งเวลาเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการเรียนต่อในคณะที่สนใจ

จากการดูแลจะเห็นว่า เมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา
พระราชทาน ท�ำให้มโี อกาสทีด่ ี มีสงั คมใหม่ ๆ จากเพือ่ นนักเรียนทุน
รุ่นพี่รุ่นน้อง ได้รับประสบการณ์ใหม่ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึก
ระเบียบวินยั การมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การใช้ชวี ติ และลดภาระค่าใช้จา่ ย
ในครอบครัว ท�ำให้นักเรียนเป็นเด็กมีทัศนคติทางบวก มีวินัย
และมุ่งมั่นการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
“ในฐานะครูผู้ดูแลรู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มอบโอกาสให้แก่นักเรียนทุน
พระราชทานทุกคน และอยากให้มีต่อไปเรื่อย ๆ เพราะบางครั้ง
มีคนที่พร้อมเรื่องการเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ เด็กเหล่านี้สมควร
ได้รบั โอกาสเป็นอย่างมาก เพราะการได้รบั ทุนการศึกษาเหมือนเป็น
แรงสนับสนุนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น”
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นางสาววีราวรรณ พวงมะเดื่อ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๓

นางสาววีราวรรณ พวงมะเดื่อ อายุ ๒๕ ปี นักเรียน
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ได้รบั ทุนขณะศึกษาทีโ่ รงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ปัจจุบนั เป็นครูอตั ราจ้างอยูท่ โี่ รงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง
ต�ำบลป่ายุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ก่อนได้รบั ทุนการศึกษาพระราชทาน เป็นเพียงเด็กผูห้ ญิง
คนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่พ่อแม่
แยกทางกัน ท�ำให้ตนเองและน้องสาวอีกสองคน ต้องอาศัย
อยู ่ กั บ ยาย ล�ำพั ง รายได้ ข องยายก็ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ รายจ่ า ย
ภายในบ้าน ทุก ๆ เช้าจะต้องออกไปรับจ้างที่สวนยางแถวบ้าน
เพือ่ หาเงินช่วยยายก่อนไปโรงเรียน หลังจากเลิกเรียนก็ไปรับจ้าง
ร้อยมาลัยทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ ใครจ้างไปท�ำงานที่ไหนก็ไป
จะงานในร่มหรือกลางแดดก็สู้ เพือ่ หาเงินเลีย้ งตัวเอง ชีวติ วนเวียน
อยู่แบบนี้ทุกวัน ท�ำให้รู้สึกท้อและถอดใจกับความฝันที่เลือนราง
ซึง่ ไม่มที างทีจ่ ะหาเงินไปสานต่อความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้

ทุนพระราชทานเปรียบดังสายฝน
ที่พร่างพรมลงมาช่วยชโลม
หล่อเลี้ยงต้นกล้าที่กำ�ลังจะตาย
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
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และในฐานะที่เป็นพี่คนโตคงต้องออกจากโรงเรียนมาหางานท�ำ
เสี ย สละส่ ง น้ อ งเรี ย น ละทิ้ ง ความฝั น ของตั ว เองไว้ ต รงนั้ น
รูส้ กึ เหมือนตัวเองเป็นต้นกล้าทีข่ าดน�ำ้ ก�ำลังจะตาย ทุนพระราชทาน
เปรียบดังสายฝนที่พร่างพรมลงมาช่วยชโลมหล่อเลี้ยงต้นกล้า
ที่ก�ำลังจะตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. ช่วยถักทอเติมต่อความฝัน ท�ำให้มพี ลังทีจ่ ะก้าวเดินต่อไป
พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนถึงเส้นชัย ในที่สุดความฝันนั้น
ก็ปรากฏชัดเจน ตนเองได้เรียนจบในคณะที่ใฝ่ฝัน ได้เป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษดังความตั้งใจ สามารถดูแลครอบครัวได้ ที่ส�ำคัญ
มีความสุขเมื่อได้ท�ำงานที่ตนรัก และในอนาคตนั้นตั้งใจไว้ว่า
จะกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชน ดูแลท้องถิ่นของ
ตนเอง และกลับไปดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิด
“จะสื บ สานพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว จะยึดมั่น รักษาคุณความดี และตอบแทนแผ่นดิน
จนตราบสิ้นลมหายใจ”

นางสาวดวงใจ สุดใจ

ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตครู
ที่ครั้งหนึ่งได้มีหน้าที่คัดเลือก
เสนอชือ่ นักเรียน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และได้เห็นการเติบโตในทุก ๆ ก้าว

นางสาวดวงใจ สุดใจ อายุ ๔๙ ปี ครูช�ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต�ำบลสามพี่น้อง อ�ำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
การดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทัง้ ด้านการเรียนและการใช้ชวี ติ ด้านการเรียนจะแนะแนว
ให้นักเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบ มีความถนัดและสนใจ
ในระหว่างที่เรียนได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นักเรียน
จะส่งผลการเรียนให้ดใู นทุกภาคเรียน ครูจะคอยชืน่ ชมและให้ก�ำลังใจ
อย่างสม�่ำเสมอ ส่วนในด้านการใช้ชีวิตจะชี้แนะเรื่องการรู้เท่าทัน
สังคมที่เปลี่ยนไป รู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร ใช้ชีวิต
ให้ปลอดภัยและมีคณุ ค่า วางตัวอย่างเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
ทุนพระราชทาน รูจ้ กั เสียสละต่อส่วนรวม และกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ
ทุกคน
ส�ำหรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้เปลีย่ นชีวติ
ของนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวทีข่ าดแคลน ให้มโี อกาสได้ศกึ ษาต่อ

ท�ำตามเป้าหมายในชีวิต มีความพยายามจนส�ำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันประกอบอาชีพครูอัตราจ้าง และสามารถสร้างฐานะ
ดูแลตนเองและครอบครัวได้ นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ
ดูแลบิดามารดา วางตัวเหมาะสม และทีน่ า่ ชืน่ ชมคือ นักเรียนร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่างหาทีส่ ดุ
มิได้ เข้าร่วมกิจกรรมวันส�ำคัญเกีย่ วกับพระมหากษัตริยอ์ ย่างสม�ำ่ เสมอ
และท�ำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด
“จากการทีม่ โี อกาสได้ดแู ลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. นับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ในชีวิตครูที่ครั้งหนึ่งได้มีหน้าที่คัดเลือก เสนอชื่อนักเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและได้เห็นการเติบโตในทุก ๆ ก้าว ตั้งแต่
ก้าวแรกจนประสบความส�ำเร็จมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน
และขอดูแลกันแบบนี้ตลอดไปด้วยหัวใจของครู”

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

63

โครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๔๘ พรรษา และด�ำเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
และอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทัง้ ๒ ระยะ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้กระทรวงศึกษาธิการ ด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๔๘ พรรษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและสามเณรในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต�่ำ
จ�ำนวน ๔๘๐ ทุนต่อปี จ�ำนวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๓ สัดส่วนการจัดสรรทุน
จ�ำแนกเป็น ๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีละ ๒๔๐ ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ปีละ ๘ ทุน ๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีละ ๑๔๔ ทุน และ ๓) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ ๙๖ ทุน

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้กระทรวงศึกษาธิการ ด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและสามเณรในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตรา
การเรียนต่อต�่ำ จ�ำนวน ๖๐๐ ทุนต่อปี จ�ำนวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๗ สัดส่วน
การจัดสรรทุนจ�ำแนกเป็น ๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ ๒๑๐ ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีละ ๑๐ ทุน ๒) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีละ ๓๐๐ ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน และ ๓) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีละ ๙๐ ทุน
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๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๑.๑ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตรา
การเรียนต่อตำ�่ ได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนจบระดับปริญญาตรี
๑.๒ เพือ่ ส่งเสริมให้ผรู้ บั ทุนการศึกษากลับไปปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ภูมิล�ำเนาของตนเองหลังส�ำเร็จการศึกษา
๑.๓ เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และ
สามเณรในสถานศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห ่ า งไกลให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ทางการศึกษา มีความส�ำนึกในความเป็นคนไทย รักถิน่ ฐาน รักประเทศ
และรักการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๒. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๒.๑ การจั ด โครงการปฐมนิ เ ทศผู ้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
เฉลิมราชกุมารี เพือ่ ให้ผรู้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้ส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณุ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดโอกาสให้
ผูร้ บั ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รว่ มกิจกรรมเพือ่ สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ท�ำให้ผู้รับทุนการศึกษา
เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ต ระหนั ก และส�ำนึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีตอ่ การศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทุรกันดาร และมีโอกาสได้รจู้ กั
เพื่อนนักเรียนทุน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเป็นผู้รับทุน
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพือ่ การติดต่อ สือ่ สาร และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์

๒.๒ การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
การวางตัว การปฏิบัติตัวในสังคม โดยได้รับความรู้จากวิทยากร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
เฉลิมราชกุมารี ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ส่งผลให้ผู้รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ความรูใ้ นการเตรียมตัวสอบ
ได้วเิ คราะห์ตัวตน ความสามารถ และศักยภาพในการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพ
ของตนเอง
๒.๓ การจั ด โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ผู ้ ดู แ ล
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
สร้างแรงจูงใจให้ครูผู้ดูแลผู้รับทุน การศึกษาเฉลิมราชกุมารี
มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจ
ส่งผลให้ครูมขี วัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทีจ่ ะพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร สังคม
หน่วยงาน และชุมชน

ครูผู้ดูแลและนักเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาส
ด้านการศึกษา เพื่อทำ�คุณประโยชน์
ให้กับประเทศชาติสืบไป
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นายธรรมรัตน์ ศรีโสภาคีรี

นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดตาก

นายธรรมรั ต น์ ศรี โ สภาคี รี นั ก เรี ย นทุ น โครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ จบการศึกษาในระดับ
ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน
ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และได้ไปศึกษาต่อ
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ โ รงเรี ย นอุ ้ ม ผางวิ ท ยาคม
อ�ำเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย อ�ำเภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
(ฆราวาส) และก�ำลังฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔
ต�ำบลคีรรี าษฎร์ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ตนเองมีความฝันที่จะเป็นครู เพราะต้องการจะเป็น
ผูใ้ ห้ความรูก้ บั เด็ก ๆ และสร้างโอกาสให้กบั นักเรียนเหมือนกับทีค่ รู
และอาจารย์ได้สงั่ สอนมา เพือ่ ทีจ่ ะได้ทดแทนพระคุณครู คณาจารย์
ที่ ส�ำคั ญ อยากจะตอบแทนพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้โอกาสอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของครูและอาจารย์
ทุกท่านทีใ่ ห้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ช่วยดูแลเรือ่ งทุนการศึกษา
และคอยสอบถามข้ อ มู ล มาโดยตลอดทุ ก ภาคเรี ย น ตั้ ง แต่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับอุดมศึกษาตลอดทั้ง ๕ ปี
“ถ้ า มี โ อกาส จะตอบแทนพระคุ ณ ครู แ ละคณาจารย์
ทุ ก ท่ า น ที่ ส�ำคั ญ จะต้ อ งตอบแทนพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระองค์ ที่ ไ ด้ ม อบโอกาสให้ กั บ กระผมและน้ อ ง ๆ นั ก เรี ย น
ที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สามารถอ่านออก เขียนได้
และมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น มาจนถึงทุกวันนี้”
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ถ้ามีโอกาส จะตอบแทน
พระคุณครูและคณาจารย์ทุกท่าน
ที่สำ�คัญจะต้องตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ได้มอบโอกาสให้กับกระผม
และน้อง ๆ นักเรียน
มีโอกาสทางการศึกษา

ดาบสมดุล โพอ้น

ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดตาก

ดาบต�ำรวจสมดุล โพอ้น อายุ ๔๙ ปี ต�ำรวจตระเวนชายแดน
ท�ำหน้าที่เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ ต�ำบลแม่จัน อ�ำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก และเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ครูใหญ่เล่าว่า ธรรมรัตน์เป็นนักเรียนบ้านไกล
เนือ่ งจากบ้านทีพ่ กั อาศัยอยูห่ า่ งจากโรงเรียน ๑๕ กิโลเมตร จึงต้อง
พักอยู่ที่โรงเรียน เพื่อลดภาระในการเดินทาง ธรรมรัตน์เป็นเด็ก
ตั้งใจเรียน ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน แต่มีฐานะยากจน
นอกจากนี้ ยังเป็นนักกีฬาของโรงเรียน (ฟุตบอล) และได้รับ
การเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนอีกด้วย ธรรมรัตน์
ตั้งใจและใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู เพราะอยากกลับมาสอนน้อง ๆ
ในโรงเรียน และต้องการกลับมาท�ำงานสนองพระราชด�ำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

การได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาโครงการทุ น การศึ ก ษา
เฉลิมราชกุมารี ท�ำให้ธรรมรัตน์มีความกล้า และต้องการที่จะ
ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะสานฝันของตน
เพื่อศึกษาต่อให้จบในระดับปริญญาตรี แล้วกลับมาสอนน้อง ๆ
ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้น้อง ๆ ได้ปฏิบัติตาม
“ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี นั้ น เป็ น โครงการ
ที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวังของเด็ก
ที่ขาดโอกาส โครงการนี้จะสามารถท�ำให้เด็กได้ศึกษาต่อในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ในฐานะผู้ดูแล
นั ก เรี ย นทุ น รู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง และส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้”

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา
ทำ�ให้เด็กได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
นำ�ความรู้ ความสามารถ
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
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นายธนภัทร ล้อมแพน

นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายธนภัทร ล้อมแพน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
โรงเรียนติ้ววิทยาคม อายุ ๑๗ ปี เป็นนักเรียนทุนโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ อาศัยอยู่กับ
บิดา มารดา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ปัจจุบัน
บิดาไม่สามารถท�ำงานได้ เนือ่ งจากป่วยเป็นโรคตับแข็ง ท�ำให้ภาระ
ในครอบครัวตกไปอยู่ที่มารดาเพียงคนเดียว
เมื่ อ ทราบว่ า ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี
ท�ำให้รู้สึกว่าต้องตั้งใจเรียน มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเท่าที่จะท�ำได้
และท�ำตามเป้าหมาย ทีจ่ ะได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงไปมาก
จากเป้ า หมายเดิ ม ที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เพียงอย่างเดียว ก็เปลี่ยนไป เราต้องท�ำตนให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
มีครูผู้ดูแลทุนคอยช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาในหลาย ๆ ด้าน
นอกจากนี้ ยังได้รบั ความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน ชุมชน อ�ำเภอ
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ท�ำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกด้วย
ส�ำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับจะเก็บไว้ใช้จ่ายในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา โดยตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท�ำงานในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่สนใจ หากส�ำเร็จการศึกษาแล้ว

จะกลับมาท�ำงานทีบ่ า้ นเกิดของตนเอง เพือ่ มาพัฒนาชุมชนทีอ่ าศัย
และตอบแทนคุณแผ่นดิน อีกหนึง่ เหตุผลทีต่ อ้ งการกลับมาท�ำงาน
ที่บ้าน คือ บิดาและมารดา เนื่องจากแก่ชราขึ้นทุกวัน สุขภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน หากได้อยู่ใกล้ จะได้ดูแลได้
เต็มความสามารถด้วย
“ขอขอบพระคุณครู รวมถึงผูใ้ หญ่ทกุ ท่านทีม่ อบโอกาสให้
และรูส้ กึ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ผู ้ พ ระราชทานโอกาสทางการศึ ก ษาและเติ ม เต็ ม อนาคตที่ ดี
ให้กับผม”

เมื่อทราบว่าได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ทำ�ให้รู้สึกว่าต้องตั้งใจเรียน มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเท่าที่จะทำ�ได้
และทำ�ตามเป้าหมาย ที่จะได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์

ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนติ้ววิทยา
จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์ อายุ ๕๖ ปี ต�ำแหน่ง
ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนติว้ วิทยาคม ท�ำหน้าทีเ่ ป็นครูผดู้ แู ล
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รบั การคัดเลือก
เป็นครูผดู้ แู ลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุน่ ที่ ๑
เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ก่อนจะเริ่มเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุน ได้ท�ำการศึกษา
คู่มือโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อให้ทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนที่ได้รับทุน ซึ่งการดูแล
นักเรียนทุนจะต้องดูแลทัง้ ด้านพฤติกรรม ความเป็นอยู่ การเรียน
และการสร้างจิตส�ำนึกในการเป็นนักเรียนทุนที่ดีเพื่อปฏิบัติตัว
ให้เหมาะสม พูดคุยเพือ่ สร้างความเข้าใจในแนวปฏิบตั ขิ องนักเรียน
ผูร้ บั ทุน คอยดูแลอย่างใกล้ชดิ ส่งเสริมในทุกด้าน ทัง้ เรือ่ งการเรียน
การใช้ชวี ติ ในสังคม และการมีจติ อาสาช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน
ของตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ คือ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน รักความเป็นไทย และมีจติ สาธารณะ ปลูกฝัง
ให้เป็นผูม้ คี วามส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ต่อพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ มีความกตัญญู รับใช้แผ่นดิน และส�ำนึกรักถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตนเอง

จะดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีอนาคตที่ดี
มีอาชีพที่มั่นคง เพื่อมาพัฒนา
บ้านเกิดและประเทศชาติสืบต่อไป
ปัจจุบันยังคงท�ำหน้าที่ดูแลธนภัทร ซึ่งเป็นนักเรียนทุน
ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ธนภัทรเป็นเด็กที่มี
ฐานะยากจน บิดาป่วยไม่สามารถท�ำงานได้ มีมารดาท�ำงาน
หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว ทุนการศึกษาที่ได้รับในแต่ละ
ภาคเรียนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยในการศึกษาและการด�ำรงชีวติ
ได้เป็นอย่างมาก หลังจากได้รบั ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ท�ำให้นักเรียนและครอบครัวมีความภาคภูมิใจ
อีกทั้งทุนการศึกษานี้ ยังท�ำให้ชีวิตของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น
ในหลายด้าน เช่น ด้านการเรียน นักเรียนมีความขยัน มีความมุง่ มัน่
ในการเรียนมากขึ้น มองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ ประพฤติปฏิบตั ติ วั อย่างเหมาะสม ช่วยเหลืองานด้านจิตอาสา
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา และช่วยเหลืองานในชุมชน
อยู่เสมอ
“ในฐานะทีเ่ ป็นครูผดู้ แู ลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา
เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ดิ ฉั น รู ้ สึ ก ส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จะดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา
ด้วยส�ำนึกในหน้าทีแ่ ละดูแลนักเรียนให้เป็นพลเมืองทีด่ ี มีอนาคต
ที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาติ
สืบต่อไป”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

69

นางสาวทักษอร ปิ่นทอง

นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จังหวัดชุมพร

นางสาวทักษอร ปิ่นทอง อายุ ๑๗ ปี นักเรียนทุน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ประจ�ำปี
๒๕๖๒ ได้ รั บ ทุ น ขณะศึ ก ษาอยู ่ ที่ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร
อาศัยอยูก่ บั มารดาเพียงสองคน และมีมารดาท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสาหลัก
ของครอบครัว ทีค่ อยเลีย้ งดู อบรมสัง่ สอน และหารายได้เพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของตนเอง
เพียงหวังให้มีวิชาความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
เมื่ อ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา การด�ำเนิ น ชี วิ ต เปลี่ ย นไป
ในทางทีด่ ขี นึ้ น�ำเงินทีไ่ ด้มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และน�ำมา
เป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น เพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และในอนาคตเมื่อส�ำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เนื่องจากปัจจุบัน
ได้ ศึ ก ษาในระบบ Pre-Degree ตั้ ง ใจเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต
พร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะศึกษาให้จบปริญญาตรีภายในอายุ ๑๙ ปี
“เมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะสอบบรรจุ
เป็นข้าราชการให้ได้ จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้สมดั่งเจตนารมณ์ของ
ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่มอบให้กับ
ผู ้ ที่ ด ้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา รู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง และส�ำนึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด”
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เมื่อได้รับทุนการศึกษา
การดำ�เนินชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
นำ�เงินที่ได้มาใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา และนำ�มาเป็น
แรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น
เพื่อให้ประสบผลสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

นางสาวจันทิมา สำ�ราญอินทร์

ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จังหวัดชุมพร

รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มีโอกาสดูแลนักเรียนทุน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
เพราะเป็นทุนที่มอบโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่ด้อยโอกาส

นางสาวจันทิมา ส�ำราญอินทร์ อายุ ๒๗ ปี ครูอัตราจ้าง
พิ เ ศษ แผนกวิ ช าการบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร
ต�ำบลท่าตะเภา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ครูผู้ดูแลนักเรียน
ทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ใช้หลักกัลยาณมิตร
ในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุน ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง
เพื่อให้นักเรียนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะเข้ามาพูดคุย
ในทุกเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการเรียน การท�ำกิจกรรม และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
หลังจากทีไ่ ด้รบั ทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ท�ำให้ นั ก เรี ย นมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น มี ค วามสุ ข มากขึ้ น

เนื่องจากได้เรียนอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่าย
ในการเรี ย น และยั ง เป็ น การกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามขยั น
หมัน่ เพียรในการเรียนมากขึน้ เพราะส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้
“รูส้ กึ เป็นเกียรติและภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสดูแล
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพราะเป็นทุนที่
มอบโอกาสทางการศึกษาให้นกั เรียนทีด่ อ้ ยโอกาส ดีใจ และปลืม้ ปีติ
อย่างมาก ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เสมอและ
ตลอดไป”
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สามเณรวรพันธุ์ ขันสุวรรณ

นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ
จังหวัดร้อยเอ็ด

สำ�หรับทุนการศึกษาที่ได้รับ
เปรียบเสมือนกำ�ลังใจ
และเป็นเสบียงบุญ
ที่ทำ�ให้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น

สามเณรวรพันธุ์ ขันสุวรรณ อายุ ๑๗ ปี นักเรียนทุนโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ได้รบั ทุนขณะศึกษาอยูท่ โี่ รงเรียนมงคลญาณปริยตั ิ สามเณรวรพันธุ์
มีความใฝ่ฝันจะเข้ารับการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ควบคู ่ กั บ การศึ ก ษาทางโลกแผนก
สามัญศึกษาเพื่อเป็นการด�ำรงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ส�ำหรั บ ทุ นการศึกษาที่ได้รับ เปรีย บเสมือ นก�ำลั ง ใจ
และเป็ น เสบี ย งบุ ญ ที่ ท�ำให้ มี เ ป้ า หมายในชี วิ ต ที่ ชั ด เจนขึ้ น
เป็นก�ำลังใจในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และยังเป็นทุนทรัพย์
ในการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อี ก หนึ่ ง ความใฝ่ ฝ ั น คื อ
ต้องการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพือ่ ศึกษาหาประสบการณ์
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ของต่ า งประเทศในรู ป แบบทางธรรมและเป็ น การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา ส�ำหรั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ได้รับจะใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ เป้ า หมาย และการด�ำเนิ น ชี วิ ต
ในอนาคต
“รู ้ สึ ก ส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารีอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ทีม่ อบโอกาสทางการศึกษา
ให้ได้เป็นผูม้ วี ชิ าความรู้ มีศกั ยภาพในการท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

นางสาวจินตนา ศรีนา

ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ
จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวจินตนา ศรีนา อายุ ๓๙ ปี ครูโรงเรียนมงคลญาณ
ปริยัติ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ครูผู้ดูแลทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เริ่มต้นดูแล
นักเรียนทุนด้วยการสอบถามกิจวัตรประจ�ำวัน ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน เนื่องจากสามเณรจะมี
พระอาจารย์ผดู้ แู ลประจ�ำทีว่ ดั ครูทปี่ รึกษาทีเ่ ป็นฆราวาส จึงมีสว่ น
ช่วยดูแลการเรียนฝั่งสามัญ เพื่อนร่วมชั้นเรียนของสามเณร
จะคอยให้ค�ำปรึกษา และช่วยเหลือทัง้ กิจกรรมทางวัดและกิจกรรม
ทางโรงเรียน
หลังจากได้รับทุนการศึกษา ท�ำให้ทางวัด ทางโรงเรียน
ตัวสามเณรที่ได้รับทุนและครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจและ
ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางบ้านในการส่งเสีย
สามเณรให้ได้รบั การศึกษาอย่างสูงสุด และสามเณรสามารถเรียนรู้
การบริหารจัดการค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และบริหารจัดการทุนการศึกษา
ที่ได้รับมาให้คุ้มค่ามากที่สุด

ด้ ว ยส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการสนับสนุน
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นกั เรียน นักศึกษา และสามเณรทีอ่ ยูใ่ น
พื้นที่ห่างไกลกันดาร ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
และเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
“รู้สึกภาคภูมิใจแทนนักเรียนที่ได้รับทุนในแต่ละครั้ง
เพราะนักเรียนที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ถือได้วา่ เป็นนักเรียนทีม่ คี วามประพฤติดี
เรียนดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนให้สูงที่สุด โดยได้ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกจากสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้ข้อก�ำหนดและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด”

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของทางบ้านในการส่งเสียสามเณร
ให้ได้รับการศึกษาอย่างสูงสุด
และสามเณรสามารถเรียนรู้
บริหารจัดการทุนการศึกษาที่ได้รับมา
ให้คุ้มค่ามากที่สุด
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นางสาวพัดชา บุญหาร

นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี

นางสาวพัดชา บุญหาร อายุ ๓๑ ปี ข้าราชการครู ต�ำแหน่ง
ครูช�ำนาญการ โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราช) อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึง่ ได้รบั ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๑
รุ่นที่ ๓ กว่าที่จะได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
พยายามท�ำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะได้ศึกษาต่อ ได้ท�ำอาชีพที่ใฝ่ฝัน
และสามารถดูแลครอบครัวได้
พั ด ชาเป็ น ลู ก เกษตรกร เติ บ โตมาในครอบครั ว ที่ มี
ฐานะยากจน ก่อนไปโรงเรียนและหลังเลิกเรียน ต้องช่วยพ่อกับแม่
เก็บผักเพื่อน�ำไปขาย และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องไปรับจ้าง
เพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ตนเองมีความใฝ่ฝัน
ทีจ่ ะเป็นข้าราชการครู ต้องการท�ำงานทีม่ นั่ คง โตไปจะได้ไม่ล�ำบาก
สามารถเลีย้ งดูพอ่ แม่และน้องชายได้ ด้วยเหตุน้ี จึงท�ำให้ตงั้ ใจศึกษา
เล่าเรียนเสมอมา จนกระทัง่ เมือ่ เรียนถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
แม่บอกว่าส่งเสียเรือ่ งการเรียนต่อไม่ไหว เพราะไม่มที นุ ทรัพย์ ท�ำให้
รู ้ สึ ก เสี ย ใจ มี ค รู ท ่ า นหนึ่ ง ที่ ข ออุ ป การะเป็ น ลู ก บุ ญ ธรรมและ
จะส่งให้เรียนต่อ แต่ได้ปฏิเสธ ครูจึงแนะน�ำให้เขียนเรียงความส่ง
เพื่อขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ซึ่งเป็น
ทุนการศึกษาทีม่ อบโอกาสให้ได้ศกึ ษาจนจบปริญญาตรี และได้รบั
การคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ท�ำให้สามารถท�ำตามความฝันของตนเองได้จนส�ำเร็จ
ปัจจุบนั ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับ
การบรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการครู ต�ำแหน่ ง ครู ผู ้ ช ่ ว ยที่ โ รงเรี ย น
กระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เมือ่ มีอาชีพทีม่ นั่ คง มีรายได้ ก็สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัว ส่งเสียตัวเองเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปัจจุบนั เป็นข้าราชการครู ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการ โรงเรียนบ้านบึง
(ศรีราชา) สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต ๓
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม กตัญญูกตเวที

“ดิฉันจะตั้งใจรับราชการครูอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนา
ตนเองต่อไป เพือ่ เป็นการตอบแทนผูม้ พี ระคุณ ไม่วา่ จะเป็นพ่อแม่
ครู บ าอาจารย์ และที่ ส�ำคั ญ คื อ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ จะตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวที
และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดโอกาสให้ได้มากทีส่ ดุ
เหมือนกับที่ดิฉันเคยได้รับมา เพื่อให้มีโอกาสและเติบโตมาเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมและพัฒนาประเทศชาติสืบไป”

นายไพบูลย์ บุญล้อม

ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

นายไพบูลย์ บุญล้อม อายุ ๔๒ ปี นักแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นครูผู้ดูแล
นักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน
ภายนอก สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งยังดูแล
ทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการส่วนพระองค์ โครงการ
พระราชด�ำริ และโครงการทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาพระราชทานทุ ก รายจะได้ รั บ
การสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ
การอนุมัติยกเว้นให้ค่าเล่าเรียน และค่าหอพัก (เฉพาะที่ก�ำหนด)
ตลอดหลักสูตร ซึ่งครูผู้ดูแลจะท�ำการพูดคุยและตรวจสอบระดับ
ความจ�ำเป็นในเบื้องต้น พร้อมชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลง
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานั้นปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับการได้รับทุนพระราชทาน
ส�ำหรับด้านการเรียน จะมีการวางแผนและให้ค�ำปรึกษา
กลุ่มรวมกับนิสิตทุนพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถ ที่ส�ำคัญ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือในทุก ๆ ภาคการเรียน หรือหาก
นักเรียนทุนพระราชทานต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ก็สามารถเข้ามาพบและพูดคุยได้ตลอดเวลา
จากการที่ นิ สิ ต ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
ด้ า นทุนการศึกษาว่าด้วยจ�ำนวนเงินในการช่วยเหลือ ไม่ว่า
มากหรือน้อยก็ นั บ ว่ า ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เช่ น กั น และหาก
การช่วยเหลือนั้นเข้ามาเติมเต็มในขณะที่นิสิตอยู่ในช่วงวิกฤต
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และมีคุณค่าต่อชีวิต ซึ่งจะช่วยให้นิสิต
เหล่ า นั้ น มี ก�ำลั ง ใจ มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน สามารถเล่ า เรี ย น
ได้จนส�ำเร็จการศึกษา แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดมากกว่าการได้รบั เงินทุน
การศึกษานัน้ คือการประพฤติตนเป็นคนดี ปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับ
การได้รบั ทุนพระราชทาน และในฐานะผูด้ แู ลนักเรียนทุนการศึกษา
มักจะย�้ำกับนิ สิ ต เสมอว่ า ในความวิ ก ฤตยั ง มี โ อกาส โอกาส
ไม่ได้มีหรือเข้ามาหาเราบ่อย ๆ ฉะนั้นเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้อง

ในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน
และควร “ให้โอกาส” ตอบแทนหรือ
ช่วยเหลือบุคคลอื่น โดยมิต้องรั้งรอ
โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
นั่นคือ ปลูกฝังการเป็นทั้ง
“ผู้รับ” และ “ผู้ให้”
พยายามบากบั่ น ทบทวนตั ว เองอยู ่ เ สมอในฐานะนั ก เรี ย น
ทุนพระราชทาน และควร “ให้โอกาส” ตอบแทนหรือช่วยเหลือ
บุคคลอื่น โดยมิต้องรั้งรอ และสามารถท�ำได้ในขณะปัจจุบัน
โดยเริม่ ต้นจากสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ นัน่ คือ ปลูกฝังการเป็นทัง้ “ผูร้ บั ”
และ “ผู้ให้”
ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน ๑๗ ปี ได้มีโอกาสเดินทาง
ไปในสถานที่ ต ่ า ง ๆ เพื่ อ ส�ำรวจและหาทางช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รบั ทุนการศึกษา
พร้อมทั้งช่วยเหลือ วางแผนในการใช้จ่ายเงิน วางแผนด้าน
การเรียนและพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะ
“นิสิตทุนการศึกษา”
“ส�ำหรับทุนการศึกษาพระราชทานนั้น การที่ได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมได้ท�ำงานและดูแลนิสติ ทุนพระราชทานภายใต้โครงการ
พระราชด�ำริ โครงการส่วนพระองค์ หรือโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาล โดยมิหวังสิง่ ตอบแทนหรือรางวัลใด ๆ นัน้ เปรียบเสมือน
การได้ด�ำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙
นั่นคือ “การปิดทองหลังพระ” ซึ่งหมายถึง การท�ำงานตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด โดยมิต้องหวังผลสิ่งใดตอบแทน
และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี
วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ เ วี ย นมาบรรจบครบอี ก วาระหนึ่ ง
ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน
การศึกษามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคง และถือเป็น
พืน้ ฐานของการเรียนรูศ้ าสตร์และศิลป์ในทุกแขนง รวมทัง้ ช่วยเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพ
ของบุคคล อันเป็นจุดเริ่มต้นในการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว ตลอดจนมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบการจัดและพัฒนาการศึกษาให้กับคนทุกระดับชั้นของประเทศ (Education for All) ทั้งการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และการศึกษาเพือ่ การประกอบอาชีพทัง้ การศึกษาในรูปแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย จึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและผลักดันให้การศึกษาของคนในชาติเกิดผลสัมฤทธิต์ ามมาตรฐานการศึกษา มีการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (Life Long Learning) และเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ที กั ษะชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ ผมขอแสดงความยินดี
และขอขอบคุณ พร้อมทัง้ เป็นก�ำลังใจให้คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อุทิศตนอย่างจริงจังในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
รวมทั้งร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อท�ำให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย อีกทัง้ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง
เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ ๑๒๙ ปี
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

นับตั้งแต่เข้ามารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันได้รับความร่วมมือจาก
ชาวกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารทุ ก ท่ า น ในการร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาการศึ ก ษาไทยในหลากหลายมิ ติ
ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการศึกษาพิเศษ โดยได้ส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ
การเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ก็ได้ส่งเสริม
การอาชีพเกษตรสมัยใหม่ โดยน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมสร้างนวัตกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สามารถบริหาร
การเพาะปลูกได้อย่างครบวงจร สู่เป้าหมายการเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ ยังให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างทักษะและ
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท�ำ และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม เพื่อพัฒนาก�ำลังคนทุกช่วงวัย
ตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นก�ำลังคนที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปกติสุข
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ดิฉนั ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากล โปรดดลบันดาลให้คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
ข้าราชการ ครู และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นผู้มีความเพียบพร้อมทั้งก�ำลังกายและก�ำลังสติปัญญา ร่วมกันเป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทย ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนานักเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ต้องเป็นขงเบ้งแห่งกระทรวงศึกษาธิการ
ชี้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา
ช่วยกันคิด วางแผน
เป็นความคาดหวังของประเทศ
ในการชี้นำ�การศึกษาชาติ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ ๑๒๙ ปี
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของชาติ
ตามบทบาทหน้าที่ ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่ ง ถื อ เป็ น องคาพยพอั น ส�ำคั ญ ต่ อ การสร้ า งทุ น ทางปั ญ ญาในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ข องส�ำนั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบโดยตรง
ได้รับความร่วมมือจาก ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เป็นอย่างดี
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดรับกับ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมน�ำเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบท
ของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล
ในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ขอให้เป็นปีแห่ง
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ
เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเผชิญกับความท้าทายของ
โรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-๑๙ ด้วยความปลอดภัย

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑ เมษายน ๒๕๖๔

ในการท�ำงานนั้น ตระหนักเสมอว่า
ต้องปฏิบัติตนเสมือนดั่งน�้ำที่ไม่เต็มแก้ว
ที่พร้อมรับฟังทุกปัญหา ทลายทุกข้อจ�ำกัด
โดยใช้การเรียนรู้เป็นเครื่องมือน�ำทาง
เพื่อไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ให้คนไทย ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทางปัญญา
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทำ�เนียบผู้บริหาร

ทำ�เนียบผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

83

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

84

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

นายณรงค์ ดูดิง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายกมล รอดคล้าย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

85

ผู้บริหาร ๔ องค์กรหลัก
และองค์กรในกำ�กับ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

86

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จ�ำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช

นายวีระ แข็งกสิการ

นายสุทนิ แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

87

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

88

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

นายวัลลพ สงวนนาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

นายปรีดี ภูสีน�้ำ

ผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก
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นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร ดอนเหนือ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการ

ส�ำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการ
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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายอํานาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการ

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
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สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการ

นายยศพล เวณุโกเศศ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
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องค์กรในกำ�กับกระทรวงศึกษาธิการ

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรุสภา

นายธนพร สมศรี
เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�ำนงค์

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นายสุทิน แก้วพนา
เลขาธิการสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริดา บุรชาติ

นางสาวนันทา หงวนตัด

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รักษาการผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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เล่าขานตำ�นาน
สื่อการเรียนการสอน

ตอนที่ ๒๑
๔. เทคโนโลยีการพิมพ์ :
จากการพิมพ์แพร่วรรณกรรม
ไปให้กว้างขวาง
การสร้างสรรค์ผลงานของกวี และสื่อการเรียนการสอน
ทีเ่ ป็นบทเรียนในอดีต มักเป็นไปเฉพาะผูส้ ร้างสรรค์วรรณกรรมกับ
ผู้สนใจใกล้ชิด หรือครูกับผู้ฝากตนเป็นศิษย์เท่านั้น การคัดลอก
มักเขียนลงในกระดานชนวน แล้วจดจ�ำ หรือเขียนลงสมุดไทยจาก
คนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งต่อ ๆ กัน ถือได้ว่าแพร่หลายอยู่ในวงจ�ำกัด
ในการซื้อขายหรือการจ�ำหน่ายผลงาน ครั้งสมัยอยุธยา
และสมั ย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ ไ ม่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด แต่ อ ย่ า งใด
ทราบเพียงว่ากวีคนส�ำคัญบางท่าน เช่น สุนทรภู่ นอกจากแต่ง
วรรณกรรมหรือวรรณคดีถวายเจ้านายเชือ้ พระวงศ์แล้ว ก็แต่งขาย
เพื่อเลี้ยงชีพในยามตกยาก

กระดานชนวนและดินสอหิน สื่อการเรียนรู้ในอดีต

“เมื่อแต่งขึ้นแล้ว ใครอยากจะอ่าน
ก็มาขอคัดลอกไป ผู้แต่งคิดเอาค่าแต่งตามแต่
ผู้ต้องการอ่านจะยอมให้ได้ ผู้มีชื่อเสียงเช่น
สุนทรภู่ก็เห็นจะได้ค่าแต่งแรงอยู่” ๒

๔.๑ การริเริม่ การพิมพ์จากต่างประเทศสูป่ ระเทศไทย

แต่โบราณต�ำราเรียนหรือแบบเรียน และหนังสือต่าง ๆ
มักอยูเ่ พียงในวัด พระสงฆ์เป็นบุคคลส�ำคัญผูด้ แู ล รวบรวม คัดลอก
และรักษาสรรพวิชาสืบ ๆ กันมา จากคัดลอกฉบับเดียว ก็มี
การคิดค้นหาวิธที ำ� ซ�ำ้ เพือ่ ให้ได้อกี ฉบับรวดเร็วขึน้ โดยแกะตัวอักษร
บนกระดานตามข้อความที่จะคัดลอกให้เต็มหน้า จากนั้นน�ำหมึก
มาทากระดาน แล้วใช้กระดาษทับ ข้อความทีต่ อ้ งการทัง้ หน้าจะติด
บนกระดาษอ่านได้ชดั เจน ท�ำไปจนครบเล่ม วิธนี สี้ ามารถพิมพ์ซำ�้ ๆ
หลายฉบับ แม้จะต้องเสียเวลาในการแกะตัวอักษรก็ตาม

๑
๒

“เล่าขานต�ำนานสื่อการเรียนการสอน” ตอนที่ ๑ พิมพ์อยู่ใน พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล หนังสือที่ระลึก ๑๒๘ ปี กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๓), หน้า ๕๙ - ๘๑.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, “ประวัติสุนทรภู่” ใน ชีวิตและงานของสุนทรภู่, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔.
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การพิมพ์ซ�้ำในอดีตได้พัฒนาไปอีกขั้น มีประวัติเล่าว่า ใน พ.ศ. ๑๙๘๓
คูแตงแบรค์ ศิษย์วดั ชาวเยอรมนี ได้คดิ น�ำตะกัว่ มาหล่อเป็นตัวอักษร หล่อเป็นตัว ๆ
ตัวละหลายร้อยชิน้ แล้วใช้ตวั อักษรตะกัว่ นัน้ มาเรียงเป็นค�ำ เป็นข้อความทีต่ อ้ งการ
ขึ้นแท่นแล้วใช้หมึกทา เอากระดาษทับไว้อย่างวิธีเดิม แต่จะพิมพ์หน้าซ�้ำกี่ครั้งก็ได้
ทั้งสามารถรื้อตัวอักษรมาเรียงใหม่พิมพ์หน้าอื่นเรื่องอื่นต่อไปได้อีกด้วย การพิมพ์
ลักษณะนี้ได้แพร่เรื่องคริสต์ศาสนาไปยังเรื่องอื่น ๆ ในนานาประเทศ
การริเริ่มการพิมพ์ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าคงมีมาแต่สมัยอยุธยา
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นที่ลพบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๑๔ - ๒๒๓๑ บ้างว่า พ.ศ. ๒๒๐๕
ภายหลังจากทีส่ งั ฆราช หลุยส์ ลาโน (Louis Laneou) ได้รเิ ริม่ แต่งและพิมพ์หนังสือ
ค�ำสอนทางคริสต์ศาสนา รวมทั้งตั้งโรงพิมพ์ที่ต�ำบลเกาะมหาพราหมณ์ เหนือ
กรุงศรีอยุธยาขึน้ ก่อนแล้ว แต่หลักฐานการพิมพ์ในประเทศไทยได้สญู หาย ไม่เหลือ
ถึงปัจจุบัน มีเพียงจดหมายเหตุเอกสารที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศ
ในสมัยธนบุรี สังฆราชการ์โนล (Garnault) ได้กลับเข้ามาสอนคริสต์ศาสนา
และตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่วัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าครั้งนั้นคงใช้แม่พิมพ์ ที่แกะบนกระดานไม้เป็นหน้า ๆ
มากกว่าการใช้เรียงพิมพ์โลหะ และมีการพิมพ์ติดต่อมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนการใช้สมุดไทยเขียนคัดลอกยังคงเป็นไปโดยปกติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเริ่มตั้งโรงพิมพ์
และโปรดเกล้าฯ ให้พระโหราธิบดี แต่ง จินดามณี
แบบเรียนเล่มแรกของไทย

วัดซางตาครู้ส ธนบุรี

เรื่องก�ำเนิดแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทย มีหลักฐานว่า นางแนนซี่
จัดสัน (Nancy Judsan) ซึง่ ด�ำเนินกิจการคริสต์ศาสนาในเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมา
นอกจากสนใจภาษาเมียนมาแล้ว ยังสนใจภาษาไทย ได้พบพวกลูกหลานเชลยไทย
ที่ถูกกวาดต้อนไปคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง จึงศึกษาภาษาไทยจนช�ำนาญ
สามารถออกแบบตัวพิมพ์โลหะอักษรไทยและหล่อขึน้ ณ ประเทศนี้ แรก ๆ หนังสือไทย
ที่พิมพ์คงเป็นเรื่องที่แปลค�ำสอนคริสต์ศาสนาเป็นภาษาไทย
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๔.๒ รากฐานการพิมพ์ครั้งต้นรัตนโกสินทร์

ตัวแม่พิมพ์อักษรไทยจากเมียนมานี้มีประวัติบันทึกว่า
ได้ถูกน�ำไปยังเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย และมีผู้ซื้อมาไว้ที่
สิงคโปร์ ต่อมานักบวชชาวอเมริกันได้ซื้อเข้าสู่เมืองไทย ใช้พิมพ์
เรือ่ งบัญญัติ ๑๐ ประการ เป็นเล่มเล็ก ๆ ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๙
กิจการพิมพ์ในไทยช่วงนีม้ กี ารพัฒนา คงต้องเอ่ยนามถึงนายแพทย์
แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) หรือหมอบรัดเลย์
ชาวอเมริกนั ซึง่ เป็นคนแรกทีด่ ดั แปลงตัวอักษรไทยให้นา่ อ่านและ
หล่อตัวพิมพ์ขนึ้ รวมทัง้ ได้เริม่ ต้นกิจการพิมพ์เป็นครัง้ แรกในไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒

หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร (หม่อมราโชทัย)
ผู้แต่ง นิราศลอนดอน
และขายลิขสิทธิ์หนังสือเป็นคนแรกของไทย
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นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์
ผู้ริเริ่มกิจการพิมพ์ครั้งแรก
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงยอมรั บ
วิทยาการสมัยใหม่ และมีพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์เอกสาร
ทางราชการของไทยขึ้นเป็นครั้งแรก หมอบรัดเลย์ได้ขยับขยาย
กิจการ ออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ชื่อ บางกอกรีคอเดอร์ (The
Bangkok Recorder) แต่อยู่ได้ไม่นานต้องล้มเลิกไป นอกจากนี้
ท่านยังสร้างประวัติศาสตร์ลิขสิทธิ์หนังสือเป็นครั้งแรกในไทย
โดยซือ้ นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย พิมพ์จำ� หน่าย รวมทัง้
ได้พิมพ์วรรณคดีเรื่องอื่นออกจ�ำหน่ายเป็นระยะ ๆ
อาจกล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็ น คนไทยพระองค์ แ รกที่ เ ริ่ ม ต้ น กิ จ การพิ ม พ์ ข องไทย
ครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ
และทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โปรดให้สั่งเครื่องพิมพ์
มาไว้ทวี่ ดั แห่งนีเ้ มือ่ พ.ศ. ๒๓๙๒ และแกะตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะ
พิมพ์หนังสือสอนศาสนาบ้าง หนังสือสวดมนต์บา้ ง โดยมีพระสงฆ์
ในวัดเป็นผู้จัดพิมพ์
ครัน้ พระองค์เสด็จขึน้ ทรงราชย์เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรงจัดตัง้
โรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ชื่อว่า โรงพิมพ์อักษร
พิมพการ ผลงานชิ้นแรก คือ หนังสือ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๐๑ ความสนพระราชหฤทัยของพระองค์ ประจักษ์ได้
อีกประการหนึ่งคือ เมื่อทรงส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
ณ ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. ๒๔๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ ขุ น มหาสิ ท ธิ โ วหารไปกั บ คณะทู ต โดย
ทรงมอบหมายให้ศกึ ษาดูงานการพิมพ์อย่างจริงจังเพือ่ มาปรับปรุง
โรงพิมพ์หลวงให้ดีขึ้น

๔.๓ กิจการพิมพ์เจริญขึ้นรัชสมัยต่อมา

เนือ่ งด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสนพระราชหฤทัย
เรื่องหนังสือ ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีวรรณกรรมหลายเล่ม ทรงก่อตั้งโรงเรียน
และสร้างระบบการศึกษาขึ้นใหม่ การพิมพ์ได้เจริญขึ้น และบางเล่มที่พิมพ์ช่วงนี้
ได้ใช้เป็นแบบเรียนต่อมา
กล่ า วเฉพาะด้ า นวรรณคดี เมื่ อ หมอสมิ ท (Samuel John Smith)
มิชชันนารีชาวอเมริกนั ซึง่ ตัง้ โรงพิมพ์อยูท่ บี่ างคอแหลม ได้จดั พิมพ์บทกลอนนิราศ
และสุภาษิตต่าง ๆ ที่ส�ำคัญได้จัดพิมพ์เรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ จ�ำหน่าย
ปรากฏว่าจ�ำหน่ายได้ดีมีก�ำไรอย่างงาม มีผลให้วรรณคดีเอกเรื่องนี้เผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง ครั้นพิมพ์จ�ำหน่ายเรื่องอื่น ๆ ของสุนทรภู่อีก ก็ได้รับผลตอบแทน
ดีมากเช่นกัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงการริเริม่ พิมพ์
เรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ในค�ำน�ำหนังสือ ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ว่า
หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ได้เริ่มพิมพ์ในรัชกาลที่ ๕
เมือ่ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ หมอสมิทเจ้าของโรงพิมพ์ทบี่ างคอแหลม
พิมพ์เรือ่ ง พระอภัยมณี ก่อนเรือ่ งอืน่ พิมพ์ขายคราวละเล่มสมุดไทย
เรียกราคาเล่มละสลึง (๒๕ สตางค์) คนตืน่ ซือ้ หมอสมิทได้กำ� ไรมาก
นัยว่าสร้างตึกได้หลังหนึง่ จนหมอสมิทคิดถึงคุณสุนทรภู่ เทีย่ วสืบถาม
เชื้อสายหวังจะให้บำ� เหน็จ เวลานั้นนายพัดกับนายตาบบุตรสุนทรภู่
ยังอยู่ แต่จะได้บำ� เหน็จเท่าใดหาปรากฏไม่ ตัง้ แต่หมอสมิทรวยด้วย
พิมพ์หนังสือ พระอภัยมณี ต่อมาทั้งหมอสมิทและเจ้าของโรงพิมพ์
อื่น ๆ ก็ค้นคว้าหาหนังสือบทกลอนของสุนทรภู่พิมพ์ขึ้นขายเป็น
ล�ำดับมา บางเรื่องได้พิมพ์ถึง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หนังสือบทกลอนของ
สุนทรภู่ได้พิมพ์เมื่อในรัชกาลที่ ๕ หมดทุกเรื่อง เว้นแต่ เสภาเรื่อง
พระราชพงศาวดาร หอพระสมุดฯ ก็ได้พิมพ์แต่ในรัชกาลที่ ๕ แต่
พิมพ์เพียงเท่าทีจ่ ำ� กันไว้ได้ เพราะฉบับสูญหายเพิง่ หาได้ฉบับบริบรู ณ์
จึงมาพิมพ์ตลอดเรื่องต่อในรัชกาล ๖ เพลงยาวถวายโอวาท ก็เพิ่ง
หาฉบับได้ และได้พิมพ์ต่อในรัชกาลที่ ๖ นี้เหมือนกัน๓

หนังสือ ชีวิตและงานของสุนทรภู่
ซึ่งตอนต้นมี “ประวัติสุนทรภู่” พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
๓

ชีวิตและงานของสุนทรภู่, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๓๙
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หลังจากมีผู้สนใจอ่านวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี จาก
โรงพิมพ์ของหมอสมิทอย่างแพร่หลาย โรงพิมพ์อนื่ ๆ ก็แต่งนิทาน
จักร ๆ วงศ์ ๆ เนื้อเรื่องและบางลีลาส�ำนวนท�ำนองเดียวกับ เรื่อง
พระอภัยมณี หรือนิทานค�ำกลอนอื่น ๆ ของสุนทรภู่ จ�ำหน่าย
จ�ำนวนมาก ที่กล่าวถึงกันมากที่สุดคือโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ หรือ
เรียกกันทัว่ ไปว่า “โรงพิมพ์วดั เกาะ” เพราะอยูใ่ กล้วดั เกาะแก้วลังการาม
(ปัจจุบันคือวัดสัมพันธวงศ์) ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ และมักเรียก
นิทานที่พิมพ์ที่โรงพิมพ์แห่งนี้ว่า “นิทานวัดเกาะ”

พระอภัยมณี
๑) พิสูจน์คุณค่าเหนือกาลเวลา
สิง่ ใดหรืออย่างใดมีคณุ ค่าจริงแท้ มักยึดถือกันว่า กาลเวลา
จะเป็นเครือ่ งพิสจู น์แสดงคุณค่านัน้ ได้อย่างดี นิทานค�ำกลอน เรือ่ ง
พระอภัยมณี ก็เช่นกัน เป็นเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ะท้อนสัจธรรมดังกล่าวนัน้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานว่า สุนทรภู่เริ่มแต่งเรื่อง พระอภัยมณี คราวติดคุก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พ.ศ. ๒๓๕๒
และเสด็จสวรรคต พ.ศ. ๒๓๖๗ วรรณคดีเอกของไทยเรือ่ งนีจ้ งึ น่าจะ
ถือก�ำเนิดมากว่า ๒๐๐ ปีแล้ว
สมัยที่สุนทรภู่แต่งหนังสือ เป็นสมัยที่นิยมตัวละครเอก
เป็นกษัตริยน์ กั รบ แต่สนุ ทรภูก่ ลับให้พระอภัยมณีตวั เอกของเรือ่ ง
เป็นกษัตริยศ์ ลิ ปินนักดนตรี ตัวละครหลายตัวมีความแปลก แต่กม็ ี
อารมณ์และชีวิตโลดแล่นอย่างมนุษย์ สร้างให้เรื่องชวนตื่นเต้น
เร้าใจทุกตอน ลักษณะกลอนโดยปกติของสุนทรภู่เด่นเป็นพิเศษ
คือมีสมั ผัสในทัง้ สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ ใช้ศพั ท์เข้าใจง่าย
แม้นิทานเรื่อง พระอภัยมณี จะยาว แต่ก็อ่านได้ราบรื่นตลอด
โดยเฉพาะการสอดแทรกสุภาษิตคติอันประทับใจในเหตุการณ์
ยามวิกฤต ท�ำให้ติดปากและเป็นที่จับใจยิ่ง
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ภาพ พระอภัยมณีเป่าปี่
จากแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ ๖
“ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ
ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์

จัตุบาทกลางป่าพนาสิน
ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา
จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง”

๒) อ่านคล่อง ท�ำนองสนุก พ.ศ. ๒๕๐๓
หลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๐๓ และก่อนหน้านี้ ปรากฏหลักฐาน
ก�ำหนดให้เรียนเรื่อง พระอภัยมณี ในชั้นมัธยมปีที่ ๒ (ครั้งนั้นระดับประถมเรียน ๔ ปี
ชั้นมัธยมปีที่ ๒ คือชั้นประถมปีที่ ๖ ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช ๒๕๐๓ เทียบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรในปัจจุบนั ) บทเรียนมีถงึ
๓ ตอน รวม ๒๙๖ บท คือ
ตอนที่ ๑ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา
ตอนที่ ๒ นางผีเสื้อลักพระอภัยมณี
ตอนที่ ๓ ศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร

แบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ ๖
พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่หรือก่อน พ.ศ. ๒๕๐๓
ใช้มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
ก�ำหนดให้เรียนเรื่อง พระอภัยมณี
จ�ำนวนตอนมากที่สุด

ผู้ใหญ่ซึ่งขณะนี้อยู่ในวัยใกล้ ๗๐ ปี หรือกว่า ๗๐ ปี คงหวนคิดถึงบรรยากาศ
การเรียนภาษาไทยครั้งวัยเด็ก ชั้นประถมปีที่ ๖ ได้อย่างดี นึกถึงภาพตนเองและเพื่อน ๆ
อ่านเรื่อง พระอภัยมณี เสียงเจื้อยแจ้ว เป็นกลุ่มบ้าง เดี่ยวบ้าง เสียงสัมผัสคล้องจอง
กระทบโสตประสาท รื่นไหลชวนจดจ�ำ รู้สึกตื่นเต้นอยากติดตามเรื่องที่ด�ำเนินรวดเร็ว
ทัง้ นึกเอาใจช่วยตัวละครเอกซึง่ อายุเพียง ๑๓ - ๑๕ ปี ต้องซัดเซพเนจรหาแหล่งเรียนวิชา
ค่าเรียนมีเพียงธ�ำมรงค์วงน้อยติดตัว พลันทีไ่ ด้ทลู พระบิดาถึงวิชาทีต่ นเรียนส�ำเร็จในเวลา
๗ เดือน และภูมิใจนักหนา ชะตาชีวิตของโอรสกษัตริย์ทั้งสองก็ต้องพลิกผัน เมื่อถูก
พระบิดาบริภาษอย่างรุนแรง
“ลูกกาลีมีแต่จะขายหน้า ช่างชั่วช้าทุจริตผิดวิสัย
จะให้อยู่เวียงวังก็จังไร
ชอบแต่ไสคอส่งเสียจากเมือง”
๓) คิดวิเคราะห์ เหมาะแก่วัย

๓) คิดวิเคราะห์ เหมาะแก่วัย
เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในขณะนี้ และน�ำทฤษฎีใหม่แนวคิดใหม่มาวิเคราะห์เรื่องตอน
ที่เรียนครั้งกระนั้น ดูจะมีรสชาติยิ่งขึ้นหรือไม่ และมีแง่มุมความคิดต่างออกไปมากขึ้น
หรืออย่างไร เช่น
• ครูอาจารย์สมัยก่อนหวงวิชาความรู้มาก เกรงจะไปตกกับคนที่ไม่สมควร จึง
คัดกรองผู้มาเป็นศิษย์ และมักคิดค่าเรียนแพงลิบลิ่ว แท้ที่จริงจากเรื่องสะท้อนว่าผู้เป็น
อาจารย์สมัยโบราณ มิได้เห็นแก่เงินค่าจ้าง ถึงกระนัน้ ถ้ามองจากสังคมโลกของคนปัจจุบนั
อาจรู้สึกไม่ชอบใจ ที่ครูกีดกันจ�ำกัดผู้เรียน ไม่เปิดกว้างทางการศึกษา ดังค�ำกลอนว่า
“ซึ่งดนตรีตีค่าไว้ถึงแสน
ใช่ประสงค์ตรงทรัพย์สิ่งสุวรรณ
ต่อกษัตริย์เศรษฐีที่มีทรัพย์
จงคืนเข้าบุรีรักษ์นัครา

เพราะหวงแหนก�ำชับไว้ขับขัน
จะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชา		
มาค�ำนับจึงได้ดังปรารถนา		
ให้ชื่นจิตพระบิดาและมารดร”

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

103

ภาพ ศรีสุวรรณเรียนวิชา
แบบเรียนในอดีตมีภาพประกอบขาวด�ำจ�ำนวนไม่มาก
หากอยู่ในความทรงจ�ำของเด็กครั้งกระนั้น
ซึ่งสื่อการเรียนมีไม่มากนัก

		• ตัวละครรุ่นพ่อเป็นกษัตริย์ดูถูกดูแคลนคนวิชาชีพดนตรีว่า
“อันดนตรีปี่พาทย์ตะโพนเพลง เป็นนักเลงเหล่าโลนเล่นโขนหนัง”
หรือหมิ่นคนที่เรียนวิชากระบี่กระบองว่า
“เป็นกษัตริย์จักรพรรดิพิสดาร มาเรียนการเช่นนั้นด้วยอันใด”
หากเป็นปัจจุบัน คนที่มีทัศนะเช่นนี้คงถูกติฉิน ด้วยคนรุ่นใหม่ถือว่า อาชีพใด ๆ
ย่อมมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน
บางท่านอาจคิดเลยเถิดโดยไม่ยุติธรรมกับคนและสังคมในอดีตว่า วรรณคดี
ปลูกฝังให้ยอมรับความเหลือ่ มล�ำ้ ก็ได้ แต่เชือ่ มัน่ ว่าทัง้ ครูทงั้ ศิษย์สมัยนัน้ คงไม่คดิ เช่นนัน้
คิดแต่ว่าได้เรียน ได้ท่องจ�ำและจดจ�ำแต่สิ่งดียอดเยี่ยมจากเรื่อง เช่น
		• คนเป็นครูก็ต้องสอนอย่าง “สิ้นความรู้ครูประสิทธิ์ไม่ปิดบัง”
		• ผู้รักดนตรี ก็มองวิชาชีพศิลปะนี้อย่างเข้าใจว่า
“อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์”
		• คนที่ประสบความยากล�ำบากในชีวิต ก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวประคองให้ชีวิต
ด�ำเนินได้ต่อไป จากคติในเรื่องว่า
“พระอนุชาว่าพี่นี้ขี้ขลาด
เป็นชายชาติช้างงาไม่กล้าหาญ
แม้นชีวันยังไม่บรรลัยลาญ
ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป
เผื่อพบพานบ้านเมืองที่ไหนมั่ง พอประทังกายาอยู่อาศัย		
มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร
ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี”
อ่านคล่อง ท่องสนุก คิดวิเคราะห์ เหมาะแก่วัย ปลุกใจให้ด�ำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร
จากเรือ่ ง พระอภัยมณี ก่อนหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๐๓ และหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๐๓
ก็ได้ด�ำเนินมากว่า ๒๐ ปี แล้วก็มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่
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๔) หลักสูตรเปลี่ยน ตอนที่เรียนเปลี่ยน

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
ก�ำหนดแบ่งการจัดหลักสูตรเป็น ป.๑ - ๒ , ป.๓ - ๔ และ ป.๕ - ๖

หนังสือเรียนภาษาไทยในอดีต หรือชุด “มานะมานี” รวม ๑๒ เล่ม

เมือ่ ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
ค�ำว่า แบบเรียน ได้เปลี่ยนมาใช้ค�ำ หนังสือเรียน ตามด�ำริของ
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิคนส�ำคัญใน
วงการศึกษา ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของคณะผู้จัดท�ำหนังสือ
เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้การเรียน
การสอนไม่ยดึ ต�ำราเรียนหรือแบบเรียนอย่างเหนียวแน่นจนเกินไป
สิ่งควรเป็น คือ การออกแบบการเรียนการสอนของครูควรยึด
นักเรียนเป็นหลักส�ำคัญ อิงหลักสูตร และใช้สอื่ น�ำทางจากบทเรียน
ในหนังสือเรียน
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถมศึกษา (เรียกกันอย่าง
ไม่เป็นทางการว่า ชุด มานะมานี) ซึ่งจัดท�ำตามหลักสูตรประถม
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ก็ได้เข้ามาครองใจนักเรียน แม้เปลีย่ น
หลักสูตรใหม่อีก ๓ ครั้ง หรือการเรียนโดยใช้หนังสือเรียนชุดนี้
จะล่วงเลยมากว่า ๔๐ ปีแล้วก็ตาม อาจเป็นเพราะกลวิธีการแต่ง
ด�ำเนินเรื่องให้ต่อเนื่อง ตัวละครอยู่ในวัยเดียวกันกับนักเรียน
เติบโตมาด้วยกัน เนื้อเรื่องมีทั้งสุข สนุก โศกเศร้า สะเทือนใจ
ประทับใจ ที่ส�ำคัญคือ ถือว่านักเรียนมีฐาน “รากร่วม” เดียวกัน
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้ใช้หนังสือเรียนฉบับ
เดียวกันทั่วประเทศ อันเป็นหลักการมาช้านานต่างจากวิชาอื่น ๆ

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “มานะมานี” ในปัจจุบัน รวม ๖ เล่ม

กระแสความสนใจหนังสือเรียนชุดนีม้ ตี อ่ เนือ่ งจนปัจจุบนั
จึงเกิดประวัติศาสตร์ในวงการหนังสือเรียน ที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูร้ บั ผิดชอบการจัดท�ำหนังสือทีใ่ ช้
ในการเรียนการสอน จัดพิมพ์หนังสือเรียนในอดีต ชุด มานะมานี
จากหลักสูตรเดิม ปรุงโฉมมาเป็นหนังสืออ่านเพิม่ เติม จ�ำนวน ๖ เล่ม
ให้อ่านกันอีกไม่จ�ำกัดหลักสูตร ไม่จ�ำกัดกาลเวลา
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เรื่อง พระอภัยมณี ตอนที่น�ำมาให้เรียนใน ชุด มานะมานี คือ
ตอน สุดสาครกับม้านิลมังกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตอน พระอภัยมณีและสินสมุทรหนีนางผีเสื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แม้มีการเปลี่ยนหนังสือเรียนประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน ตามหลักสูตรต่อมาอีก
๓ หลักสูตร เปลีย่ นแนวการน�ำเสนอบทเรียนอย่างไร เรือ่ ง พระอภัยมณี ตอน ตัวละครเอก
รุน่ ลูก คือ สุดสาคร เด็กน้อยน่าสงสารผูม้ พี ลังสูผ้ จญภัยในดินแดนแปลกใหม่ อย่างตืน่ เต้นเร้าใจ
ก็ได้รับเลือก เป็นบทเรียนชั้นประถมศึกษา ชื่อตอนต่างกันไปบ้าง แต่เนื้อเรื่องเดียวกัน
ยาวบ้างสั้นบ้าง ตามล�ำดับหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓)
ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตอน ก�ำเนิดสุดสาคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เช่นเดียวกัน

จากหนังสือเรียน ชุด “มานะมานี”

๕) ท่องอาขยาน สืบสานสมบัติกวี : ประถมศึกษา
บทอาขยานจัดเป็นสื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ การเรียน
การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในอดีต และสถานศึกษาได้ก�ำหนดให้นักเรียนท่องจ�ำบทอาขยานมาช้านาน
การท่องจ�ำบทอาขยานไม่วา่ ท่องพร้อมกันทัง้ ชัน้ และท่องเป็นรายบุคคล ครูจะให้ทำ� ความ
เข้าใจก่อนท่อง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในความงามของภาษา และน�ำข้อคิด
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตรฉบับต่อมาอีก
๓ หลักสูตร นักเรียนมีโอกาสท่องจ�ำบทอาขยานค�ำประพันธ์เดียวกันจ�ำนวน ๕ บท
ตอนที่พระดาบสสอนสุดสาคร ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ได้ทุกวัย ในเรื่องของความไม่ประมาท
บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา
ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล�ำ้ เหลือก�ำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน�้ำใจคน
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี		
จงติดตามไปเอาไม้เท้าเถิด
จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี		
พอเสร็จค�ำส�ำแดงแจ้งคดี
รูปโยคีหายวับไปกับตา”
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จากหนังสือเรียน ชุด พื้นฐานภาษา

จากหนังสือเรียน ชุด วรรณคดีล�ำน�ำ

๖) หลักสูตรเปลี่ยน ตอนที่เรียนไม่เปลี่ยน :
มัธยมศึกษา
ส่ ว นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา คณะกรรมการจั ด ท� ำหนั ง สื อ เรี ย นภาษาไทย
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ.๑)
และอีก ๒ หลักสูตรเป็นต้นมา คือ พุทธศักราช ๒๕๒๑ และพุทธศักราช ๒๕๒๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ม.๒) พิจารณาคัดเลือก
ตอนเดียวกันเป็นบทเรียน คือ ตอน พระอภัยมณีพบศรีสวุ รรณกับสินสมุทร เป็นตอนที่
ตัวละครหลายตัวซึง่ ระหกระเหินพลัดพรากจากกัน ได้มโี อกาสพบเจอกัน แต่กลับเกิดปม
ขัดแย้งทีต่ วั ละครเด็ก คือ สินสมุทร ไม่อยากคืนผูเ้ ป็นทีร่ กั ให้แก่ผทู้ มี่ สี ทิ ธิ์ บทเรียนนี้
นอกจากสนุกแล้ว ยังให้แนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์ซึ่งควรปลูกฝังแต่เยาว์วัย

ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีนโยบายเปิดกว้างการผลิตหนังสือเรียนภาษาไทย
อนุญาตให้ส�ำนักพิมพ์เอกชนจัดท�ำจ�ำหน่ายเผยแพร่ในโรงเรียนได้ อย่างไรก็ตาม
ด้วยความห่วงใยการเรียนการสอนวรรณคดีของชาติ จึงได้มีประกาศลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๔๕ เรือ่ ง วรรณคดีสำ� หรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นประกาศ
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เรื่อง พระอภัยมณี เป็นเรื่องหนึ่งที่ก�ำหนดให้เรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ - ๖ และเสนอให้เลือกเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รวมทั้งเสนอตอนที่
ควรเรียนไว้ด้วย แต่ส�ำนักพิมพ์จะเลือกตอนใดก็ได้ที่เห็นสมควรว่าเหมาะสมกับวัย
ฉบับของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
จัดท�ำเลือก ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ สมุทร ทัง้ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งอยู่ในวัยที่ควรมีพื้นฐานเข้าใจความรัก
ความดีงามหลายรูปแบบ เช่น ความรักระหว่างพ่อกับลูก แม่กบั ลูก ความรักระหว่าง
ชายหญิงทีอ่ าจลงรอยได้ไม่งา่ ย เมือ่ ฝ่ายหนึง่ หรือสองฝ่ายจ�ำต้องใช้ชวี ติ คูอ่ ยูร่ ว่ มกัน
และความเสียสละเพื่อผู้อื่น เสียสละเพื่อผู้ที่จงรักภักดี ล้วนสร้างรสความที่ลึกซึ้ง
กินใจมากมาย
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๗) ท่องอาขยาน สืบสานสมบัติกวี : มัธยมศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ทัง้ หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๐๓ หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ได้ก�ำหนดท่องบทอาขยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนตอน
พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร ดังนี้
		 “พระฟังค�ำอ�้ำอึ้งตะลึงคิด
จะเบือนบิดป้องปัดก็ขัดขวาง
สงสารลูกเจ้าลังกาจึงว่าพลาง
เราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวง
ถึงเลือดเนื้อเมื่อน้องต้องประสงค์
พี่ก็คงยอมให้มิได้หวง
แต่ลูกเต้าเขาไม่เหมือนคนทั้งปวง
จะได้ช่วงชิงให้ไปกระนั้น
พี่ว่าเขาเขาก็ว่ามากระนี้
มิใช่พี่นี้จะแกล้งแสร้งเสกสรร
เพราะเหตุเขารักใคร่อาลัยกัน
ค่อยผ่อนผันพูดจาอย่าราคี
แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท
เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์
อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที
ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน
ทรลักษณ์อักตัญญุตาเขา
เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน
ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล
พระเวทมนตร์เสื่อมคลายท�ำลายยศ
เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้
คุณเขามีมากล้นพ้นก�ำหนด
เจ้าท�ำผิดก็เหมือนพ่อทรยศ
จงออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม”
เมือ่ อ่านเข้าใจจะซาบซึง้ ว่าผูใ้ หญ่ให้เราส�ำนึกในความถูกต้อง ไม่ทำ� อะไรตามใจตน ไม่ยดึ สิง่ ทีไ่ ม่ใช่ของตน
แม้จะรักผูกพันมากเพียงใด หากให้นักเรียนฝึกคิดอาจได้ความเห็นแตกต่างกันอีกมาก ซึ่งเหมาะแก่เด็กวัยนี้
อย่างไรก็ตาม บทอาขยานนี้อาจไม่มีการท่องจ�ำในปัจจุบัน ถ้าโรงเรียนไม่ได้ก�ำหนดให้ท่อง
บทอาขยาน (บทเลือก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
คณะกรรมการก�ำหนดแนวทางและพิจารณาคัดเลือกบทอาขยานภาษาไทย ซึง่ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งขึ้น ได้ก�ำหนดบทประพันธ์ ซึ่งอยู่ในบทเรียนและที่
มิได้อยู่ในบทเรียน ให้เป็นบทอาขยาน รวม ๓ บท
(๑) จากตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ พรรณนาหมู่ปลาในทะเล ด้วยภาษาสละสลวยแพรวพราว
สื่ออารมณ์ให้เพลิดเพลิน สุดท้ายพลิกผันมาเป็นความว้าเหว่ เศร้า สะเทือนใจ
“พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ
เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา
ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่
ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน
บ้างผุดพ่นฟองน�้ำบ้างด�ำจร
กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง
ลองสล้างกลางกระแสแลสลอน
มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร
ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน
ฝูงม้าน�้ำท�ำท่าเหมือนม้าเผ่น
ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน
ตะเพียนทองท่องน�้ำน�ำตะเพียน
ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา
เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม
โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา
จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม
จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ
ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม
ฟังส�ำเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม
ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี”
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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(๒) จากตอน อุศเรนตีเมืองผลึก สะท้อนภาพพระเอกทีม่ ใิ ช่นกั รบ แต่เป็นนักพูด ใช้วาทศิลป์ กลวิธโี น้มน้าวใจ
ฝ่ายตรงข้าม
		 “สงสารสุดอุศเรนเมื่อรู้สึก
ทรวงสะทึกแทบจะแยกแตกสลาย
พอเห็นองค์พระอภัยยิ่งให้อาย
จะใคร่ตายเสียให้พ้นก็จนใจ
คล�ำพระแสงแฝงองค์ที่ทรงเหน็บ
เขาก็เก็บเสียเมื่อพบสลบไสล
ให้อัดอั้นตันตึงตะลึงตะไล
พระอภัยพิศดูก็รู้ที
จึงสุนทรอ่อนหวานชาญฉลาด
เราเหมือนญาติกันดอกน้องอย่าหมองศรี
เมื่อแรกเริ่มเดิมก็ได้เป็นไมตรี
เจ้ากับพี่เล่าก็รักกันหนักครัน
มาขัดข้องหมองหมางเพราะนางหนึง่
จนได้ถึงรบสู้เป็นคู่ขัน
อันวิสัยในพิภพแม้รบกัน
ก็หมายมั่นจะใคร่ได้ชัยชนะ
ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้
หวังจะได้สนทนาวิสาสะ
ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ
แล้วก็จะรักกันจนวันตาย
ทั้งก�ำปั่นบรรดาโยธาทัพ
จะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมาย
ทั้งสองข้างอยู่ตามความสบาย
เชิญภิปรายโปรดตรัสสัตย์สัญญา”
(๓) จากตอน พระอภัยมณีตเี มืองใหม่ แสดงปฏิภาณของตนเองในการแก้ปญั หาเฉพาะตัว ใช้เสียงดนตรี
เป็นภาษาสากลสื่อกับข้าศึกต่างชาติต่างภาษา ให้หวนระลึกถึงบ้านเมืองที่จากมา ดีเด่นทั้งรสค�ำและรสความ
		 “วิเวกหวีดกรีดเสียงส�ำเนียงสนั่น คนขยั้นยืนขึงตะลึงหลง
ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง
ลืมณรงค์รบสู้เงี่ยหูฟัง
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง
อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย
ถึงยามค�ำ่ ย�่ำฆ้องจะร้องไห้
ร�่ำพิไรรัญจวนหวนละห้อย
โอ้ยามดึกดาวก็เคลื่อนเดือนก็คล้อย
น�้ำค้างย้อยเย็นฉ�ำ่ ที่อัมพร
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน
จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง”

เชื่อมั่นว่า สังคมไทยวัฒนธรรมไทยแม้เปลี่ยนแปลงไปเช่นไร หลักสูตรจะเปลี่ยนอีกกี่หลักสูตร เรื่อง
พระอภัยมณี ก็น่าจะยังเป็นบทเรียน และก�ำหนดให้ท่องจ�ำบางตอนด้วยตราบนานเท่านาน การจัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน อันเป็นวันคล้ายวันเกิดสุนทรภู่ โรงเรียนทั่วไปก็คงนิยมจัดนิทรรศการ
และจัดกิจกรรมการแสดงต่อไป
พิสูจน์จากกาลเวลาที่เรื่อง พระอภัยมณี ก�ำเนิดขึ้น จากความนิยมการอ่าน จากเลือกบทเรียนตอนที่
สนุกตืน่ เต้นเร้าใจ ได้คติคำ� คม ส�ำนวนชวนจดจ�ำ และมีการผลิตสือ่ รูปแบบหลากหลายเผยแพร่ เรือ่ งพระอภัยมณี
เป็นวรรณคดีเอกเรือ่ งหนึง่ ทีค่ นไทยกล่าวถึง รับรูแ้ ละร่วมความรูส้ กึ นึกคิด มีแนวคิดได้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
ทั่วประเทศ
ปราณี ปราบริปู
เรียบเรียง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

109

ย้อนเก่า

เล่าเรื่องสื่อการเรียนยุคใหม่
การสื่อสารเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับทุกยุคทุกสมัย กล่าวเฉพาะในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่า ยุคดิจิทัล๑
(digital) ที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต๒ เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทุกคนจ�ำต้อง
เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยอุปกรณ์การสื่อสาร เมื่อการสื่อสารเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป สื่อที่ใช้ในการจัด
การเรียนการสอนจึงพัฒนาตามไปด้วย การจัดการศึกษาของประเทศไทยก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั
พร้อมด้วยสือ่ เทคโนโลยีทนี่ ำ� มาปรับใช้ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรืองานราชการ ซึง่ ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
ที่เปลี่ยนไปนั้นย่อมมีความแตกต่างกันทั้งด้านทัศนคติ พฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต
สื่อ อุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน
จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ก่อนจะมาเป็นสื่อการเรียนในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้
การใช้สื่อไม่มีความซับซ้อนมากนัก และการสื่อสารหลักคือ
การพบเห็นหน้า และโทรศัพท์มอื ถือแบบสัญญาณวิทยุสง่ คลืน่ เสียง
ใช้งานโทรออก - รับสายเท่านั้น
สือ่ การเรียนการสอนก็เช่นกัน มีหน้าทีเ่ ป็นเพียงอุปกรณ์
ช่วยในการเรียนการสอน ครูและนักเรียนยังต้องอาศัยปฏิสมั พันธ์
ซึ่งกันและกันเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ สื่อช่วยเร้าความ
สนใจของนักเรียนที่พบในห้องเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบันพอสังเขป
มีดังนี้

ตลับเทป (Compact Cassette) ตลับเทปเป็นสื่อ

เสียงในรูปแบบเทปคาสเซ็ตต์ หรือตลับเทป ใช้บันทึกข้อมูลเสียง
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากเรื่องนั้น ๆ ในรูปแบบหนังสือเสียง
นิทาน บทสนทนา หรือตัวอย่างการอ่านออกเสียง ทั้งภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ ร้อยแก้ว และร้อยกรอง การฟังที่ดีจะส่งผลให้
เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้

๑.
๒.

หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า
คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต�่ำสุด ซึ่งสัญญาณดิจิทัลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการท�ำงานและติดต่อสื่อสารกัน
หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ทเี่ รียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผูใ้ ช้เครือข่ายนีส้ ามารถสือ่ สารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และ โซเชียลเน็ตเวิรค์
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แผ่นเสียง (Vinyl record)

แผ่นเสียง หรือที่คนไทยเรียกว่าแผ่นด�ำ คือวัสดุที่มีร่อง
เพื่อก่อให้เกิดเสียงแล้วใช้เล่นซ�้ำได้ตามที่ต้องการ แผ่นเสียงส่วน
ใหญ่ใช้บนั ทึกเสียงเพลง การใช้เป็นสือ่ ส�ำหรับการเรียนการสอนไม่
เป็นที่นิยมนัก ต่อมา เมื่อมี CD (Compact Disc) ในช่วงต้นปี
๑๙๘๐ แผ่นเสียงก็ลดความนิยมลง

วิดีโอ (Video)

วิดโี อ คือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถแสดงภาพเคลือ่ นไหว
พร้อมเสียงบรรยายได้อย่างภาพยนตร์ เป็นการเล่าเรื่องด้วย
ภาพและเสียง การน�ำเสนอบทเรียนด้วยวิดีโอจึงมีความน่าสนใจ
ใช้ได้ทั้งผู้เรียนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และสามารถน�ำมาเผยแพร่
ได้ ห ลายครั้ ง การน� ำ เสนอวิ ดี โ อมี ห ลายรู ป แบบ เช่ น วิ ดี โ อ
เพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิง

แผ่นดิสก์ (Disk) หรือทีม่ กั เรียกกันว่า แผ่นดิสก์เก็ต หรือ

ฟลอบบี้ดิสก์ เป็นจานแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูล
โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน�ำของสนามแม่เหล็ก การใช้งาน
จะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้อุปกรณ์ในการขับเคลื่อนแผ่นดิสก์
เป็นอุปกรณ์สำ� หรับเก็บข้อมูลที่ มีขนาดโดยทัว่ ไป คือ ๘ นิว้ ๕.๒๕ นิว้
และ ๓.๕ นิ้ว ปัจจุบันไม่มีการน�ำมาใช้งานแล้ว เพราะมีอุปกรณ์
เก็บข้อมูลชนิดอื่นที่จุได้มากกว่า เช่น ซีดี ดีวีดี เข้ามาแทนที่
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ซีดีรอม (CD-ROM)

CD-ROM ย่อมาจาก Compact disc Read Only Memory
คือ สื่อส�ำหรับเก็บข้อมูลชนิดอ่านได้อย่างเดียว มีลักษณะเป็น
แผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ เซนติเมตร คล้าย
แผ่นเสียง ใช้เป็นทีเ่ ก็บข้อมูลส�ำรอง (Secondary Storage Media)
เป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดหน่วยเก็บข้อมูล ข้อดีคือ เก็บข้อมูล
ได้ปริมาณมากกว่าดิสก์เก็ต ซีดีรอม ๑ แผ่นสามารถเก็บข้อมูล
เทียบเท่ากับดิสก์เก็ตความจุ ๑.๔๔ MB จ�ำนวน ๖๐๐ แผ่น
หรือเท่ากับฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ ๖๐๐ MB สามารถใช้บันทึก
เนื้อหาการเรียน แล้วน�ำมาเป็นสื่อประกอบกับการเรียนการสอน
ในห้องเรียน ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้แบบ CD-ROM เพื่อพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ มากมาย เช่น แบบฝึกอ่าน เขียน โดยใช้เกม
แบบฝึกอ่านจับใจความ สอนคณิตศาสตร์ผ่านเกม เป็นต้น

ดีวีดี (DVD)

DVD ในชื่อเต็มว่า Digital Video Disc เป็นแผ่นข้อมูล
แบบบันทึกด้วยแสง ลักษณะภายนอกของแผ่น DVD นัน้ มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกันกับแผ่นซีดี DVD เป็นสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งภาพเสียง และข้อความ โดยมีขนาด
เท่ากับแผ่นซีดี DVD ทีใ่ ช้สำ� หรับเก็บข้อมูลบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จะเรียกว่า DVD-ROM ส่วนทีใ่ ช้ในการดูหนังฟังเพลงก็จะเรียกว่า
DVD หรือ DVD-Video ก็ได้ สามารถใช้บันทึกเนื้อหาการเรียน
และน�ำมาเป็นสื่อประกอบกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
เช่นเดียวกับ CD-ROM แต่คุณภาพทั้งภาพและเสียงที่ดีกว่า
ซึ่ ง (DVD) มี ค วามจุ ใ นการเก็บข้อมูลได้มากกว่า CD-ROM
ถึง ๗ เท่า

เครื่องฉายข้ามศีรษะ หรือเครื่องฉายภาพโปร่งใส
(Overhead)

เครื่องฉายข้ามศีรษะ (Overhead Projector) เรียก
ทับศัพท์ว่า โอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ (Overhead Projector)
เป็นเครือ่ งฉายภาพนิง่ ทีใ่ ช้การน�ำเสนอด้วยแผ่นโปร่งใส ใช้ฉายภาพ
หรื อ ข้ อ มู ล ในการเรี ย นการสอน การประชุ ม ฝึ ก อบรม หรื อ
การให้ความรู้ทั่ว ๆ ไปห้องที่ใช้ควรมีแสงสว่างไม่มากจนเกินไป
เนื่องจากจะท�ำให้การมองเห็นลดลง
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แผ่นโปร่งใส (Transparency Material)

แผ่ น โปร่ ง ใส (Transparency Material) เป็ น สื่ อ
การเรี ย นการสอนประเภทวั ส ดุ (Software) ที่ ต ้ อ งใช้ กั บ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อเสนอภาพประกอบข้อความที่มี
ขนาดใหญ่บนจอภาพ ภาพโปร่งใสอาจท�ำจากวัสดุใดก็ได้ที่มี
คุณสมบัตโิ ปร่งใส เช่น กระจกใส แผ่นพลาสติก เป็นต้น การเขียน
แผ่นโปร่งใสใช้ปากกาเมจิกที่สามารถลบได้เขียนหรือวาดสิ่ง
ที่ต้องการน�ำเสนอแล้วลบ สามารถใช้ต่อได้อีกหลายครั้ง

เครื่องฉายทึบแสง

เครื่องฉายวัสดุทึบแสง (Opaque Projector) เป็น
เครือ่ งฉายระบบฉายสะท้อน ท�ำงานผ่านการสะท้อนจากกระจกเงา
ผ่านเลนส์ภาพแล้วฉายออกจอ การใช้เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
เพือ่ น�ำเสนอภาพและวัสดุตา่ ง ๆ ให้ปรากฏเป็นภาพทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้
บนจอ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพหรือข้อมูลที่น�ำเสนอได้ชัดเจน
และรวดเร็ว เครือ่ งฉายวัสดุทบึ แสงสามารถฉายสิง่ ของได้ทกุ อย่าง
อาทิ เหรียญ โทรศัพท์มือถือ ใบไม้ ฯลฯ จุดเด่นของเครื่องนี้
สามารถขยายวั ส ดุ เ ล็ ก ให้ ใ หญ่ ไ ด้ แ ต่ ข ้ อ เสี ย ของเครื่ อ งฉาย
วัสดุทึบแสงคือ ต้องฉายในห้องที่ความมืด ไม่มีแสงเข้าเลย

เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector)

เป็นเครือ่ งฉายวัสดุโปร่งใสระบบฉายตรง เป็นเครือ่ งฉาย
ทีใ่ ช้กบั แผ่นสไลด์ เป็นทีน่ ยิ มของครูและอาจารย์ผสู้ อน ใช้สำ� หรับ
ประกอบการเรียนการสอน ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเห็นบทเรียน
ร่วมกันได้จากจอใหญ่จอเดียว

สไลด์ (Slides)

สไลด์ คือ สื่อการสอนประเภทภาพนิ่งโปร่งแสงที่บันทึก
ไว้บนฟิล์มหรือกระจก ใช้ฉายผ่านทางเครื่องฉายให้ภาพปรากฏ
บนจอ โดยแรกเริ่มมีการวาดภาพลงบนกระจกใสและน�ำไปฉาย
เรียกว่า Lantern Slide ต้นศตวรรษที่ ๑๙ เป็นยุคบุกเบิกเรื่อง
การถ่ายภาพ ที่มีการถ่ายภาพลงบนฟิล์มกระจก
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เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)

เครื่ อ งฉายภาพสามมิ ติ (Visualizer) เป็ น อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีที่ใช้ทางการศึกษาชนิดหนึ่งท�ำหน้าที่แปลงสัญญาณ
และส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เครื่องฉาย หรือแสดงผลอื่น ๆ
อีกครั้งหนึ่งเช่น Projector จอมอนิเตอร์ เพื่อน�ำเสนอข้อมูล
ในการประชุมสัมมนา หลักการท�ำงานคือแปลงสัญญาณภาพ
เป็ น สั ญ ญาณไฟฟ้ า โดยใช้ ก ล้ อ งเป็ น ตั ว จั บ สั ญ ญาณภาพ
สามารถน�ำเสนอวัสดุทึบแสง ภาพถ่าย วัสดุกราฟิก วัสดุสามมิติ
วัสดุโปร่งใส วัสดุประเภทฟิล์ม ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ภาพนิ่ง

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (computer) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับเก็บข้อมูล ใช้งานแทนมนุษย์ในด้านการค�ำนวณและสามารถ
จ�ำข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้ เพื่อการเรียกใช้งานครั้งต่อไป
รวมทัง้ สามารถจัดการกับสัญลักษณ์ (Symbol) ได้ดว้ ยความเร็วสูง
โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของโปรแกรม นอกจากนีย้ งั มีความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครือ่ ง
และสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมทัง้ น�ำมาผสมผสาน
กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แล็ปท็อป (Laptop)

Laptop เป็ น ชื่ อ ย่ อ ที่ ม าจาก (Laptop computer)
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก สามารถ
ขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก ประสิทธิภาพของแล็ปท็อปโดยทัว่ ไป
เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบปกติ ในขณะที่ราคาของ
แล็ปท็อปสูงกว่า โดยส่วนที่แตกต่างกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ
จอภาพเป็นลักษณะจอแอลซีดี และมีทัชแพด (Touch pad)
ที่ใช้ส�ำหรับควบคุมการท�ำงานของลูกศรบริเวณหน้าจอ
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โน้ตบุ๊ก (Note Book)

โน้ตบุก๊ (Note Book) เป็นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
มีขนาดเท่าสมุดโน้ตขนาดพกพา สามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ
ได้สะดวก ใช้ได้ทงั้ กับไฟบ้านและแบตเตอรี่ น�ำ้ หนักไม่ถงึ ๑ กิโลกรัม
ปัจจุบัน ก�ำลังได้รับความนิยมมาก ส�ำหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เนือ่ งจากสามารถเคลือ่ นย้ายน�ำไปใช้เป็นสือ่ นอกห้องเรียน
ได้สะดวก

แท็บเล็ต (Tablet)

แท็ บ เล็ ต (Tablet) เป็ น คอมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นบุ ค คล
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ ๊ ก พกพาง่ า ย
น�้ำหนักเบามีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัสปรับหมุนจอ
ได้อตั โนมัติ แบตเตอรีใ่ ช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทัว่ ไป
ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android iOS และ Windows ระบบ
การเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ไอแพด (IPad)

ไอแพด (IPad) มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์
โน้ ต บุ ๊ ก แต่ ไ อแพดสามารถควบคุ ม การท� ำงานได้ ด ้ ว ยเพี ย ง
หน้ า จอเดี ย ว จั ด อยู ่ ใ นประเภทเดี ย วกั บ แท็ บ เล็ ต ซึ่ ง เป็ น
คอมพิ ว เตอร์ พ กพา ในการจั ด การเรี ยนการสอนสามารถใช้
ไอแพดร่วมกับจอโปรเจคเตอร์ และขีดเขียนข้อความประกอบ
การบรรยายได้ด้วย Apple Pencil

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone)

หรือทีน่ ยิ มเรียก โทรศัพท์มอื ถือ คืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารสองทาง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใช้ ค ลื่ น วิ ท ยุ
ในการติดต่อกับเครือข่ายโดยผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของ
โทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ
โทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่น
โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน นอกจากความสามารถพื้นฐานของ
โทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติคล้ายกับคอมพิวเตอร์พกพา และ
เป็นสือ่ การเรียนการสอนทีส่ ะดวกส�ำหรับนักเรียนในการหาข้อมูล
ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ยังสามารถเข้า
Application ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้รวดเร็ว
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สื่อช่วยสอน
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมาก เพราะมีสื่อที่ช่วยเร้าความสนใจ ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สื่อช่วยสอนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
บทเรียนส�ำเร็จรูป
บทเรียนส�ำเร็จรูป คือ บทเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
เรียนได้ด้วยตนเอง เสนอความรู้โดยจัดเนื้อหาเป็นส่วนย่อย ๆ
เรียกว่า “กรอบ” ประกอบด้วยกรอบเนื้อหา กรอบตัวอย่าง
กรอบแบบฝึ ก หั ด ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นในแต่ ล ะกรอบ
ตามล�ำดับจากง่ายไปหายาก แต่ละกรอบมีค�ำอธิบายและค�ำถาม
ต่ อ เนื่ อ งกั น มี ค� ำ ถามจากกรอบแบบฝึ ก หั ด ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
บทเรียน นักเรียนสามารถตรวจค�ำตอบได้ด้วยตนเองจากเฉลย
ที่อยู่กรอบถัดไป
จากบทเรียนส�ำเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ต่อมา
มีพัฒนาการให้บทเรียนส�ำเร็จรูปใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง
แทนสิ่งพิมพ์ โดยการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียน หน่วยการเรียน
มีแบบฝึกหัดทบทวน และแบบทดสอบ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI
(Computer assisted instruction)

(อ้างอิง : สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนส�ำเร็จรูป
เรื่องการอ่านตีความ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี : นิตยา ผูกเกษร)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ย่อมาจาก
computer assisted instruction หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน
ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และค�ำถามค�ำตอบ
ไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้
เนื้อหาได้ตามวัตถุประสงค์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
E-Book ย่อมาจากค�ำว่า Electronic Book หมายถึง
หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกั จะเป็นแฟ้มข้อมูล
ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต
หรือ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์พกพาอืน่ ๆ ได้ ส�ำหรับหนังสือ หรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูก
ดั ด แปลงอยู ่ ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถแสดงผลออกมาได้ โ ดย
เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่กใ็ ห้มลี กั ษณะการน�ำเสนอทีส่ อดคล้อง
และคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจ�ำวัน
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แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และ
ผู้อ่านสามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้ โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืน
ห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่ว ๆ ไป

สื่อการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง
ระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ ไกลกัน แต่สามารถจัด
การเรียนรู้ได้โดยอาศัยสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสม
กล่าวคือ การใช้สื่อต่างๆ ร่วมกัน เช่น ต�ำราเรียน เทปเสียง
แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ หรือโดยการใช้อุปกรณ์ทาง โทรคมนาคม
และสื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์เข้ามาช่วยในการแพร่
กระจาย

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DLTV

DLTV คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิดจาก
พระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
ปั จ จุ บั น โครงการนี้ อ ยู ่ ใ นความดู แ ลของมู ล นิ ธิ ศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียน
การสอนจากโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และเผยแพร่ ภ าพไป
ทั่วประเทศ

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มี Application หลากหลายให้เลือกใช้เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในยุคที่มีความจ�ำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มี Application หลากหลายที่นิยม ท�ำให้นักเรียนสะดวก และสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่

Zoom

Zoom คือ Application ที่พัฒนามาเพื่อให้สามารถ
จัดประชุม สัมมนา หรือเรียนได้ทางออนไลน์เห็นทัง้ ภาพและเสียง
ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

Google Classroom

เป็น Application ช่วยจัดการเรียนการสอน ครูสามารถ
วางบทเรียน แบบฝึกหัด หรืองานในชั้นเรียนให้นักเรียน โดย
ก�ำหนดเวลาวางงาน เวลาส่งงานได้ นักเรียนสามารถติดตาม เข้า
เรียน ท�ำแบบฝึกหัดได้ในระยะเวลาที่ครูก�ำหนด
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Microsoft Team

Microsoft Team คือ. MS Teams เป็นเครื่องมือ
การท�ำงานร่วมกัน ผ่านการท�ำแชทให้สามารถท�ำงานร่วมกัน
และแบ่งปันข้อมูลผ่านพื้นที่ส่วนกลาง และเป็นตัวเชื่อมต่อกับ
App อื่น ๆ เช่น Skype, SharePoint, Exchange

Google Meet

Google Meet คือ Application ส�ำหรับการประชุม
ทางวิดโี อทีใ่ ช้งา่ ยไม่มสี ะดุดจาก Google ช่วยให้คณุ ท�ำงานร่วมกัน
และพัฒนาความสัมพันธ์กับทีมได้จากทุกที่บนโลก คุณสมบัติ
ที่ส�ำคัญได้แก่ การประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง รองรับ
ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด ๑๐๐ คน เข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แชร์ลิงก์
ให้ทุกคนเข้าร่วมสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายบน
Desktop, iOS และ Android สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์
และข้อความได้

ไลน์ (Line)

เป็น Application ให้บริการ Messaging รวมกับ Voice
Over IP ท�ำให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มแชต ส่งข้อความ ภาพ
คลิปวิดโี อ หรือพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ ขณะนี้ LINE ใช้ได้ใน
ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone, PC และ
BlackBerry ฟีเจอร์ของ LINE ประกอบด้วย การส่งข้อความ,
การสนทนาด้วยเสียง, การเปลีย่ นพืน้ หลังแบ็กกราวนด์หน้าห้องแชต,
การสนทนาแบบกลุ่ม, OfficialLINE และการส่งสติกเกอร์

Facebook

Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง
ทีช่ ว่ ยให้เราสามารถติดต่อสือ่ สาร ไปตลอดจนท�ำกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนๆ หรือกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ
เขียนบทความหรือบล็อก แชทออนไลน์เล่นเกมแบบเป็นกลุ่ม
ตลอดจนสามารถท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ผ่าน Application เสริมทีม่ อี ยู่
มากมาย ซึ่งยังคงมีการพัฒนา Application และเกม เพื่อ
ตอบสนองผู้ใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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Youtube

Youtube คือเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ
ระหว่างผู้ใช้ได้ โดยน�ำเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player
มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ผู้ใช้สามารถเข้าดูวิดีโอต่าง ๆ
พร้อมทั้งเป็นผู้อัปโหลดวิดีโอ ผ่าน Youtube ได้ เมื่อสมัคร
สมาชิกแล้วผู้ใช้สามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอ
ให้คนอืน่ ดูดว้ ย แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิดดู
ภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้ แต่ไม่สามารถ
เป็นผู้อัปโหลดวิดีโอได้

Twitter

ทวิตเตอร์ เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ�ำพวก
ไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน ๒๘๐
ตัวอักษร เรียกการส่งข้อความนี้ว่า ทวีต ซึ่งแปลว่า เสียงนกร้อง

Instagram

อินสตาแกรม (Instagram) คือ Application ส�ำหรับถ่ายรูป
เสริมลูกเล่นด้วยการตกแต่งภาพถ่ายด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ ที่
สามารถเลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงามตามใจชอบ
สามารถแชร์อวดรูปภาพไปให้เพือ่ นๆ ทีอ่ ยูใ่ นสังคมออนไลน์อนื่ ๆ

แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้นักเรียนและครูได้เลือกใช้มากมาย สื่อบางชนิดนักเรียนสามารถศึกษา
ได้ดว้ ยตัวเองแต่บทบาทของครูกถ็ อื ว่าเป็นตัวแปรส�ำคัญในการเรียนรูข้ องนักเรียน เพราะครูคอื ผูแ้ นะน�ำแนวทางและอ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ การเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเกิดองค์ความรู้ของนักเรียนและการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จารุวรรณ เทียนเงิน
เรียบเรียง
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การดำ�เนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เชื่อมโยงกับศตวรรษที่ ๒๑

การศึกษา คือ รากฐานส�ำคัญของการขับเคลือ่ นทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณุ ภาพ มีความพร้อมในการด�ำรงชีวติ

มีความรู้ สมรรถนะและทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้บริบทของประเทศและของโลก
ที่พลิกโฉม อย่างรวดเร็ว ตลอดทั้งเป็นกลไกส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ให้เทียบเท่ากับนานาอารยประเทศและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาการศึกษาในช่วง
ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิตแิ ละทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคณุ ภาพ
โดย “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง”
การจัดการศึกษา จึงต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลก
ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านศึกษาของประเทศ จึงก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษาทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา
ในทุกมิติ โดยมุง่ พัฒนาการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การออกแบบระบบการเรียนรูใ้ หม่
ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการทั้งใน
การเรียนรูด้ า้ นวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวติ และค�ำนึงถึงพหุปญั ญาของผูเ้ รียนรายบุคคลทีห่ ลากหลายตามศักยภาพ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่ การมีงานท�ำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพืน้ ทีช่ มุ ชน ภูมภิ าคหรือประเทศ
รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง การปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ให้เป็นครูยุคใหม่ จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผูอ้ ำ� นวยการการเรียนรู”้ และวัดผลงานครูจากการพัฒนาผูเ้ รียนโดยตรง การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภทที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงทั้งองค์กรเน้นความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ที่ เ น้ น ระบบการศึ ก ษาและระบบฝึ ก อบรมฐานสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพ
ผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดการศึกษาออนไลน์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล การวางพื้นฐานการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา
ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าวในข้างต้น ในช่วงระยะที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการได้บรู ณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในรูปแบบประชารัฐ ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพ ด้วยมุ่งหวังให้การศึกษาเป็นรากฐาน
แห่งการพัฒนาคนสู่การพัฒนาประเทศให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง
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คุณภาพคน - คุณภาพประเทศ
ในปี ๒๕๖๔ วาระเร่ ง ด่ ว นที่ ป ระชาชนและสั ง คม
คาดหวังต่อระบบการศึกษาไทยหนีไม่พ้นการยกระดับ “คุณภาพ
การศึกษา” ต้องยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนไทย
โดยเฉพาะกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันยังไม่ดีเท่าที่ควร
โดยมี อั น ดั บ ที่ ยั ง ตามหลั ง ประเทศมาเลเซี ย และเวี ย ดนาม
ภายใต้จดุ เน้นแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สอดคล้องกับการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
และการด�ำเนินงานด้วยยุทธศาสตร์ 4E ประกอบด้วย ๑) Empathize
การเข้ า ใจและเข้ า ถึ ง ปั ญ หาที่ มี อ ยู ่ ๒) Envision วาดภาพ
อนาคตว่าจะพัฒนาการศึกษาไทยไปในทิศทางใด ๓) Empower
ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน และ ๔) Execute
การเดินหน้าลงมือท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะ
หน่วยนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ มีการเร่งปรับบทบาท
และพั น ธกิ จ สอดรั บ กั บ สถานการณ์ ก ารศึ ก ษายุ ค ดิ จิ ทั ล
โดยยึดกรอบใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยเร่ ง
สังเคราะห์หา “จุดร่วม” เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างแผนหลักฯ
เพือ่ ขับเคลือ่ นอย่างเป็นเอกภาพและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
อย่างตรงจุดผ่านนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา และภายใต้
รัฐบาลปัจจุบันมีการริเริ่มประเด็นปฏิรูปการศึกษาบางอย่างที่ดี
เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการผ่านกฎหมาย
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
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พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ร.บ.พืน้ ที่
นวั ต กรรมการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึ ง การพิ จ ารณา
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่กำ� ลังผลักดันอยู่ในขณะนี้
สกศ. มีความตั้งมั่นบนความเข้มแข็ง โดยน�ำศักยภาพ
ที่ มี อ ยู ่ ใ นองค์ ก รมาเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาส่ ง เสริ ม จุ ด แข็ ง
ของประเทศ เช่ น การบริการ การท่อ งเที่ย ว เกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรมอนาคต น� ำ ไปสู ่ ก ารยกระดั บ การแข่ ง ขั น
ของประเทศ นอกจากนี้ มี ก ารเร่ ง ปรั บ ตั ว ทางด้ า นวิ ช าการ
เผยแพร่ ง านวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพเข้ ม แข็ ง สามารถตอบโจทย์
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาประเทศ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้รวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาโอกาสต่ อ ยอดการพั ฒ นานโยบายสาธารณะ
ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาของประเทศทันท่วงที
การน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน ได้แก่ การปรับใช้เทคโนโลยี 5G กับระบบงานท�ำให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างความเชื่อมโยง
ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาระบบการศึกษา การสร้าง
ความเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาจากฐานราก ซึ่งการศึกษา
เปรียบเสมือนพ่อแม่ ผูป้ กครอง และตัวเด็กหรือผูเ้ รียน จะน�ำจะไปสู่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม

ต่อยอด

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แนวทางการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษาทีม่ ี ๗ วาระหลัก
เร่งแก้โจทย์ ๒๙ ประเด็น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ
ภาคการศึ ก ษาต้ อ งใช้ ช ่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อสังเคราะห์
นโยบายและทบทวนบทบาทการพัฒนา “ก�ำลังคน” ผ่านกลยุทธ์
การเสริมทักษะ (Upskill) และเพิ่มทักษะ (Reskill) การเรียนรู้
รูปแบบใหม่ ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ย นแปลงไป อี กทั้ ง
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม คน Gen Z ซึ่ ง ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่
วัยแรงงาน โดยคาดการณ์วา่ ภายในปีนี้ จะเป็นก�ำลังหลักในตลาด
แรงงานของประเทศกว่าร้อยละ ๒๐ และกลุม่ คนเหล่านีย้ งั ต้องการ
กระบวนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการวิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษาเพือ่ ปรับให้เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในอีก ๕ - ๑๐ ปี
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สถานการณ์ ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ได้สร้าง “จุดเปลี่ยน” ครั้งใหญ่ในทุกระดับชั้น
การศึกษา มีการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน
รวมไปถึงการสอบ ท�ำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้
เทคโนโลยีกบั การศึกษา องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) คาดการณ์ว่า
มีนักเรียนและนักศึกษามากกว่า ๓๖๓ ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิ ก ฤตไวรั ส COVID-19 ซึ่ ง ท� ำ ให้ มี ก ารปิ ด
การเรี ย นการสอนที่ โ รงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย จนน� ำ มาสู ่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกทั้งในด้านการใช้ชีวิต
การท�ำงาน และการเรียนการสอน
แนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ท�ำให้สามารถ
ตอบโจทย์ ก ารจั ด การศึ ก ษาของชาติ ที่ มี ค วามชั ด เจนและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ท�ำให้มองเห็นประเด็นความท้าทาย
ใหม่ ๆ ส่งผลให้ สกศ. ต้องมีการปรับบทบาทการขับเคลื่อนงาน
ที่ มี ผ ลความก้ า วหน้ า สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
และเชื่อมโยงกับการจัดการปัญหาของรัฐบาลภายใต้การปรับใช้
แนวทาง 3R ได้แก่ ๑) การบรรเทาปัญหา (Relief) ปรับกลยุทธ์
การด�ำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การศึกษา
ของชาติในสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เป็นล�ำดับแรก และจัดท�ำข้อเสนอนโยบายการศึกษาเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ให้มีทั กษะความเข้ าใจและใช้ เทคโนโลยี (Digital literacy)
ข้อเสนอหรือมาตรการส่งเสริมการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ ข้อเสนอหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนออนไลน์

ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรองรั บ กรณี ก ารสั่ ง ปิ ด โรงเรี ย นทั้ ง ระยะสั้ น
ระยะกลาง และระยะยาว เป็นต้น ๒) การฟื้นฟู (Recovery)
เร่งท�ำงานเชิงรุกมากขึน้ โดยศึกษาสภาพปัญหาของระบบการศึกษา
ในสถานการณ์ COVID-19 อย่างรอบด้าน เพือ่ ลดปัจจัยความเสีย่ ง
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมทั้งมีการถอดบทเรียน
การเปลีย่ นแปลงในระบบการศึกษา ซึง่ ท�ำให้พฤติกรรมการเรียนรู้
ของคนในสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจนกลายเป็ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่
(New Normal) ด้านการศึกษาของประเทศ น�ำไปสู่การวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสม
๓) การปฏิรูป (Reform) จัดท�ำนโยบายการศึกษาตามแผน
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพิ่มความชัดเจนในการน�ำ
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Policy implementation) รวมถึงการเพิม่
บทบาทการจุ ด ประกายความคิดน�ำ ไปสู่การก�ำหนดนโยบาย
(Policy formulation) ด้านการศึกษาของชาติที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ เช่น การออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครู การสร้างช่องทางการเรียนรู้

ทีค่ รอบคลุมทัง้ ในระบบและนอกระบบ และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ดี รู ป แบบ “การเรี ย นการสอนออนไลน์ ”
ทีเ่ กิดขึ้น ปัจจุบนั ถือเป็นความท้าทายด้านการศึกษาเช่นเดียวกับ
ประเทศทัว่ โลกส�ำหรับการเดินหน้ายกระดับโครงสร้างสาธารณูปโภค
ขั้ น พื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาของประชากร
ทุกคนเกิดขึ้นได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ครู ผู้ปกครอง
นั ก เรี ย น และภาคประชาสั ง คม ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นเป็ น
“สถานที่ปลอดภัย” ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่น
และมี ก ารเปิ ด ให้ เ รี ย นอย่ า งเท่ า เที ย มทั่ ว ถึ ง แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
ทุกคนในช่วงเวลาที่เหมาะสม

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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เขย่าวิถีเรียนรู้

New Normal
ระบบการศึกษาก�ำลังต้องเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็น
ความท้าทายใหม่ (New challenges) ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงโลก
กระบวนการมองอนาคต (Foresight) เพื่อการวิเคราะห์หรือ
คาดการณ์อนาคต ภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น จึงเป็น
ความท้าทายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาชาติซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แนวทางปฏิรปู ประเทศ
ด้านการศึกษา และเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ ข้อคิดเห็น
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยภายหลั ง วิ ก ฤตไวรั ส (COVID-19)
จ�ำเป็นต้องเลือกปัญหาที่ก�ำลังเผชิญอยู่เป็นตัวตั้ง ภายใต้สาเหตุ
ที่ เ ป็ น ตั ว ผลั ก ดั น ให้ ต ้ อ งปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย่ า งจริ ง จั ง ได้ แ ก่
๑) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ๒) การเกิดโรคระบาดจึงต้อง
สัง่ ปิดโรงเรียนเพือ่ รักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ๓) คุณภาพชีวิตของคนไทยที่ตกต�ำ่ เพราะการจัด
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และ ๔) การเลือกใช้ Educational
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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technology เข้ามาเป็นเครือ่ งมืออ�ำนวยความสะดวกในการเรียน
การสอน และการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นระบบการศึกษาของไทยต้องการกระบวนการ
ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ทันโลกในศตวรรษที่ ๒๑
ต้องมีการปรับรูปแบบการศึกษาเพือ่ ให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
บริบทของสังคม โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีของ
ครูผสู้ อน (Upskill - Reskill) และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้
ของเด็กนักเรียนไทย
การปรับโครงสร้างการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เป็นความท้าทายที่
การปฏิรปู การศึกษาต้องท�ำให้เกิดขึน้ ให้ได้ และเป็นความท้าทาย
ทีม่ คี วามหมายกว้างไปกว่า “การกระจายอ�ำนาจ” (Decentralized)
ในความหมายเดิ ม ซึ่ ง มั ก ถู ก มองในมิ ติ ก ารกระจายอ� ำ นาจ
สูก่ ารปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ในมิตกิ ารกระจายอ�ำนาจการศึกษา

ควรหมายรวมไปถึ ง การกระจายอ� ำ นาจเพื่ อ เปิ ด รั บ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อให้มาช่วยกันขับเคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนรู้ของคนไทย ก่อนที่การปฏิรูปการศึกษา
จะมุ่งประเด็นไปแต่เพียงการศึกษาในระบบที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
ปลายทางแห่งการสร้างอาชีพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จนอาจหลงลื ม “เป้ า หมาย” ของการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไป
เพื่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ให้ มี ค วามสุ ข สังคมไทยและผู้เกี่ยวข้อง
ด้า นการศึ ก ษาทั้ ง ที่ เ ป็น นักเรีย น นักศึกษา ผู ้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษา
และผูบ้ ริหารการศึกษา ควรตระหนักร่วมกัน โดยรัฐบาลจ�ำเป็นต้อง
หาจุ ด ร่ ว มของสั ง คมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
อย่างเป็นเอกภาพ

ตอบโจทย์ชีวิต
พลวัตอนาคต

สกศ. มี ก ารก� ำ หนดทิ ศ ทางการท� ำ งานชั ด เจน
ในการขั บ เคลื่ อ นด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
และได้รายงานเสนอที่ประชุมสภาการศึกษา ย�้ำชัดถึง OEC
Policy ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด การท� ำ งานพั ฒ นานโยบายการศึ ก ษา
ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแผนการศึกษา
แห่งชาติที่มีการปรับปรุงแล้ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ประเด็นหลักทั้ง ๔ เรื่องของ OEC Policy ครอบคลุม
๑) งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ๒) งานกฎหมาย
มี ก ารพิ จ ารณากฎหมายที่ ต ้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ข
และกฎหมายที่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น งาน
ตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
พร้อมระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ๓) งานวิจัย โดย สกศ.
มุ่งเน้นศึกษา วิจัย และเตรียมผลักดันงานวิจัยทางการศึกษา
ในประเด็นหลักสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ เผยแพร่ในสือ่ อย่างหลากหลาย
ทั้งเอกสาร E-book และ Application และ ๔) งานนโยบาย
สภาการศึกษา มุ่งเน้นการท�ำงานตามนโยบายสภาการศึกษา
นโยบายเชิ ง รุ ก ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบายของ

คณะกรรมการระดั บ ชาติ ชุ ด ต่ า ง ๆ เช่ น การขั บ เคลื่ อ น
การศึ ก ษายกก� ำ ลั ง สอง : ปลดล็ อ ก-ปรั บ เปลี่ ย น-เปิ ด กว้ า ง
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ (NQF) การพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนการศึกษา
แห่งชาติ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank system) รวมทั้ง
ประเด็นทางการศึกษาอื่น ๆ
ประการส� ำ คั ญ สกศ.ขั บ เคลื่ อ นงานมุ ่ ง ตอบโจทย์
ประเด็นส�ำคัญด้านการศึกษาที่ต้องเร่งสร้างผลกระทบต่อสังคม
(Big rock) หรือกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่ อ ประชาชน อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทั้ ง ๕ เรื่ อ ง ประกอบด้ ว ย
๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูก่ ารเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ ๓) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น�ำไปสู่
การจ้ า งงานและการสร้ า งงาน และ ๕) การปฏิ รู ป บทบาท
การวิ จั ย และระบบธรรมาภิ บ าลของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศไทยออกจากกั บ ดั ก รายได้
ปานกลางอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่ ง ผลให้ ทุ ก องคาพยพของ
ภาคการศึกษาต้องปรับตัวด้วยความจ�ำเป็น หันมาร่วมกัน “ออกแบบ”
ความปกติใหม่ของระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ผู้ก�ำหนดนโยบาย
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา ภาคประชาสังคม
พ่อแม่ และผู้ปกครอง
เน้ น ความส� ำ คั ญ ของผู ้ เ รี ย นมากที่สุดเพราะสุดท้าย
ต้ อ งเติ บ โตเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพร่ ว มกั บ
การขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
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๒

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันกับชีวิตวิถีใหม่

New Normal

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษา
ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาคน โดยมองว่าคนเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งถึงแม้จะต้อง
เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจัดการศึกษายังคงต้องก้าวเดินต่อไป
ภายใต้ชวี ติ วิถใี หม่ (New Normal) ตามนโยบายของ นายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นย�้ำว่า
“โรงเรียนหยุดได้ แต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้”
ทั้ ง นี้ ได้ ก� ำ หนดนโยบายส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
แผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรปู ประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ
(Big Rock) ทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วน สามารถด�ำเนินการและวัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ การด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. ได้แก่ ๑) การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) การพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนสูก่ ารเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ เพือ่ ตอบสนอง
การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๓) การปฏิรปู กลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ. มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
"การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานวิถใี หม่ วิถคี ณ
ุ ภาพ" มุง่ เน้นความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนด
นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ไว้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะทีด่ ี สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
๒. ด้านโอกาส สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปญั ญา ให้สมกับวัย พร้อมทัง้ ด�ำเนินการให้เด็กและเยาวชน
ได้ รั บ การศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพือ่ อาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนั้น ยังพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
และด�ำเนินการส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด�ำเนินชีวิต
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มีพื้น ฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อ ย่างมีศั กดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ด้านคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีทกั ษะการเรียนรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
รวมถึ ง พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะด้ า นการอ่ า น
คณิตศาสตร์ การคิดขัน้ สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และภาษาต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท�ำ อีกทั้ง
ได้มกี ารปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทีเ่ น้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จ�ำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาพหุปญั ญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนทุกระดับ ทัง้ ยังมุง่ เน้นการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี มีความรูค้ วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมี
จิตวิญญาณความเป็นครู
๔. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน พร้อมไปกับการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสมี่ มุ เมือง
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ทีส่ ามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ (Stand Alone) ให้มคี ณ
ุ ภาพ
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงบริหารจัดการ
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ที่ มี จ� ำ นวนนั ก เรี ย นชั้ น
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุ ณภาพ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายโรงเรี ยนคุ ณภาพของชุ ม ชน
พร้ อ มส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาทีต่ งั้ ในพืน้ ทีล่ กั ษณะพิเศษ
เช่นเดียวกับการสนับสนุนพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบทั่วประเทศ
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ ส� ำ คั ญ ในปี ที่ ผ ่ า นมา คื อ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่หลายโรงเรียน
จ�ำเป็นต้องปิดเรียนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ตามประกาศ
ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) สพฐ. ได้กำ� หนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้
หลายรู ป แบบ ตามความเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่
แต่ละแห่ง โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ๕ รูปแบบ
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ได้แก่ ๑) On Site ๒) On Air
๓) Online ๔) On Demand และ ๕) On Hand
๑. On Site คื อ การมาเรี ย นที่ โ รงเรี ย นตามปกติ
สามารถท�ำได้ในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงตามประกาศของ
ศบค. แต่ตอ้ งมีการเว้นระยะห่างหรือลดจ�ำนวนนักเรียนต่อห้องลง
ส� ำ หรั บ จั ง หวั ด พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว สามารถจั ด การเรี ย นการสอน
ในโรงเรียนได้ตามปกติ
๒. On Air คือ การเรียนการสอนผ่านทีวี โดยรับชม
การออกอากาศผ่าน DLTV ทัง้ ระบบดาวเทียม KU-BAND (จานทึบ)
ช่อง ๑๘๖-๒๐๐ ระบบเคเบิลทีวี และระบบ IPTV เป็นตัวหลัก
ในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นห้องเรียน
พื้นฐาน สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกอากาศสดตามตาราง
และรายการที่ดูย้อนหลัง
๓. Online คือ การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
เรียนผ่านระบบ Video Conference ระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน (LMS) ของโรงเรียน หรือระบบอื่นที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้เตรียมไว้ ให้ครูเป็นผูจ้ ดั การเรียนการสอนโดยตรงกับ
นักเรียน นับว่าเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ COVID-19 จ�ำนวนมากที่สุด
๔. On Demand เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน
การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ทีค่ รูกบั นักเรียนใช้รว่ มกัน ทัง้ เว็บไซต์
DLTV (www.dltv.ac.th) ช่องในยูทูป Youtube (DLTV Channel
1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

๕. On Hand คือ การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการรับชม DLTV หรือ
ไม่สามารถจัดในรูปแบบอื่นข้างต้นได้ ให้โรงเรียนจัดท�ำใบงาน
ให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนส�ำเร็จรูปหรือแบบฝึกหัด
ให้นกั เรียนรับเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองทีบ่ า้ น ภายใต้ความช่วยเหลือ
ของผูป้ กครอง โดยมีครูออกไปเยีย่ มเป็นครัง้ คราว เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุม
สูงสุดตามที่ ศบค. ประกาศ ให้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๔ รูปแบบ คือ
On Air, Online, On Demand และ On Hand ส�ำหรับระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง
ระบบ Video Conference หรือระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
(LMS) ของโรงเรียน หรือระบบที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ เ ตรี ย มไว้ ส่ ว นส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี พื้ น ที่ อ ยู ่
นอกเหนือจากพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดตามที่ ศบค. ประกาศ ให้ดำ� เนินการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) โดยยึดค�ำสั่งจาก ศบค.
จังหวัด โดยมีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�ำเนินการ ควบคุม
ก� ำ กั บ ติ ด ตาม และให้ ค วามสะดวกแก่ ส ถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถานศึกษาจึงสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
และบริบทของตนเองได้
อีกนโยบายส�ำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย
ให้ ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ น คื อ โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน
โรงเรียนมัธยมดีสมี่ มุ เมือง และโรงเรียน Stand Alone ซึง่ มีแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน ๓ รูปแบบ คือ ๑) สร้างโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนท�ำให้เป็นโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพประจ�ำชุมชน โดยใช้การ

คิดจากภายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเป็นฐานในการเพิม่ คุณภาพของจังหวัด
นั้นๆ ท�ำให้เด็กได้ไปโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนอย่างแท้จริง
โดยการสร้างหรือปรับปรุงโรงเรียนที่มีอยู่เดิม ท�ำให้โรงเรียน
มีปัจจัยพร้อม มีสมรรถนะและศักยภาพตามบริบทของชุมชน
๒) สร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อกระจายคุณภาพจาก
โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มีความแออัดของจ�ำนวนนักเรียน
ให้กระจายในพื้นที่มากขึ้น และ ๓) พัฒนาโรงเรียน Stand
Alone ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลที่ มี ค วามยากล� ำ บากในการเดิ น ทาง
ให้มีคุณภาพอย่างเต็มพร้อม เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ส�ำหรับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาคั ด เลื อ กโรงเรี ย นหลั ก ของชุ ม ชน ให้ มี
การบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก
ให้พร้อม ตามหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ให้ มี โ รงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในความ
เปลี่ยนแปลง
ขณะที่โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน ลดอัตราการแข่งขันสูง เป็นทางเลือกให้ชุมชน
และผูป้ กครอง จะเป็นการพัฒนาโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณชานเมือง
ให้มีคุณภาพ ด้วยการยกระดับให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
เพื่อท�ำให้คุณภาพโรงเรียนมีความใกล้เคียงกัน
และโรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ น
พืน้ ทีห่ า่ งไกล ทุรกันดาร พืน้ ทีส่ งู บนเกาะ หรือคมนาคมไม่สะดวก
ท�ำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอื่นได้

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

131

๓

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

การจัดการอาชีวศึกษา

ในยุคชีวิตวิถีใหม่
อาชีวศึกษา ถือเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การก�ำหนดนโยบายของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ มีผลกระทบต่ออาชีวศึกษาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
การจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ ใ นการเตรี ย ม
ความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลก โดยการวางแผนและพัฒนา
ทางด้านก�ำลังคนให้ตรงตามความต้องการของ ภาคการผลิต
ภาคธุ ร กิ จ และบริ ก าร และภาคอุ ต สาหกรรมโดยแท้ จ ริ ง
และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคการค้าเสรี
รวมทั้ ง ตอบสนองทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
ของประเทศ

วางแผนและพัฒนาทางด้านกำ�ลังคน
ให้ตรงตามความต้องการของ
ภาคการผลิต ภาคธุรกิจและบริการ
และภาคอุตสาหกรรม
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอาชีวศึกษา มุ่งเน้น
จัดการศึกษาเพือ่ ผลิตก�ำลังแรงงานทีม่ คี ณุ ภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในปัจจุบนั โดยเน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
และการสือ่ สารภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นการพัฒนา
ครูอาชีวศึกษาให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถในการปฏิบตั ิ (Hand-on
Experience) มีความเชีย่ วชาญเฉพาะ โดยการพัฒนาแบบเข้มข้น
รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพ ภายใต้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence
Center : HCEC) เพือ่ ให้การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา
ตอบสนองความต้ อ งการของภาคประกอบการอย่ า งแท้ จ ริ ง
ในสาขาทีส่ อดคล้องนโยบายการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการผลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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สอดคล้องกับความต้องการของภาคเกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ
อุ ต สาหกรรมของประเทศ โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ
สายปฏิบัติการ (ทล.บ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ
(ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยค�ำนึงถึงศักยภาพ
ของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามบริบทที่แตกต่างกันตาม
พื้นที่การพัฒนาของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาต้ น แบบทั่ ว ประเทศ
และสถานศึกษาในกลุ่ม EEC เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพิม่ ก�ำลังคนกลุม่ นักเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็นผลจาก Digital Disruption เร่งยกระดับคุณภาพก�ำลัง
ในกลุ่มผู้ส�ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อยู่ในภาคแรงงาน ให้มี
สมรรถนะและทักษะใหม่ โดยกระบวนการสร้าง New Skill,
Upskill และ Reskill พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ เพือ่ การขยายผล
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ และความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจน
มีการบริการจัดการอาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ์ บูรณาการทรัพยากร
และความร่วมมือ (Strategic Alliance) รวมทั้งมีการด�ำเนินการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ เพือ่ การสร้างงานสร้างอาชีพ (Education
to Employment Boot Camp) การฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer การพัฒนาอาชีพ/ต่อยอดอาชีพประชากร
วัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา
เรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ทวิ ศึ ก ษา) การด� ำ เนิ น โครงการศู น ย์ ซ ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it Center)

ทิศทางการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษา
ในยุคชีวิตวิถีใหม่

มี ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
ด้วยปรัชญาการบริหาร “อาชีวศึกษายกก�ำลังสอง สร้างคุณภาพ
น�ำปริมาณ” โดยมีหลักการ คือ
๑. มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษาตามกรอบนโยบาย ๓ ป.
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ
• ปลดล็อก : หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
• ปรับเปลี่ยน : หลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย น
		 การสอนให้มีความทันสมัย
• เปิดกว้าง : ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม
		 ในการจัดการเรียนการสอนโดยผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ
		 ในสาขาวิชาชีพ
๒. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษายกก�ำลังสอง ภายใต้
๕ กรอบ คือ
• สร้าง “อาชีพใหม่” ให้กับประชาชน
• เปิ ด โอกาสให้ผู้เรีย น เรีย นสายอาชีพเพิ่ มขึ้ น
		 ในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ”
• พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Center
• พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มคี วามเข้มแข็ง
• ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา
		 เอกชน
๓. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ ๑๐๐%
๔. ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานตามหลั ก การด้ ว ย
“วงจรอาชีวศึกษาคุณภาพ (Vocational Quality Cycle)”

อาชีวศึกษายกกำ�ลังสอง
สร้างคุณภาพ นำ�ปริมาณ
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มีนโยบายและจุดเน้นขับเคลื่อน

การจัดการอาชีวศึกษา
๑. อาชีวศึกษายกก�ำลังสอง (Thailand Vocational
Education Eco-System : TVE2S)
• พั ฒ น า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ แ ล ะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทีม่ คี วามเป็นเลิศเฉพาะทาง
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยมุ ่ ง เน้ น ๑๐ อุ ต สาหกรรมหลั ก ภายใต้
“ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center)”
• ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Reskills,
Upskills, New Skills) โดยให้สถานศึกษาพัฒ นาหลั ก สู ต ร
รายวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการทั้งด้าน Demand side
และ Supply side และด�ำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ
ประชาชนทัว่ ไป ผูว้ า่ งงาน นักเรียนนักศึกษาทีจ่ บใหม่ มีสมรรถนะ
อาชีพที่ตรงกับมาตรฐานอาชีพและตรงกับความต้องการของ
ภาคแรงงาน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการเตรียมคนไทย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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สู่ศตวรรษที่ ๒๑ “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส�ำหรับประชาชน”
ในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมุ่งการจัดการอาชีวศึกษา
ให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) โดยประชาชน
ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
และมี โ อกาสได้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาผ่ า นระบบ
ธนาคารหน่วยกิตอาชีวศึกษา (VEC Credit Bank) อย่างมีคณุ ภาพ

• ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชนและเพิ่ม
บทบาทในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี อ ย่ า งเข้ ม ข้ น
โดยร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน�ำ ให้เป็นศูนย์ HCEC
เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ในสาขาวิชาเฉพาะทาง พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ก�ำลังแรงงาน
และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู การพัฒนาผู้เรียน
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
การก�ำกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการจัดการอาชีวศึกษา
• พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย และมุ ่ ง
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของประเทศ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ
หรือสถานประกอบการ ทัง้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบที่มุ่งเน้นการคิด
และสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ Project-based Learning, STEM
Education, Active Learning ใช้สื่อการสอนที่มีความทันสมัย
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนวัดและประเมินผลเชิงประจักษ์อ้างอิง
มาตรฐานอาชีพทีก่ ำ� หนดแต่ละระดับ (Performance Evaluation)
โดยมุง่ เน้นการสะท้อนสมรรถนะผูเ้ รียน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนตามสาขาวิ ช าอย่ า งมี ม าตรฐาน
จนสามารถเป็นศูนย์ฝกึ อบรมเทคโนโลยีเฉพาะทางตามสาขาวิชา
และเป็น HUB ให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในสาขา
วิชาเดียวกัน ตลอดจนเป็นหน่วยงานทดสอบและรับรองบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ (On-site,
On-Air, Online, On-Demand) ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้
บนสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส�ำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป
๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality)
• พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพ” ร่วมมือกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่บริการ เพื่อจัดห้องเรียนอาชีพ เพื่อส่งเสริม
ให้นกั เรียนมัธยมศึกษามีความรูแ้ ละทักษะด้านอาชีพ ในกลุม่ อาชีพ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและตลาดแรงงาน
(New Skill, Upskill, Reskill) เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัด
และความสนใจ โดยสถานศึกษาด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนอาชีพในระดับมัธยมศึกษา โดยตามแนวทางที่ก�ำหนด
ใน ๓ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นแบบโมดูลและจัดการเรียนการสอน (New Skill, Upskill,
Reskill) ตามความสนใจของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course รูปแบบที่ ๒
น�ำรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ไปจัดการเรียน
การสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วย
การเรียนรู้ และรูปแบบที่ ๓ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. พัฒนา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ภายใต้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ ๑๘ หน่วยกิต) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยมีการบูรณาการ
การสอนร่วมกันระหว่างครู สพฐ. และครู สอศ.
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• ยกระดั บ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา ๒๓ แห่ ง
ทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาทีม่ คี วามเป็นเลิศเฉพาะทาง และสอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้น
๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve และ New S-Curve
• พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุก
มิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการ) เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. แนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายอาชี ว ศึ ก ษา
ยกก�ำลังสอง
• ปลดล็อกเพือ่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ
• ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและเนื้ อ หาการพั ฒ นาครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกก�ำลังสอง
และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
• ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน�ำระบบ
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน
• ปรั บ ภาพลั ก ษณ์ อ าชี ว ศึ ก ษา (Re-Branding)
น�ำองค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก�ำลังสอง” และ “อาชีวะฝีมอื ชน
คนสร้างชาติ”
• เปิ ด กว้ า งการสรรหาครู แ ละผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนสายอาชีพ
• เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ของภาคเอกชน
จากแนวทางการจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในยุ ค
วิถีชีวิตใหม่ข้างต้น ถือเป็นการวางแผนและพัฒนาทางด้าน
ก�ำลังคนให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ
และบริการ และภาคอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่อไป
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๔

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การจัดการศึกษาเอกชน
ในยุค New Normal

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชน ต้องปรับระบบการจัด
การเรี ย นการสอนให้ เ ข้ า กั บ ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New Normal)
และเชือ่ มโยงกับสมรรถนะคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ดำ� เนินงาน
ดังนี้
๑. จัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน
ฝ่าวิกฤติโควิด - ๑๙” มีหน้าทีว่ างแผน ก�ำกับ ติดตาม และประเมิน
ผลการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนให้สามารถด�ำเนิน
กิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา พร้ อ มเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และให้สถานศึกษาเอกชนในสังกัดปฏิบตั ติ าม ดังนี้
• คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในสถานศึกษา
• แนวทางการบริหารจัดการส�ำหรับโรงเรียนเอกชน
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
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• เฝ้าระวัง ติดตาม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ศึกษาธิการ/ จังหวัด และสถานการณ์ที่ส่วนราชการในพื้นที่นั้น ๆ
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
๓. จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” เพื่อส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) ให้กับ
โรงเรียนเอกชน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
วิธีการสอนในรูปแบบเดิม (Face to Face) ให้เป็นการเรียน
การสอนที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยผ่ า นเครื อ ข่ า ย Internet
โดยประสานความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายการจัดการศึกษา
Online จ�ำนวน ๒๔ ราย เข้ามาสนับสนุนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารปรั บ การใช้ ง านให้ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ยบนหน้ า เว็ บ ไซต์
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จากการร่วมมือดังกล่าว ท�ำให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น งานของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ ก ษาเอกชน : ODLC มี แ พลตฟอร์ ม (Platform)

ส� ำ หรั บ การเรี ย นออนไลน์ ใ ห้ เ ลื อ กใช้ อ ย่ า งหลากหลาย
ตามความเหมาะสมกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะโรงเรี ย น มี ค ลั ง สื่ อ
บทเรียนออนไลน์คอนเทนต์ (Content) จ�ำแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรูแ้ ละระดับชัน้ ครบทุกระดับชัน้ ของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีโปรแกรมส�ำหรับจัดท�ำห้องเรียนเสมือนจริงให้ใช้งาน สือ่ ส�ำหรับ
เรียนวิชาชีพ จ�ำนวน ๑๐ สาขาวิชาชีพ สื่อส�ำหรับเรียนภาษา
ต่างประเทศให้เรียน จ�ำนวน ๓๖ ภาษา รวมทั้งครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ออนไลน์ โดยฝึกอบรมผ่าน Video Conference ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
และออนไซต์ ให้กับนักเรียน ผู้เรียน ครู ผู้สอน โรงเรียนเอกชน
ในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ และประชาชนทั่วไป อีกทั้ง
เป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาเพิ่มเติมนอกโรงเรียน ส�ำหรับ
นักเรียน ผู้เรียน โรงเรียนในระบบ และนอกระบบ โดยมุ่งเน้น
เพื่อส่งผลให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
โดยผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ รวม ๒,๔๐๐ คน
๔. แจ้ ง สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ให้ ก� ำ หนดแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนด โดยสามารถค้นหาสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยระบบดิจทิ ลั สช. ทางเว็บไซต์ www.odlc.opec.go.th
ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน
๕. มาตรการเปิด - ปิดสถานศึกษาเอกชนทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ในการเปิด - ปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยเหตุของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่ า นระบบออนไลน์ โดย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนจะออก
มาตรการตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ
และสถานการณ์ ที่ ส ่ ว นราชการในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ก� ำ หนดอย่ า ง
เคร่งครัด
๖. แจ้งสถานศึกษาเอกชนให้ก�ำกับ ติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการด�ำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ผ่านเว็บไซต์ www.covid.moe.go.th
๗. บริการสายด่วน ๑๖๙๓ รองรับข้อซักถาม และให้ขอ้ มูล
ในการจัดการเรียนการสอน มาตรการ แนวทางด�ำเนินการในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
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๘. ก�ำหนดแนวทางการจัดการอุดหนุน (อาหารเสริม นม)
โดยได้มีการปรับเปลี่ยนจากนมถุงเป็นนมกล่องและมีแนวทาง
ให้สถานศึกษาเอกชนจัดส่งให้นกั เรียนถึงบ้านในช่วงปิดภาคเรียน
และในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีจุดเน้น
ในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน ได้แก่
๑. การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยระบบการเรี ย น
โค้ดดิ้ ง (Coding) และการเขีย นโปรแกรมโรบอท (Robot)
โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้
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๒. การส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
นานาชาติ การเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (English
Program: EP และ Chinese Program: CP) เพื่อสร้างมาตรฐาน
การศึ ก ษาเอกชนให้ มี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
รวมทั้งการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ
๓. การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ
หน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วม
พัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นทุนมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของสั ง คมและบริ บ ทของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว

๕

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

การยกระดับ
การบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑

ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง

ตามที่ รั ฐ บาลได้ มี น โยบายในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของประเทศไทย ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ระยะ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ทั น
ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ การศึกษาถือเป็น
หัวใจส�ำคัญของการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างมั่นคง
และยั่งยืน นั้น
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยนายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบาย “การศึกษา
ยกก�ำลังสอง” (Thailand Education Eco - System : TE2S)
คือการศึกษาทีเ่ ข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand ทีต่ อ้ งการ
“ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ตามแนวทางระบบการจัดการ
ศึกษาแนวใหม่ ในศตวรรษที่ ๒๑ มุง่ เน้นการพัฒนาการศึกษาไทย
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึน้ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของครูเป็นส�ำคัญ
ในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลส�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
งานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้
การบริหารงานของ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ซึ่งได้ก�ำหนดทิศทางในการบริหารงานบุคคลฯ ภายใต้นโยบาย
๕ คานงัด การขับเคลือ่ นการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่

๑. ก�ำหนดมาตรฐานต�ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่
๒. ปรับระบบการประเมินวิทยฐานะ ควบคู่กับระบบ
การประเมินเงินเดือน
๓. ปรับระบบการพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้าสู่ต�ำแหน่ง
๔. ก� ำ หนดเกณฑ์ อั ต ราก� ำ ลั ง ของสถานศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
๕. วางแผนการผลิตและระบบคัดกรองครูที่มีคุณภาพ
เข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยนโยบายดังกล่าวมุง่ ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาและเป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยได้นำ� ทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะ
ด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ มาเป็นฐาน และน�ำไปใช้
ในระบบการพัฒนา ระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้ได้คนดี คนเก่งและคนที่มีศักยภาพเข้าสู่
วิช าชี พครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา เพื่อ ให้เกิดประโยชน์
กับการจัดการศึกษาของชาติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และอี ก ยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นการปรั บ สมดุ ล พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปลดล็อก
ปรับปรุง รวมถึงเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หลายเรื่องด้วยกัน
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา ลดภาระงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างความก้าวหน้า

ในวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ซึ่ ง วิ ธี ก ารพั ฒ นาในรู ป แบบเดิ ม จะเน้ น การบรรยายมากกว่ า
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงใช้ระยะเวลาการพัฒนา
และงบประมาณค่อนข้างมาก ท�ำให้ไม่ทันต่อความจ�ำเป็นที่จะได้
บุคลากรในต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญของหน่วยงานมาปฏิบัติงาน
ก.ค.ศ. จึงได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าสูก่ ระบวนการคัดเลือก ให้มที กั ษะ
พื้นฐาน ได้แก่ ทักษะภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ
ดิจทิ ลั ให้มคี วามพร้อมในทักษะทีจ่ ำ� เป็นและสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
ตามมาตรฐานต�ำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ซึง่ เมือ่ ผ่านกระบวนการ
พั ฒ นาก่ อ นการคั ด เลื อ กแล้ ว จะเป็ น ผู ้ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ในต�ำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ทันที
๒. ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ อั ต ราก� ำ ลั ง ของข้ า ราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เนื่ อ งจากสภาพปั ญ หาที่ พ บ
ในปัจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ท�ำให้อัตราก�ำลัง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ รวมถึงเกณฑ์ฯ อัตราก�ำลังเดิมได้ใช้จ�ำนวน
นักเรียนเป็นปัจจัยในการก�ำหนด ท�ำให้ไม่สอดคล้องกับบริบท
ในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์อัตราก�ำลังฯ ขึ้นใหม่
เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราก�ำลังที่เหมาะสม สามารถจัด
การเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา
และการลดภาระงานธุรการของครู ซึง่ จะท�ำให้ครูมเี วลาในการจัด
การเรียนการสอนได้เต็มที่ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณ ซึง่ จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ซึ่งเป็นการบริหารอัตราก�ำลังที่ค�ำนึงถึงมิติเชิงปริมาณ และมิติ
เชิงคุณภาพด้วย
๓. ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานต� ำ แหน่ ง และมาตรฐาน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก
มาตรฐานต�ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิมใช้มานานแล้ว
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก.ค.ศ. จึงได้ปรับปรุงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของการจั ด
การศึกษาในปัจจุบนั รวมถึงระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส� ำ หรั บ วิ ท ยฐานะ
ตามมาตรฐานต�ำแหน่ง ซึ่งยังมีความเหลื่อมล�ำ้ ในความก้าวหน้า
ระหว่างสายงาน (Career Path) ส�ำหรับการปรับปรุงมาตรฐาน
ต�ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ จะเป็นการจูงใจให้คนเก่ง
เข้ามาสูร่ ะบบการศึกษา และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามนโยบาย
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทั้งระบบ โดยคุณภาพของครู คือ กุญแจส�ำคัญ
๔. จั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ต� ำ แหน่ ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส�ำหรับ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ใหม่นจี้ ะประโยชน์กบั ผูเ้ รียน สถานศึกษา
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ ยวข้ อ ง
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพื่อให้ครู
ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตามระดับวิทยฐานะ และ
ท� ำ ให้ ก ระบวนการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นเกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการจั ด
การเรียนรูแ้ ละการจัดการชัน้ เรียน ท�ำให้ครูมแี นวทางในการพัฒนา
ตนเองที่ชัดเจน สามารถน�ำผลการพัฒนามาใช้ในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารสามารถเข้าถึงครู
และห้องเรียนมากยิ่งขึ้น จะท�ำให้ได้รับทราบปัญหา และสามารถ
น�ำมาก� ำหนดแผนพั ฒ นาสถานศึกษา เพื่อ ยกระดับคุ ณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และยังเป็นการลด
กระบวนการและขั้ น ตอน โดยการน� ำ ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดท�ำเอกสารศึกษา ได้แก่
ระบบการประเมิ น วิ ท ยฐานะข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา (Digital Performance Appraisal : DPA) และสามารถ
ลดงบประมาณเกี่ยวกับการประเมิน เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ
ในระบบการประเมินวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลือ่ นเงินเดือน และการประเมินเพือ่ คงวิทยฐานะ โดยใช้ตวั ชีว้ ดั
เดียวกัน ท�ำให้ลดความซ�้ำซ้อน และมี Big data ในการบริหาร
งานบุคคล สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการวางแผน
อัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นเพียง
ส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการตามนโยบาย ๕ คานงัด
การขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารงานบุ ค คลฯ ภายใต้ น โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ “การศึกษายกก�ำลังสอง” ปลดล็อก ปรับเปลีย่ น
เปิดกว้าง
นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เห็นถึงความส�ำคัญ
ในการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
โดยเปิดช่องทางในการสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สาระความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบสื่อออนไลน์ และช่องทาง
ออนไลน์ของ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้

เว็บไซต์ของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th)
เป็ น ช่ อ งทางบริ ก ารบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ผยแพร่ ข ่ า วสาร
ความเคลื่อนไหวของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. สาระความรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น บทความออนไลน์ ในชื่อ “สถานี ก.ค.ศ.”
อิ น โฟกราฟิ ก (infographic) สรุ ป สาระส� ำ คั ญ ขั้ น ตอน
การด�ำเนินงานของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท�ำให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่ า วสารการบริ ห ารงานบุ ค คลฯ ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น
และสามารถอัปโหลดคลิปกิจกรรมที่น่าสนใจได้ด้วยเช่นกัน
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-BOOK) (http://ebook.otepc.go.th)
เป็นช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. สาระความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการด�ำเนินงาน
บทความวิชาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป

YouTube Channel ของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นช่องทาง
บริ ก ารบนอิ น เทอร์ เ น็ ต น� ำ เสนอในรู ป คลิ ป สั้ น (วี ดิ ทั ศ น์
สร้างการรับรู้) น�ำเสนอในรูปแบบเสียง (Podcast: ก.ค.ศ.
Let’s Listen) ผ่านโปรแกรม Adobe Flash สามารถเผยแพร่
ไฟล์ วิ ดี โ อ คลิ ป สั้ น เกี่ ย วกั บ ข่ า วสาร ความเคลื่ อ นไหว
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ท�ำให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ทราบถึงกิจกรรม
ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ได้อย่าง
รวดเร็ว ทันสถานการณ์และเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนเองได้
Page Facebook ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นช่องทางบริการบนอินเทอร์เน็ต
ประเภทหนึ่ ง ใช้ ใ นการน� ำ เสนอข่ า วสารความเคลื่ อ นไหว
ให้ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ น สมาชิ ก
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทั่วถึงผ่านระบบ iOS
android, Smartphone เป็นต้น โดยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา สามารถถามตอบหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น
ในเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของตนเองได้ ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและเป็นการรับฟังความคิดเห็นของส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. มีแนวทางการด�ำเนินงานในเชิงรุก เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย ๕ คานงัด ในการขับเคลื่อนการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา เกิดประโยชน์กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ น�ำไปสูก่ ารจัดการศึกษา
ของชาติทมี่ ปี ระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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แนวทางการดำ�เนินการ
จัดการศึกษา
ในยุคปัจจุบันกับชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)

เรียนผ่านทางช่องดิจิทัลทีวี
เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน
และการเรียนทางไกล เรียนแบบพบกลุ่ม

ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
ของส�ำนักงาน กศน.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ส�ำนักงาน กศน. ได้มีแนวทางการด�ำเนินการ
จัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว
เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน กศน. ใช้เป็น
แนวปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น
และการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับบริบท
และสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
ส�ำนักงาน กศน. ได้จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินการจัดการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.
การจั ด การศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู ้ กศน.
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ส�ำนักงาน กศน. ได้มีการจัดการเรียนการสอน
๓ แนวทาง ดังนี้
๑. ON-AIR Education เรียนผ่านทางช่องดิจิทัลทีวี
DTV 52 และเรี ย นผ่ า นช่ อ ง ETV โดยครู ต ้ น แบบที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือก โดยการรับชมผ่านช่องทาง ดาวเทียม (Satellite)
ผ่ า นระบบ KU-Band ระบบเคเบิ้ ล ที วี (Cable TV)
โดยใช้ TV+กล่องรับสัญญาณเคเบิล้ ทีวี ระบบดิจทิ ลั (DIGITAL TV)
รับชมผ่าน Smart TV หรือ TV+กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
๒. ONLINE Education เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
แอปพลิเคชัน และการเรียนทางไกล โดยเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจและความสะดวก แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น
สายสามัญและสายอาชีพ โดยสามารถรับชมผ่านคอมพิวเตอร์
แอปพลิเคชัน และมือถือทุกระบบ ผ่าน Application กศน.
ออนไลน์ สถาบันการศึกษาทางไกล
๓. ON-SITE Education เรียนแบบพบกลุ่ม เรียนรู้โดย
การพบกลุ่มที่สถานศึกษาหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) จังหวัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

149

รายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
• โครงการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นออนไลน์ หลั ก สู ต ร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ส�ำนักงาน กศน.) ได้ดำ� เนินการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้
แบบออนไลน์ หลั ก สู ต รการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
เพื่องานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพส�ำหรับเรียนรูแ้ บบออนไลน์ ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา
บุ ค คลทั่ ว ไปและผู ้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น ตลอดจนเพื่ อ พั ฒ นา
สื่อรูปแบบ รูปภาพ คลิปอาร์ต คลิปเสียง วิดีโอ ให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาทักษะ การเขียน
โปรแกรมให้ดีขึ้นทันกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้ คือ ส�ำนักงาน กศน. ด�ำเนินการจัดท�ำระบบสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ที่ได้ตามมาตรฐาน SCORM (Shareable
Content Object Reference Model) ไม่น้อยกว่า ๓๐ เรื่อง
ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมาย นักศึกษา กศน. ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ปวส.ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล ผู้พิการทางการได้ยิน ทั้งนี้
การจัดท�ำระบบดังกล่าว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
• โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส�ำนักงาน กศน. ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาทักษะครู
กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (Boot Camp)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนา
และยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูในสังกัด
ส�ำนักงาน กศน. และ ๒) พัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
ของครูในสังกัดส�ำนักงาน กศน. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู กศน.
จ�ำนวน ๑๐๐ คน โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้คือ ส�ำนักงาน
กศน. จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ในสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนล�ำปลายมาสพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ๒) หลักสูตร
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ มีครู กศน. เข้ารับการฝึกอบรม เป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของครู กศน. ทั่วประเทศ
สามารถจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ทั้งนี้ ส�ำนักงาน กศน.
ได้มีติดตามประเมินผลการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
• โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย
เพื่ อ การสื่ อ สารส� ำ หรั บ ผู ้ ใ หญ่ บ นพื้ น ที่ สู ง ตามพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย
เพื่ อ การสื่ อ สารส� ำ หรั บ ผู ้ ใ หญ่ บ นพื้ น ที่ สู ง ตามพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารให้ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงที่ยัง
ฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ได้ สามารถใช้ภาษาไทย
เพือ่ การสือ่ สารกับคนในชุมชนและนอกชุมชนได้โดยไม่อาย ไม่กลัว
ด้วยวิธีธรรมชาติในชีวิตประจ�ำวันแบบไร้กระบวนท่าของครู
ผู้ช่วยครูที่เป็นบุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้น�ำ
กลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีทมี่ ใี นชุมชน
ด้วยมีการขยายผลการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งใน ๕ จังหวัดภาคเหนือ
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน

โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑) ประชาชนบนพื้นที่สูงผ่าน
การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร จ�ำนวน
๑๔,๒๕๕ คน จากจ�ำนวน ผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๔,๔๙๓ คน
และพืน้ ทีส่ ามารถด�ำเนินโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ส�ำหรับผู้ใหญ่
บนพืน้ ทีส่ งู จ�ำนวน ๕ จังหวัด ๔๖ อ�ำเภอ ๖๗๐ ศศช. ๒) ครูสงั กัด
ส�ำนักงาน กศน. จ�ำนวน ๘๑๘ คน ผ่านการอบรม หลักการ
และวิธีการส่งเสริมการรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�ำหรับผู้ใหญ่
บนพืน้ ทีส่ งู หลักจิตวิทยาผูใ้ หญ่และการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ เทคนิค
และวิธกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี
• โครงการคลังความรู้ กศน. เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
(Thailand Knowledge Portal : TKP)
ส�ำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกล ได้ทดลอง
น�ำร่องโครงการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้ Google Apps
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับต�ำบล ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่ อ การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ได้ดำ� เนินโครงการคลังความรู้ กศน. เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
(Thailand Knowledge Portal : TKP) เพือ่ พัฒนาให้บคุ ลากร กศน.
ต�ำบลจัดท�ำคลังความรู้ กศน. โดยให้สถาบัน กศน. ภาคเป็นฐาน
สามารถจัดการระบบข้อมูลชุมชน จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงาน
เพื่อน�ำมาพัฒนาคลังความรู้ กศน. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้ คือ ส�ำนักงาน กศน. ได้อบรม
บุคลากร กศน. ต�ำบลทั่วประเทศ ให้สามารถจัดท�ำคลังความรู้ได้
มีผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๘๔๐ คน และมีการจัดท�ำคู่มือ
บริหารจัดการแอปพลิเคชันของ google จ�ำนวน ๔ เล่ม
• โครงการภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน และให้ประชาชน
มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
และสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ โดยมี
ผลการด� ำ เนิ น งาน คื อ ส� ำ นั ก งาน กศน. แจ้ ง แนวทาง
การด� ำ เนิ น งานโครงการภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร
ด้านอาชีพ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังส�ำนักงาน
กศน. จั ง หวั ด ทุ ก แห่ ง / กทม. โดยสถานศึ ก ษาจั ด ฝึ ก อบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน
ในรูปแบบออนไลน์ทเี่ ป็นไปตามแนวทางทีส่ ำ� นักงาน กศน. ก�ำหนด
มีประชาชนผ่านการอบรม จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๖,๑๘๑ คน โดยร้อยละ ๗๐

ของกลุม่ เป้าหมายทีผ่ า่ นการอบรม ตามโครงการมีความรูพ้ นื้ ฐาน
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งนี้ สถาบัน กศน. ภาคทุกแห่ง
ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการ
• โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง
เป็นผู้มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
และเหมาะสมกับความต้องการตามบริบทของพื้นที่ โครงการ
ฝึกอาชีพชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประกอบอาชีพ
เสริ มสร้ างรายได้ น�ำ ความรู ้ ไ ปพั ฒ นาตนเองและครอบครั ว
ให้ดำ� รงชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสประชาชนได้ รั บ
การฝึกอาชีพในการรวมกลุม่ ต่อยอดและพัฒนาอาชีพระดับชุมชน
โดยมีผลการด�ำเนินงาน คือ ด�ำเนินการจัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
มี ผู ้ ล งทะเบี ย นเรี ย นและผ่ า นการฝึ ก อาชี พ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
๖๔๖,๙๙๗ คน จ�ำแนกกลุม่ เป้าหมายตามหลักสูตรของสถานศึกษา
กศน. ดังนี้ ๑) กลุม่ สนใจ หลักสูตร ๑ - ๓๐ ชัว่ โมงจ�ำนวน ๔๒๒,๔๗๖ คน
๒) ชัน้ เรียนวิชาชีพ หลักสูตร ๓๑ ชัว่ โมงขึน้ ไป จ�ำนวน ๒๒๔,๕๒๑ คน
โดยผู้ที่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๓๙.๔๗ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จ�ำนวน
๒๕๕,๓๓๘ คน สามารถจ�ำแนกได้ตามการน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้เพือ่ ต่อยอดอาชีพเดิม
จ�ำนวน ๗๓,๘๑๗ คน ๒) สามารถน�ำประกอบอาชีพใหม่ได้ จ�ำนวน
๗๑,๘๐๙ คน และ ๓) สามารถน�ำไปสร้างรายได้เสริม จ�ำนวน
๑๐๙,๗๑๒ คน
ทั้งนี้ ส�ำนักงาน กศน. มีการจัดท�ำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินค้าดีเด่นระดับจังหวัด และผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยมจากผู้ผ่าน
การอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ได้เป็น
๑) ผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่นระดับจังหวัด จ�ำนวน ๗๗๐ ผลิตภัณฑ์
๒) ผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม จ�ำนวน ๒๓๑ ผลิตภัณฑ์
• โครงการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพประชาชน จังหวัดชายแดนใต้สกู่ ารพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน
กลุม่ ศูนย์จงั หวัดชายแดนใต้ ได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด�ำเนินงานตามแนวทาง
พระราชด�ำรัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ได้พระราชทานให้กับประชาชนทุกคน เป็นกรอบแนวคิดชี้น�ำ
ในทางปฏิบตั ดิ า้ นเกษตรทฤษฎีใหม่ทเี่ ป็นรูปธรรมในการด�ำเนินชีวติ
ตามวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง การด� ำ รงชี พ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ ยึ ด ทางสายกลาง
โดยมีประชาชน เยาวชน นักศึกษา กศน. ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ได้แก่ ปราชญ์ผู้น�ำ
ด้านเกษตร จ�ำนวน ๙๕ คน ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน ๓๒ คน ครู ศฝช. ปัตตานี
จ�ำนวน ๒๓ คน ๒) จัดอบรมขยายผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพืน้ ที่ ทัง้
๑๙ อ�ำเภอ ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภายในบริเวณ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ คน ได้แก่ ประชาชน
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๗๖๐ คน นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียน ตชด. จ�ำนวน ๖๔๐ คน ๓) พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ นอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๑๓๖ แห่ง ได้แก่
ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติฯ จ�ำนวน ๑๙ แห่ง แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำ� ปราชญ์ด้านเกษตร จ�ำนวน ๙๕ แห่ง
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตชด. จ�ำนวน ๑๖ แห่ง แหล่งเรียนรู้
ภาคีเครือข่าย จ�ำนวน ๕ แห่ง แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ศฝช. ปัตตานี จ�ำนวน ๑ แห่ง ๔) จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส�ำเร็จนอกพื้นที่ ในพื้นที่
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ เปิดโลกทัศน์แลกเปลีย่ นประสบการณ์
ด้านการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
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ที่ประสบความส�ำเร็จนอกพื้นที่ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั มาพัฒนางานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๑๐ คน ได้แก่ ประชาชน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๑๙๐ คน ผู้น�ำปราชญ์ด้านเกษตร
จ�ำนวน ๙๕ คน และ ครู ศฝช.ปัตตานี จ�ำนวน ๒๕ คน
• โครงการศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชน
ส�ำนักงาน กศน. ได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน กศน. โดยจัดอบรมวิทยากร
แกนน�ำด้านดิจทิ ลั ระดับจังหวัด (ครู ก.) ในหลักสูตรการค้าออนไลน์
เรื่ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
และจัดอบรมขยายผลหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ให้ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่ กศน.ต�ำบลทั่วประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถ
น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาเป็ น ช่ อ งทางเผยแพร่ แ ละจ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑) จัดอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับ
วิทยากรแกนน�ำด้านดิจิทัล ระดับจังหวัด (ครู ก.) จ�ำนวน ๔ รุ่น
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน ๒) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy
และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน. ต�ำบล
ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒๒๗,๒๙๗ คน ท�ำให้ประชาชนสามารถ
น�ำความรูม้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์สนิ ค้าเพือ่ น�ำมาขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

๗

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
“เพื่อเพื่อนครู”

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ของประเทศให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ “เพือ่ เพือ่ นครู” เป็นการสร้างขวัญ
และก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ ค รู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
จึงมีความส�ำคัญควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) มีภารกิจหลัก ในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำ� เนินงาน
ส�ำคัญ ดังนี้
๑. งานด้าน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. :
เป็ น กิ จ การฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ใ นส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการ สกสค. เพื่ อ เป็ น การกุ ศ ลเป็ น หลั ก ประกั น
ความมั่นคงของครอบครัว ซึ่งจัดเป็นสวัสดิการช่วยสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้ได้รับการช่วยเหลือ
จากเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยท�ำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
ในการจัดการศพ มิได้ประสงค์จะหาก�ำไร ในการบริหารกิจการ
มีการกระจายอ�ำนาจในเชิงพืน้ ที่ ได้แก่ ส�ำนักงาน สกสค. จังหวัด
และส�ำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ท�ำหน้าที่
ให้บริการและดูแลสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้ได้รับความสะดวก
และรวดเร็ว
นอกจากนั้น ยังได้น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนางาน
ให้บริการสมาชิกให้รับความพึงพอใจสูงสุด โปร่งใส รวดเร็ว
และเป็นธรรม ซึ่งจะท�ำให้กิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. มีความยั่งยืน
และสามารถดูแลสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนครอบครัวของสมาชิก
ปัจจุบันมีสมาชิก ช.พ.ค. จ�ำนวน ๙๕๐,๙๓๖ คน และสมาชิก
ช.พ.ส. จ�ำนวน ๓๙๔,๖๔๘ คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนินการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
จ�ำนวน ๗,๓๖๔ ราย และ ช.พ.ส. จ�ำนวน ๓,๘๔๗ ราย รวมเป็น
จ�ำนวน ๑๑,๒๑๑ ราย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ
ในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองของประเทศ
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่สมาชิก
ยังได้จดั โครงการสวัสดิการ ๔๐/๗๕ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
- ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป
และสมาชิกที่มีอายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะช่วยเหลือ
ด้านเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่สมาชิกเข้าโครงการฯ จนถึงแก่
ความตาย และจะหักเงินคืนจากเงินสงเคราะห์ครอบครัวทีท่ ายาท
ของสมาชิกจะได้รับ ขณะนี้มีสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ได้ขอรับ
สวัสดิการจากโครงการฯ ช.พ.ค. จ�ำนวน ๘,๕๘๒ ราย และ ช.พ.ส.
จ�ำนวน ๑,๕๘๖ ราย รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๑๐,๑๖๘ ราย (ข้อมูล
ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
๒. งานด้านโรงพยาบาลครู :
เป็นการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ครู
และบุ คลากรทางการศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่ ว ไป
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ป้องกันความเจ็บป่วยและลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยบริการตรวจรักษาพยาบาล
ผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ค้างคืนหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยา
ต่อเนื่องให้ได้รับความสะดวก ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลได้ ผ่านระบบเบิกจ่ายตรงฯ นอกจากนั้น ยังจัดให้มี
บริการเชิงรุกโดยมีการจัดหน่วยออกตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เป็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�ำหรับ
การให้บริการรักษาพยาบาล : การตรวจวินจิ ฉัยโรคเพือ่ การรักษา
และฟืน้ ฟูสมรรถภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง การบริการด้านเวชกรรม
โรคทัว่ ไปโรคเฉพาะทาง ทันตกรรม การแพทย์แผนไทยประยุกต์
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การเสริมสร้างสุขภาพ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป ปัจจุบนั มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางจากโรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลต�ำรวจ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
และสถาบันโรคผิวหนัง มาให้บริการตรวจรักษา เปิดท�ำการทุกวัน
ในเวลาราชการ และปิดท�ำการ ในวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ทีผ่ า่ นมามีผมู้ าใช้บริการของโรงพยาบาลครูเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
แก่ผู้รับบริการ จ�ำนวน ๘๖,๙๘๗ ราย
๓. งานด้านการบริการที่พัก :
เป็นการจัดสวัสดิการด้านที่พักให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งรายบุคคลและหมู่คณะ ที่มาติดต่อราชการ
ประชุ ม หรื อ ทั ศ นศึ ก ษา ดู ง านของกลุ ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องพักไว้บริการจ�ำนวน ๒๔๐ ห้อง
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผรู้ บั บริการ ซึง่ เป็นการจัดสวัสดิการทีต่ อบสนอง
ความต้ อ งการและลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยในด้ า นที่ พั ก ชั่ ว คราว
มีความปลอดภัย และราคาถูก
ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล สถิ ติ ใ นปี ที่ ผ ่ า นมา พบว่ า จ� ำ นวน
ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นได้วา่ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนือ่ ง มีการน�ำข้อเสนอแนะจากการให้บริการในปีทผี่ า่ นมา
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสะดวกสบายมากขึน้ เพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความสะดวกในการจองห้องพัก หอพัก สกสค. มากยิ่งขึ้น
จึงได้พัฒนาระบบการจองห้องพัก หอพัก สกสค. แบบออนไลน์
โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับบริการห้องพัก จ�ำนวน ๑๑๐,๙๖๗ ราย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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๘

สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สสวท.

สู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้ด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนา
และสร้ า งก� ำ ลั ง คนให้ มี ค วามรู ้ และทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และการประกอบอาชีพสู่การสร้างนวัตกรรม
เพือ่ ให้มที กั ษะทีพ่ ร้อมส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล “การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑”
การด� ำ เนิ น งานตามชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ อั น เนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ได้ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานตามความปกติใหม่
(New Normal) และสามารถก้าวผ่านข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการบริหารจัดการ
และน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท�ำงาน ซึ่งในด้านการศึกษา
ก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน วิถีการเรียนรู้ในแบบห้องเรียนปกติ
ภายใต้ความปกติใหม่ทางการศึกษาไม่ได้เป็นแค่การเรียนรู้
แบบออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เท่านั้น ท�ำให้ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับความปกติใหม่ทางการศึกษาได้
โดยให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของ
นักเรียน และการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ได้พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
• พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีครบ ๑๒ ชัน้ ปี ให้เป็นสือ่
สมัยใหม่ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตอบสนองต่อการเรียนรู้

วิ ถี ใ หม่ โดยเน้ น การผลิ ต สื่ อ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล ให้ ห ลากหลาย
เพิ่มเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เกม วีดิทัศน์การสอนออนไลน์
และเพือ่ เพิม่ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำ
Project 14 ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาคลิ ป การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ และกลุม่ สาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหนังสือเรียนของ สสวท. ส�ำหรับภาคเรียนที่ ๑
และภาคเรียนที่ ๒ ให้มีคุณภาพและสอดรับกับแนวทางการจัด
การเรียนรู้ของ สสวท. โดยจุดเด่นของ Project 14 คือ นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ก�ำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เน้นความเข้าใจ และเชื่อมโยงชีวิตจริง โดยจัดท�ำและเผยแพร่
คลิปต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุก๊ และยูทปู ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน
๒๕๖๓ แล้วกว่า ๑,๐๐๐ คลิป ขณะนี้ สสวท. ยังคงด�ำเนินการผลิตคลิป
Project 14 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นสือ่ การเรียนรูแ้ บบดิจทิ ลั
ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี เ นื้ อ หาครบทุ ก ตั ว ชี้ วั ด ตรงตามหลั ก สู ต ร
และได้เริ่มเผยแพร่คลิปการสอนของภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
จากการใช้บริการ Project 14 พบว่า ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองต่างเห็นว่าคลิปการสอนที่ สสวท. เผยแพร่เป็นสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาถูกต้อง ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
เนือ้ หาได้งา่ ย และชัดเจน ใช้ภาษาและการน�ำเสนอทีส่ อดคล้องกับ
วัยของผูเ้ รียน ครู และนักเรียนสามารถน�ำไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ครูบางท่านยังได้นำ� แนวคิด
จากคลิปของ สสวท. ไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างคลิปสือ่ การสอน
หรือแนวทางการสอนของครูได้อกี ด้วย นอกจากนัน้ ยังได้นำ� คลิป
ของ Project 14 เข้าระบบ DEEP เพือ่ ให้ครู และนักเรียนสามารถ
เข้าถึงคลิป Project 14 ได้อย่างสะดวก และน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแพร่หลาย
• พัฒนาชุดสือ่ สมบูรณ์แบบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มีพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชด�ำริฯ
และโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยเน้นสมรรถนะและการเรียนรู้
แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับบริบทและชีวิต ค�ำนึงถึงศักยภาพ
ความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน มีการออกแบบให้มี
องค์ประกอบครบถ้วน ตั้งแต่จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ รวมทัง้ การวัดและประเมินผลทีส่ ะท้อนถึงความส�ำเร็จ
ของผู้เรียน
• ส่ ง เสริ ม การเรี ย นภาษาคอมพิ ว เตอร์ (Coding)
โดยการพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการเรียนรูส้ าระเทคโนโลยี
(วิทยาการค�ำนวณ) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์
พัฒนาครูผู้น�ำวิทยาการค�ำนวณหลักสูตร Coding for Teacher
(C4T) พัฒนาครูด้าน Coding ขั้นสูง (C4T Plus) และอบรม
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้น�ำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการ
ค� ำ นวณ หลั ก สู ต ร Coding for School Director (C4S)
น�ำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด
เชิงค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และ
เป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และความรูด้ จิ ทิ ลั ในการแก้ปญั หา
ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
ที่ท�ำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนการขับเคลื่อน
การเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณในโรงเรี ย นจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อการสร้างสมรรถนะของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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• พลิกโฉมการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ผ่านระบบการอบรมแบบออนไลน์
ร่วมกับการอบรมแบบพบหน้า (Face to Face) และระบบทางไกล
DLTV ซึง่ มีผลสัมฤทธิท์ เี่ ห็นได้ชดั เจน และสามารถสร้างความยัง่ ยืน
ทางวิชาการ คือ ครูมีพี่เลี้ยงทางวิชาการ และครูแกนน�ำในพื้นที่
รวมทัง้ ครูประจ�ำการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย และครูปฐมวัย
ที่ได้รับการพัฒนา ส่งผลให้ครูเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มทักษะสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทัน
ตามความปกติ ใ หม่ บ นฐานสมรรถนะที่ ส อดรั บ การเรี ย นรู ้
ในศตวรรษที่ ๒๑
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
• ยกระดับโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT
ตามมาตรฐาน สสวท.) ให้ได้คณุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท.
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น จนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายของทุ ก สั ง กั ด ให้ นั ก เรี ย นมี โ รงเรี ย นดี ใ กล้ บ ้ า น
ครอบคลุมทุกอ�ำเภอ ผ่านการเรียนรู้วิถีใหม่แบบออนไลน์
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพครู ต ามโครงการในพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครูผู้สอน
โรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดาร เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี และสามารถน�ำความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามโครงการในพระราชด�ำริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) พัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวล
และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิทยาการค�ำนวณ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งพัฒนาครูต�ำรวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) เพื่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวโครงการพระราชด�ำริ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และแนวทางสะเต็มศึกษา
การมุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
• ผลิ ต ครู ที่ มีค วามสามารถพิ เศษทางวิ ทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท ส�ำหรับสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในโรงเรียน
• พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ มี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย
ศักยภาพสูง เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพของประเทศ
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Project 14
Project 14

Project 14 Plus

Project 14 DLTV

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ
เว็บไซต์ http://proj14.ipst.ac.th
YouTube IPST Proj14
Facebook https://www.facebook.com/ipstproj14

ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน Project14+ by IPST
และเว็บไซต์
https://classroom.proj14.ipst.ac.th

เรียนรู้ทางไกลผ่านโทรทัศน์
ทาง DLTV

• ส่งเสริมผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพือ่ ผลักดันให้เยาวชนไทย
แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ และผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติ
งานวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และเทคโนโลยี
• พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อย่างเข้มข้น ใช้ความรูค้ วามสามารถต่อยอดสูโ่ ครงการทางวิชาการ
อื่น ๆ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
• สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครู
ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล และสูอ่ าชีพนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และ
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

การเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ ๒๑
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การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ความปกติ ใหม่ทางการศึกษา
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงสื่อ และองค์ความรู้ของ สสวท.
ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบด้วย ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบ
อบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ และระบบคลังความรู้ สามารถ
เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th
• วิจยั และพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพือ่ การเรียนรู้
โครงการ Project 14 เพือ่ พัฒนาระบบจัดการเรียนรูแ้ บบออนไลน์
(Learning Management System) สือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นความเข้าใจ เชือ่ มโยงชีวติ จริง สะดวกในการเข้าถึงและใช้งาน
สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ และกลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สสวท. ได้ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย
สู่ชีวิตวิถีใหม่ทางการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงาน
ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการท�ำงาน เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมิได้มุ่งหวังเพียงให้นักเรียนเรียน
เพือ่ จบหลักสูตร หรือส�ำเร็จการศึกษาเพียงเท่านัน้ แต่ตอ่ ยอดความรู้
สู่การประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้าง
แรงงานที่มีศักยภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ ข้มแข็ง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
และหน่ ว ยงานระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ น
สู่การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ซึ่ง หลายโครงการที่ สสวท. ได้ร่วมริเริ่มด�ำเนินการร่ว มกั บ
หน่วยงานเครือข่ายอย่างไม่หยุดนิ่ง เช่น การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
การเรี ย นรู ้ ป รั บ เปลี่ ย นจากเดิ ม ที่ เ คยเน้ น เนื้ อ หาวิ ช าไปเป็ น
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครูยคุ ใหม่สำ� หรับการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ ๒๑ รวมทัง้ โครงการอืน่ ๆ
เพื่อช่วยขยายผลสู่การพัฒนานักเรียนไทยให้มีความสามารถ
พืน้ ฐานในสังคมยุคดิจทิ ลั เพือ่ รองรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อ “สร้างเด็กฉลาดรู้ ครูคุณภาพสูง ยกระดับการศึกษาไทย
แข่งขันได้ด้วยฐานสมรรถนะ”

การเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
สำ�หรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
รวมทั้งโครงการอื่น ๆ
เพื่อช่วยขยายผล
สู่การพัฒนานักเรียนไทย
ให้มีความสามารถพื้นฐาน
ในสังคมยุคดิจิทัล
เพื่อรองรับศตวรรษที่ ๒๑
อย่างเป็นรูปธรรม
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๙

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

“COVID-19”

จากวิกฤตสู่การปลดล็อกเส้นทางแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เมื่อครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้...
เมือ่ นักเรียนไม่สามารถเข้าหอพักและเรียนรูท้ โี่ รงเรียนได้...
“เทคโนโลยี” จึงถูกน�ำมาเป็นสือ่ กลางในการพัฒนา
รูปแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว
การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มวส.) ต้องปิดการเรียน
การสอน กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียน
ของนักเรียนโดยตรง แต่ทว่าในสภาวะวิกฤตตรงกับช่วงปิดภาคเรียน
จึงท�ำให้มีเวลาในการวางแผนตั้งรับ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน

การเตรียมการในช่วงเริ่มต้น
ระบบออนไลน์ คือ ตัวเลือกส�ำคัญในการน�ำมาใช้บริหาร
จัดการเรียนการสอน และการท�ำงานของบุคลากร ซึ่งไม่ใช่เพียง
การเปลี่ ย นเอกสารจากกระดาษมาเป็ น ไฟล์ ดิ จิ ทั ล แต่ เ ป็ น
การปรับรูปแบบการด�ำเนินการในหลาย ๆ ด้าน เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและข้อจ�ำกัดของเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน
มี ค วามพร้ อ มในการปรั บ เปลี่ ย น โรงเรี ย นจึ ง ได้ ส นั บ สนุ น
เครื่องมือในการด�ำเนินกิจกรรมทั้ง Hardware และ Software
โดยให้ บุ ค ลากรและนั ก เรี ย นได้ ยื ม คอมพิ ว เตอร์ ส� ำ หรั บ ใช้
ในการเรียนการสอนและการท�ำงานออนไลน์ เตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะครูผู้สอนที่จ�ำเป็น
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เมื่อครูไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้...
เมื่อนักเรียนไม่สามารถ
เข้าหอพักและเรียนรู้ที่โรงเรียนได้...
“เทคโนโลยี” จึงถูกนำ�มาเป็น
สื่อกลางในการพัฒนา
รูปแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาดังกล่าว
จะต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะ (Skill) ส�ำหรับการจัดท�ำ
สื่อการสอนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้วางแผนและสนับสนุนการบริหาร
งานและการจัดการศึกษาภายใต้สภาวะวิกฤตร่วมกับบุคลากร
ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้ อ งท� ำ งานอย่ า งหนั ก ในช่ ว งระยะเวลาอั น สั้ น
เพื่อให้ภาพรวมขององค์กรเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งมีการวางระบบ
และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและบุคลากร
ในเรื่องของ
• การใช้ Google Meet ในการประชุมและการสอน
ออนไลน์
• การใช้ Google Classroom ให้เป็นแหล่งสืบค้น
สื่อการเรียนรู้และใบงานของนักเรียน
• การบันทึกการสอนด้วย Microsoft PowerPoint,
OBS studio
• การตัดต่อวิดีโอด้วย Video Editor App (for PC),
Adobe Premiere
• การสร้างภาพกราฟิก จาก Microsoft PowerPoint,
Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
• การอบรมส่งผลให้ครูผสู้ อนสามารถออกแบบกิจกรรม
และรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึง
ผลิตและสร้างสรรค์สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเรียนออนไลน์ที่ต้องเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่
ตลอดเวลา อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ตามหลักสูตรของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
วิเคราะห์ สืบเสาะในสิ่งที่สงสัย ดังนั้น ครูในแต่ละสาขาวิชา
จึงได้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน (PLC) เพือ่ ออกแบบ
ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
ขณะทีเ่ รียนออนไลน์อยูท่ บี่ า้ นผ่านสือ่ การสอนและใบงานทีเ่ ตรียมไว้
โดยครูได้น�ำสื่อการเรียนรู้ทั้งที่จัดท�ำขึ้นเอง และแหล่งเรียนรู้
จากภายนอก มารวบรวมไว้ที่ Google Classroom เพือ่ เป็นช่องทาง
ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง
การด�ำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนได้ด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยได้เปิดภาคเรียน
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน และจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการฝึกฝนฝีมือและเทคนิคการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ของครู หลังจากที่ได้พัฒนาและเตรียมการ
มาตลอดระยะเวลา ๒ เดือน เพือ่ ให้พร้อมและทันต่อก�ำหนดเวลา
เปิดภาคเรียน ซึง่ ในช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอน การใช้งาน
ผ่านบริการของ G-Suite อาจจะติดขัดบ้าง แต่เมือ่ ผ่านไปสักระยะ
พบว่า การเรียนการสอนในลักษณะนี้ นักเรียนจะมีเวลาในการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่อในรูปแบบใหม่ ๆ และนักเรียนได้น�ำความรู้
เหล่ า นั้ น มาอภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ เพื่ อ นและครู
ในชัน้ เรียนดังเช่นการเรียนทีโ่ รงเรียน เพียงแต่เปลีย่ นบรรยากาศ
จากในห้ อ งเรี ย นมาเป็ น ผ่ า น Google Meet แทน ทั้ ง นี้
ตลอดช่วงเวลาที่จัดการเรียนในรูปแบบดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้
นั ก เรี ย นสะท้ อ นข้ อ คิ ด เห็ น มาโดยตลอดเพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง
และพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้น

สถานการณ์คลี่คลาย
แม้ในช่วงเดือนกรกฎาคม สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
โรงเรียนต่าง ๆ กลับมาเปิดสอนอีกครั้ง แต่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ก็ยังไม่สามารถให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้
เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจ�ำ การน�ำ
นั ก เรี ย นที่ ม าจากหลากหลายจั ง หวั ด มาอาศั ย อยู ่ ร วมกั น
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโรคได้ โรงเรียน
จึงยังคงต้องด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ซึ่ ง ตารางสอนออนไลน์ ข องนั ก เรี ย นนั้ น จะมี ทั้ ง ช่ ว งเวลา
การเข้าเรียนใน Google Meet กับครูผู้สอน และช่วงเวลาของ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Study) ผ่านสื่อที่ครูผลิต
และรวบรวมไว้ให้ใน Google Classroom
ในเดือนสิงหาคมสถานการณ์ตา่ ง ๆ เริม่ คลีค่ ลาย โรงเรียน
จึงได้จดั ให้นกั เรียนเข้ามาเรียนทีโ่ รงเรียน (Onsite) เพือ่ ร่วมกิจกรรม
ที่จ�ำเป็นต้องลงมือปฏิบัติ (Hand On) ทีละระดับชั้น ดังนี้
• นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
• นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม
จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
• นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน
จนถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การเรียนที่โรงเรียน (Onsite) นี้ เน้นออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นการสอนในหั ว ข้ อ ที่ ต ้ อ งลงมื อ ปฏิ บั ติ ที่ โ รงเรี ย น
ภายในห้องเรียนแบ่งนักเรียน ๑ ห้อง จ�ำนวน ๒๔ คน ออกเป็น
๒ ห้องเรียนย่อย เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน มีระบบ
การติดตาม (Tracking) นักเรียนที่ดี ก�ำหนดให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
อย่างเคร่งครัด ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงที่เรียน
ที่ โ รงเรี ย นเน้ น การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง ของส่ ว นตั ว พร้ อ มทั้ ง
สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นประจ�ำ เป็นแนวทาง
ป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโรค
การลงมื อ พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนและการสอน
ออนไลน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ส่งผลให้ครูสั่งสม
ประสบการณ์และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนพอสมควร
เมื่อโรงเรียนจะต้องให้บริการอบรมความรู้ทางวิชาการให้แก่
บุ ค ลากรทางการศึ กษาในโครงการต่ าง ๆ ทั้ ง การพั ฒนาครู
ของกลุ ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย และ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ หรือการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับครูผสู้ อนและบุคลากรในสถานศึกษา
มีการน�ำองค์ความรู้ที่มีมาผสานกับประสบการณ์การจัดรูปแบบ
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การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
คือ “วิกฤต” หรือ “โอกาส”
อยู่ที่มุมมอง แต่สำ�หรับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เราเปลี่ยน “วิกฤต” นี้ ให้เป็นโอกาส

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ถ่ายทอดเทคนิคและแนวทาง
การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และการพัฒนาสื่อการสอน
ให้กบั เพือ่ นครูดว้ ยกัน
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ โรค
COVID-19 ลดลง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Hybrid โดยจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น ควบคู ่ ไ ปกั บ
การให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง (Self-Study)
ซึ่งภาคเรียนนี้โรงเรียนวางแผนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
ทางวิ ช าการและทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ที่ โ รงเรี ย น
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ตลอดช่วงเวลาทีน่ กั เรียนพักอยูใ่ นโรงเรียน นักเรียน
ไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกไปภายนอกโรงเรียน เป็นอีกหนึง่ มาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แต่หากมีกรณีจ�ำเป็นต้องออกไป
ภายนอกโรงเรียน นักเรียนจะต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป
แต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาสมรรถนะ
ของนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนผ่านการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลที่หลากหลายมีการออกแบบลักษณะการสอน
เฉพาะวิชา เน้นการประเมินผลผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากกิจกรรมมากกว่าการประเมินผ่านข้อสอบกลางภาค
และปลายภาค
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วิกฤตหวนกลับมา
ในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดการเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีก�ำหนดกลับเข้ามาเรียน
ทีโ่ รงเรียนอีกครัง้ ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท�ำให้โรงเรียนตัดสินใจจัดการเรียน
การสอนเป็ น รู ป แบบออนไลน์ เปลี่ ย นจากการมาโรงเรี ย น
เป็นการเรียนในที่พักผ่าน Google Meet อีกครั้ง การปรับเปลี่ยน
ในครั้งนี้ ครูผู้สอนและนักเรียนต่างรับมือได้เป็นอย่างดี เพราะมี
บทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท�ำให้สามารถเตรียมตัวได้
ในระยะเวลาอั น สั้ น โดยครู ไ ด้ ป รั บ แผนการสอนและรู ป แบบ
กิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์
ที่บ้านได้
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) คือ “วิกฤต” หรือ “โอกาส” อยู่ที่มุมมอง แต่ส�ำหรับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เราเปลี่ยน “วิกฤต” นี้ ให้เป็นโอกาส
โอกาส...ของการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะและความสามารถ
ของบุคลากรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
โอกาส...ของการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท� ำ งาน
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไป
โอกาส...ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ของโรงเรียนและของประเทศ
“วิกฤต” คือ ตัวเร่งโอกาสให้เกิดขึ้นและพัฒนาองค์กร
ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

๑๐

สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู
มีความรู้ ความสามารถที่แท้จริง

ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา (คส.) ด�ำเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อเป็นหลักประกันให้สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
อย่ า งแท้ จ ริ ง ภายใต้ ก รอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ
การปฏิรูปประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในการพั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
ตลอดระยะเวลาปี ๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมา คุรสุ ภาร่วมกับเครือข่าย
ได้ดำ� เนินงานภายใต้นโยบาย “คุรสุ ภาพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพมีจติ วิญญาณความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ” และท่ า มกลางสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้มกี ารพัฒนาระบบ
การท� ำ งานและระบบการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
แก่สมาชิก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้เกิด การด�ำเนินชีวติ
ในรูปแบบใหม่ (New Normal) ขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะ ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนา อย่างเต็มศักยภาพและเป็นก�ำลังของชาติในอนาคต
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การพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และการคัดกรองคนเข้าสู่วิชาชีพ
ด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ ส� ำ คั ญ และเป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่
ของคุ รุ ส ภา เพื่ อ การยกระดั บ คุ ณภาพการผลิ ต และคั ด กรอง
ผู้ต้องการเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่
วิชาชีพ โดยด�ำเนินงานผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ให้ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่คุรุสภารับรอง เป็นผู้มีความรู้
และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ที่คุรุสภาก�ำหนดโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณารับรองปริญญา และ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา จากมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต
ตามประกาศคุรสุ ภา เรือ่ ง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพือ่ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบปี ๒๕๖๓
มี จ� ำ นวนสถาบั น และหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองปริ ญ ญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรสุ ภา รวม ๑๑๗ หลักสูตร

ส�ำหรับหลักสูตรผลิตครูในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี)
ของสถาบั น ผลิ ต ครู ที่ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒
คุ รุ ส ภาได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาดั ง กล่ า ว
ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำหรับด�ำเนินการรับรองปริญญา
ในหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว และได้ เ ตรี ย มปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและ
กระบวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
โดยน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นขั้ น ตอนการเสนอ
ขอรับรองปริญญาฯ ของสถาบันอุดมศึกษา และกระบวนการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินการรับรอง
ปริ ญ ญาฯ เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ลดการใช้ทรัพยากร และมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อ
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญา
ทางการศึกษาทีค่ รุ สุ ภารับรอง และเป็นความต้องการของหน่วยงาน
ผู้ใช้ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถด�ำเนินการขอรับรองคุณวุฒิ
การศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพได้ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภา
ก�ำหนด ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน่วยงานทางการศึกษาเสนอ
ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
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การทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เป็นกระบวนการคัดกรองผู้เข้าสู่วิชาชีพครูระบบใหม่
ที่ เ ริ่ ม บั ง คั บ ใช้ กั บ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญา
หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาทีค่ รุ สุ ภารับรอง และเข้าศึกษา
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รวมถึงผูม้ คี ณุ วุฒปิ ริญญา
สาขาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
เพื่อการประกอบวิชาชีพครู จะต้องผ่านการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือ่ ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพองค์ประกอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูมี ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
และ ๒) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบตั งิ าน
และการปฏิ บั ติ ต น ผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
จะต้ อ งเป็ น ผู ้ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบและประเมิ น สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูทงั้ ๒ ส่วน จึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต่อไปได้
การทดสอบและประเมิ น สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
เริม่ ด�ำเนินการครัง้ แรกระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มีสนามสอบจ�ำนวน ๖ แห่ง ทัว่ ประเทศ โดยผูเ้ ข้ารับการทดสอบฯ
ได้แก่ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) ที่คุรุสภารับรอง
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจ�ำนวน ๗,๒๖๓ คนทัว่ ประเทศ และก�ำหนด
จัดการทดสอบฯ ครั้งต่อไป ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
การก�ำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพครู
จั ด ท� ำ และน� ำ เสนอ ร่ า ง การก� ำ หนดระดั บ คุ ณ ภาพ
ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ พิจารณาก่อนด�ำเนินการจัดท�ำหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเครือ่ งมือ
ประเมินตามระดับคุณภาพดังกล่าวต่อไป ทัง้ นี้ การประเมินระดับ
คุณภาพดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู
๒) เพือ่ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ ๓) เพือ่ เชือ่ มโยง
การใช้ผลการประเมินระดับคุณภาพกับการประเมินวิทยฐานะ
สายงานสอน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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การพัฒนา
งานใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยส�ำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา
จึ ง ได้ อ อกประกาศฯ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน
และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
ประการแรก การให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) จ�ำนวน ๓ ระบบ
ประกอบด้วย ๑. ด�ำเนินการด้วยตนเอง (KSP Self-service)
๒. ด�ำเนินการผ่านสถานศึกษา (KSP School) และ ๓. ด�ำเนินการ
ผ่านสถาบันผลิตครูที่คุรุสภารับรอง (KSP Bundit) ได้ตลอด
๒๔ ชัว่ โมง ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรสุ ภา www.ksp.or.th และจะไม่มี
บริการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป
ประการที่ ๒ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ สามารถพิ ม พ์ ส� ำ เนาใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) และสามารถตรวจสอบหรือพิสจู น์ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพที่คุรุสภาอนุมัติผ่าน QR Code จากเว็บไซต์ของคุรุสภา
ประการที่ ๓ การติดต่อสอบถามการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ค�ำขอทุกประเภท สามารถติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
Call Center ทีห่ มายเลข ๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙ หรือจุดบริการงานคุรสุ ภา
ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

การพัฒนางานให้บริการ
โดยเร่ ง ด� ำ เนิ น การแจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เรื่ อ ง ก� ำ หนดแบบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการจดทะเบียน
เป็นสมาชิกคุรสุ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียบร้อยแล้ว มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑) ประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภาเรื่ อ งก� ำ หนดแบบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�ำหนดให้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นใบอนุญาตแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ยื่นค�ำขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้จาก
ระบบสารสนเทศของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือแสดงผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงข้อมูลและภาพใบอนุญาต
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้กำ� หนด
ให้ผู้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รบั ใบอนุญาต
รูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์”
๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิก
คุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�ำหนดให้ใบอนุญาตใช้เป็นหลักฐานแสดง
การเป็นสมาชิกสามัญซึ่งระบุประเภทและเลขที่สมาชิกไว้ใน
ใบอนุญาต เลขทีส่ มาชิกเป็นเลขเดียวกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำหรับผู้มีสัญชาติไทย และเลขประจ�ำตัว ๑๓ หลัก ที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการ คุรุสภาออกให้สำ� หรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย

การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ มิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประสบปัญหาในการน�ำใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้หรืออ้างอิง
ในการติดต่อหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ KSP e-Service
ซึ่ ง สามารถตรวจสอบได้ ทั้ ง สถานะการยื่ น ค� ำ ขอขึ้ น ทะเบี ย น
ต่ออายุและการอนุมัติ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารและกระจายงานใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออกไปยังจุดบริการคุรุสภาใน
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�ำนวน ๗๖ จุดบริการ ให้บริการ
๔ งาน ดังนี้ ๑) งานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒) งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๓) งานใบแทนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และ ๔) งานใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
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การส่งเสริม ยกย่องและผดุงเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
เพื่อการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งที่
ด�ำรงวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์มคี วามรูท้ กั ษะและสมรรถนะ
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารสอนและการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภาออนไลน์
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ KSP Webinar 2020
ในหัวข้อ New Learning in Disruptive Era : การเรียนรู้
ใหม่ในยุคพลิกผัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้ปรับรูปแบบการประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา ประจ�ำปี ๒๕๖๓
เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Webinar
จ�ำนวน ๖,๕๓๐ คน และมีผู้รับชมย้อนหลังผ่าน Facebook
จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ ครัง้ และ YouTube จ�ำนวน ๒,๕๙๑ ครัง้ นอกจากนี้
มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ส�ำหรับครูเป็นการพัฒนาตนเอง
ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ จ�ำนวน ๘ หลักสูตร
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม จ�ำนวน ๑๗,๕๑๗ คน
งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ : PLC ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ด้วยการขยายความร่วมมือทางวิชาการ นับเป็นปีที่ ๒
กับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจ
และผลิต จ�ำกัด ผ่านศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
บริษทั วิสดอมไวด์ จ�ำกัด และบริษทั เอดู พาร์ค จ�ำกัด โดยได้ขยาย
เป้าหมายการพัฒนา เป็น ๙ เป้าหมาย และสนับสนุนเครือข่ายฯ
จ�ำนวน ๑๓๒ เครือข่าย ครอบคลุม ๔๘ จังหวัด นอกจากนี้
ได้มีการคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่าย
ทีจ่ ดั กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
จากทั้งหมด ๑๓๒ เครือข่าย ได้เครือข่ายฯ ที่ผ่านการคัดเลือก
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การยกย่อง
และผดุงเกียรติ

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และเป็นต้นแบบของครูดีที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ
และสังคมให้เป็นทีป่ ระจักษ์ และได้รบั การยกย่องจากสาธารณชน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคน ในสังคม สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ
และเป็นการยกระดับวิชาชีพครูทางหนึ่ง โดยด�ำเนินการคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา จ�ำนวน ๕ รางวัล และประกาศ
รายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลไปเมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในงานวันครู
ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
• รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จ�ำนวน ๘ คน
• รางวัลครูภาษาฝรัง่ เศสดีเด่น เพือ่ รับเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ในปี ๒๕๖๓
• รางวัลคุรุสภา จ�ำนวน ๒๗ คน ประกอบด้วย “ระดับ
ดีเด่น” จ�ำนวน ๙ คน และ “ระดับดี” จ�ำนวน ๑๘ คน
• รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จ�ำนวน ๒๓ คน ประกอบด้วย
“ระดับดีเด่น” จ�ำนวน ๙ คน และ “ระดับดี” จ�ำนวน ๑๔ คน
• รางวัลคุรุสดุดี จ�ำนวน ๙๗๒ คน

งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ปี จนอายุครบ ๖๐ ปีบริบรู ณ์
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ป ระวั ติ ชี วิ ต การงานดี ต ลอดมา มี ค วามประพฤติ
เป็นแบบอย่างทีด่ ตี ามจารีตของครูเพือ่ รับพระราชทานเครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ซึ่งประกาศรายชื่อครูอาวุโส
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑) ครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๑๓,๖๕๑ คน ๒) ครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑๑,๖๗๒ คน
และ ๓) ครู อ าวุ โ ส ประจ� ำ ปี ๒๕๖๓ จ� ำ นวน ๙,๒๘๓ คน
ทั้ ง นี้ ได้ คั ด เลื อ กครู อ าวุ โ สที่ ส มควรได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงิน ครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ�ำนวนปีละ ๓๐ คน
รวม ๙๐ คน คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในหัวข้อ "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์
คุณภาพเด็กไทย" โดยส่วนกลางจัดงานเมือ่ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม
๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) เป็นประธาน ในพิธี มีผู้ร่วมงาน จ�ำนวน ๓,๐๗๐ คน
ส่วนภูมิภาค จัดงาน ณ สถานที่ที่ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ก�ำหนด มีผู้ร่วมงาน จ�ำนวน ๒๙๒,๖๒๒ คน
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การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ในต่างประเทศ
ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือของ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National Institute for
School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศ
ญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และสถาบันวิจยั และพัฒนาวิชาชีพครู ส�ำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ำนวน ๓๔ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน ๒๘ คน และศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน ๖ คน
สถาบันคุรุพัฒนา
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คุ รุ ส ภ า
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ในก�ำกับของคุรุสภา
เป็นส่วนงานหนึ่งของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามระเบียบ
คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ยการจั ด แบ่ ง ส่ ว นงาน และขอบเขตหน้ า ที่
ของส่วนงานในส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสถานะ
เทียบเท่าส�ำนัก ใช้คำ� ย่อว่า “สคพ.” และให้มชี อื่ เรียกภาษาอังกฤษ
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ว่ า “Teacher Professional Development Institute”
ใช้คำ� ย่อว่า “TPDI” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันคุรพุ ฒ
ั นา
ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ก�ำหนด ให้มีการติดตาม และประเมินผลการจัดอบรม
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มีผผู้ า่ นการพัฒนาในหลักสูตรทีส่ ถาบันคุรพุ ฒั นา
รับรองกว่า ๔๐๐,๑๔๙ คน จาก ๗,๐๕๖ รุ่น จากหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง ๔,๖๗๑ หลักสูตร
ปีงบประมาณ

จำ�นวนครู
ที่เข้าอบรม

จำ�นวนที่เปิด
อบรม

(คน)

(รุ่น)

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙๗,๖๕๖
๕๓,๙๐๖
๑๗,๔๘๓
๓๑,๑๐๔

๔,๗๙๕
๑,๐๐๕
๖๒๔
๖๓๒

รวม

๔๐๐,๑๔๙

๗,๐๕๖

การกำ�กับดูแล

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ด้ ว ยการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
เพือ่ เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ปรับปรุงการด�ำเนินงาน
เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาการประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยการแก้ไขและออกข้อบังคับ
ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ในส่ ว นของการลดระยะเวลาการสอบสวน
และมีการเพิ่มหมวดความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ทั้งไม่ร้ายแรง
และร้ายแรง นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนัก ความเป็นผู้มี
จิตวิญญาณในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะน�ำมา
ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยการเผยแพร่และสร้าง
ความเข้าใจด้วยกรณีตัวอย่าง ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดคณะกรรมการ
มาตรฐานวิ ช าชี พ กรณี มี ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรสุ ภา
www.ksp.or.th
การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุ รุ ส ภาด� ำ เนิ น การเสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจ
และความตระหนักในการประพฤติปฏิบตั ติ น ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community :
E-PLC) มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๒ แห่ง
ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา จ�ำนวน ๑๖,๘๔๘ คน
๒) กิจกรรมผลิตสือ่ เพือ่ ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน นักศึกษาในการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อกระบวน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดประกวดภาพยนตร์สนั้ ในหัวข้อเรือ่ ง “ครูด.ี .ทีร่ กั ”
ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจ รักเด็ก” มีผลงานที่ชนะการประกวด
๑๒ เรือ่ ง มียอดรับชม ๒๔,๐๐๐ ครัง้ การผลิตสือ่ ในรูปแบบคลิปวิดโี อ
เรื่อง “อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา” เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
การจัด “โครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี” ผ่านกิจกรรม
“คารวะครูผู้สร้าง ผู้น�ำทางชีวิต” ซึ่งเป็นการรณรงค์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก
ต่อการระลึกถึงพระคุณของครูและเป็นก�ำลังใจให้กบั ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น
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การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารงานตามภารกิ จ ของคุ รุ ส ภา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการส่งมอบคุณค่าที่สนองตอบต่อ
ความต้องการ และความคาดหวังให้แก่ผู้รับบริการ และสังคม
ยกระดั บ ความรู ้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ ยอดประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการ ให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ด้วย KSP
e-Service พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับภารกิจการด�ำเนินงาน
ของคุรุสภา เช่น ระบบสารสนเทศประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ (MIS)
เพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบเครือข่ายด้วยการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
รวมถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย
เช่น ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธรุ กรรมออนไลน์ (Block chain)
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) เพือ่ น�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
รองรับการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
มุ่งสู่การเป็นคุรุสภายุค “Smart Digital”
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การพัฒนาการสื่อสารคุรุสภา
มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
มุ่งพัฒนาช่องทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์
ให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านสือ่ ออนไลน์เพิม่ มากขึน้
เช่ น การผลิ ต สื่ อ Motion Infographic การท� ำ คลิ ป วิ ดี โ อ
ภาพ Infographic และถ่ายทอดสดออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ด้วยการจัดท�ำคูม่ อื การสือ่ สาร
ภาพลักษณ์ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เพือ่ การสร้างอัตลักษณ์
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาทีป่ รากฏ ต่อสายตาผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
รวมถึงท�ำกิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

พลิกโฉมวารสารของคุรุสภา
มุ่งเข้าฐาน TCI
และส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาวิชาชีพ
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) วารสารวิ ท ยาจารย์ (Journal of Teachers’
Professional Development) เป็นวารสารทางวิชาการและวิชาชีพ
ของคุรุสภา ที่เผยแพร่มายาวนานถึง ๑๒๐ ปี ปัจจุบัน ได้พัฒนา
รู ป แบบเป็ น วารสารเพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู โดยเผยแพร่
แบบรูปเล่มและทางช่องทางออนไลน์ มีนักวิชาการ นักคิด
นักเขียน ส่งบทความมาตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง เพื่อเผยแพร่
องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทางการศึกษา ในยุคดิจทิ ลั ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
๒) วารสารคุรสุ ภาวิทยาจารย์ JOURNAL OF TEACHER
PROFESSIONAL DEVELOPMENT เป็นวารสารที่ตีพิมพ์
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ด้ า นครุ ศ าสตร์
และด้านอักษรศาสตร์ ซึง่ เป็นองค์ความรูใ้ หม่ทกี่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนัก ให้ความส�ำคัญกับนักเรียน
ครู และการศึกษา วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ จัดท�ำผ่านระบบ
ThaiJO มีเป้าหมายให้วารสารเข้าสูฐ่ านข้อมูลของศูนย์ดชั นีอา้ งอิง
วารสารไทย (Thai Journal Catation Index-TCI) ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลวารสารงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และสากล

หอสมุดคุรุสภา (e-Library)
ศู น ย์ ร วมแหล่ ง ความรู ้ เ ฉพาะทางด้ า นวิ ช าชี พ
ทางการศึกษา มุง่ หวังการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ในรูปแบบห้องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หอสมุด
คุรสุ ภา และมีการเชือ่ มโยงกับระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ PMB
ที่สามารถสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลต่างประเทศ และระบบสืบค้น
GURU Search อีกทัง้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหอสมุด คุรสุ ภา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ จัดกิจกรรมเสวนา “คุรสุ ภาพาTalk:
ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ
วิธีการจัดการเรียนยุคใหม่ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีความมุ่งมั่นพัฒนางาน
คุรสุ ภา เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ
“ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ในการส่งเสริม สนับสนุน
เชื่ อ มโยงการผลิ ต คั ด กรองและพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
ที่แท้จริง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เพื่อร่วมยกก�ำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
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๑๑

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) (สทศ.) ได้ด�ำเนินงานตามพันธกิจโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�ำเนินการจัดการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรได้ครบทุกหลักสูตร ได้แก่ ๑) การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ
๗๘๖,๑๘๕ คน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ ๗๑๖,๓๗๓ คน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ ๓๗๘,๑๒๘ คน) ๒) การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (Islamic National
Educational Test : I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิ์สอบ ๓๔,๒๐๔ คน ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลาง ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ ๒๓,๒๕๗ คน ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ ๑๑,๕๐๒ คน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National
Educational Test : N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ระดับประถมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ ๘,๖๒๔ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้มีสิทธิ์สอบ ๕๔,๐๕๔ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้มีสิทธิ์สอบ ๗๗,๙๗๕ คน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test :

B-NET) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ ๖,๔๑๖ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ
๒,๘๐๖ คน) ๕) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(Vocational National Educational Test : V-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๒ (ระดับ ปวช.๓ มีสิทธิ์สอบ ๑๕๖,๔๑๑ คน ระดับ ปวส.๒
ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบ ๑๓๕,๖๒๔ คน) รวมผูม้ สี ทิ ธิส์ อบทุกประเภทการสอบ
๒,๓๙๑,๕๕๙ คน
ในการด� ำ เนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ได้ ด� ำ เนิ น การตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึ ก ษา ๕
มาตรฐาน เพื่อให้การทดสอบมีมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม
ประกอบด้วย ๑) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ๒) มาตรฐาน
บุคลากรด้านการทดสอบ ๓) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ
๔) มาตรฐานการพิ ม พ์ ข ้ อ สอบ การตรวจ การให้ ค ะแนน
และการประมวลผล และ ๕) มาตรฐานการรายงานผล
และการน�ำผลไปใช้
ภายหลังการทดสอบ จะประกาศผลสอบและวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานตามตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ได้แก่
ขนาดโรงเรียน ทีต่ งั้ เขตพืน้ ที่ จังหวัด สังกัด ภูมภิ าคและภาพรวม
ประเทศ ในแต่ละประเภทการสอบ ทั้งรูปแบบกราฟ แผนที่
รายงานผลคะแนนทัง้ ระดับบุคคล/นักเรียน สถานศึกษา เขตพืน้ ที่
การศึกษา และศึกษาธิการจังหวัด จ�ำแนกตามกลุม่ สาระ รายสาระ
รายมาตรฐานการเรียนรู้ และยังมีใบรายงานผลการทดสอบระดับ
สถานศึ ก ษา ๖ ฉบั บ พร้ อ มทั้ ง มี ร ะบบรายงานผลอั ต โนมั ติ
(Reporting services system : RPS) ทีแ่ ต่ละหน่วยงานสามารถ
ดึงข้อมูลผลการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สถานศึกษา ครู
นักเรียน ต้นสังกัด ได้น�ำผลการวิเคราะห์คะแนนในด้านต่าง ๆ
ไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในแต่ละรายวิชาให้มีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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นอกจากนี้ ยั ง พั ฒ นาข้ อ สอบรู ป แบบอั ต นั ย มาใช้
ในการทดสอบ O-NET ชั้น ป.๖ วิชาภาษาไทย โดยให้เขียนเรื่อง
จากภาพ เพื่อวัดสาระการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ ท.๒.๑
ตามตัวชี้วัด ป.๖/๒ เขียนสื่อสาร โดยใช้ค�ำได้ถูกต้อง ชัดเจน
และเหมาะสม และตัวชี้วัด ป.๖/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
และสร้างสรรค์ เป็นการประเมินความสามารถในการน�ำเสนอ
ความคิดส�ำคัญ การเชื่อมโยงความคิดออกมาในรูปแบบของ
การเขียน และ เขียนสรุปใจความส�ำคัญของบทอ่าน เพื่อวัดสาระ
การเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ ท.๒.๑ ตัวชีว้ ดั ป.๖/๒ เขียนสือ่ สาร
โดยใช้คำ� ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม และตัวชีว้ ดั ป.๖/๕
เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน โดยผู้เข้าสอบต้องอ่านบทอ่าน
ที่ก�ำหนดให้แล้วเรียงล�ำดับความคิด เชื่อมโยงความคิดและ
น�ำเสนอความคิ ดโดยใช้ภาษาของตนเองได้ ซึ่งผลที่ ไ ด้ จ าก
การตอบข้อสอบรูปแบบอัตนัยดังกล่าว สามารถวัดและประเมิน
ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.๖
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่ ได้จากการน�ำรูปแบบข้อสอบอัตนัย
มาใช้ ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
๑. โรงเรี ย นสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ้ อ สอบอั ต นั ย ไปใช้
ในการประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นา (Formative Assessment)
และการประเมินเพือ่ สรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
มากยิ่งขึ้น ท�ำให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ การเชือ่ มโยงความคิด การบูรณาการ
ความคิดออกมาในรูปแบบการเขียน
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๒. พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชื่อมโยงหลาย
ทักษะวัดและประเมินผล กระบวนการความคิดของนักเรียน
ฝึกฝนการเขียน การจับประเด็น การสรุปความ และการจับใจความ
ส�ำคัญ
๓. การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนไปยังวิชาอืน่ ประเมินศักยภาพการใช้
ภาษาไทย สาระการอ่าน สาระการเขียน เช่น การสะกดค�ำ การสือ่ สาร
การใช้คำ� และการแต่งประโยค เป็นต้น รวมถึงวัดทักษะทีส่ อดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระการอ่าน
และสาระการเขียน ท�ำให้นักเรียนและโรงเรียนน�ำผลสอบไปใช้
วางแผนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
๔. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
หลักการตรวจข้อสอบอัตนัย มาตรฐานการตรวจ และเกณฑ์การตรวจ
ข้อสอบอัตนัยเพือ่ เป็นผูต้ รวจข้อสอบอัตนัย โดย สทศ. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจข้อสอบอัตนัย ส�ำหรับผู้สอนวิชา
ภาษาไทย” ทั้ ง นี้ หากครู มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ผู ้ ต รวจอั ต นั ย
และสอบผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ตรวจ
ข้อสอบอัตนัยในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีครูเครือข่าย
ส� ำ หรั บ เป็ น ครู ผู ้ ต รวจอั ต นั ย จ� ำ นวน ๔,๐๕๔ คน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จัดอบรมครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย จ�ำนวน ๔ รุ่น รวม ๔๖๔ คน
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งครูที่ได้เข้าร่วมประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตรวจอั ต นั ย สามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้
ในการวางแผนและปรับวิธีการเรียนและการขยายผลในโรงเรียน
ของตนเองและโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจได้

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ก ารทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติและระดับสถานศึกษา (เป้าหมายให้มีนวัตกรรมด้าน
Software และ Hardware) พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่ อ การทดสอบและประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา (เป้ า หมาย
ให้บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการบริหารการทดสอบ
ด้วยระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Testing)
รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบการจั ด สอบด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ยุค Digital Education (เป้าหมายเพื่อเพิ่มสนามสอบ
ส�ำหรับการจัดสอบด้วยระบบ E-Testing และบริการจัดการ
ระบบบริการข้อมูลการทดสอบ)
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด� ำ เนิ น การทดสอบด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จ�ำนวน ๒ ประเภทการทดสอบ
ได้แก่ ๑) การทดสอบ N-NET ๒/๒๕๖๒ ผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๗๖ คน
และ O-NET ม.๓ ผู้มีสิทธิ์สอบ ๖๙๒ คน และ ๒) การทดสอบ
ทางการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Testing) ได้แก่ การทดสอบ
B-NET ในสนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สทศ. (อาคาร
พญาไทพลาซ่า) มีจ�ำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ๖๒๗ คน การทดสอบ

วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ผู้มีสิทธิ์สอบ ๔๕๖ คน โดยด�ำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล
ณ ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล ๑๐ ศูนย์
ดั ง นั้ น การประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐาน
สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
บนระบบดิจิทัลให้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง มีสนามสอบที่ให้บริการ จ�ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
๑) สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า) ๒) ศูนย์เครือข่าย สทศ.
ประจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ
๓) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจ�ำมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผเู้ ข้ารับ
การประเมินฯ รวมจ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
จ�ำนวน ๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คน ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน�ำร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
สทศ. ได้น�ำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ผ่ า นโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

181

เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ยุค
Digital Education

เนื่องในพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยน�ำผลการทดสอบ
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) และระบบการทดสอบทางการศึกษา
แบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) ไปใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน ตชด. น�ำผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการออกแบบการจัด
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยบูรณาการ
ร่วมกับโครงการตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรองรับการเป็นสนามสอบ
ด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) โดย
ประสานความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ ๔ ภูมภิ าค
๕ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) ร.ร.ตชด.บ้านหนองแขม
จ.เชียงใหม่ ๒) ร.ร.ตชด.บ้านชายควน จ.สงขลา ๓) ร.ร.ตชด.
ค็ อ กนิ ส ไทย จ.สกลนคร ๔) ร.ร.ตชด.นเรศวรป่ า ละอู
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ และ ๕) ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
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เข้ามามีสว่ นช่วยในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการร่วมกับโครงการ
พระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ให้กับครูโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๔ วิชา ได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ก�ำกับและติดตามผลการใช้หลักสูตรบูรณาการฯ ที่พัฒนาขึ้น
ในการด�ำเนินโครงการได้ใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
(Action Research) ประกอบด้วย ๑) การวางแผน (Plan)
๒) การปฏิ บั ติ (Action) ๓) การสั ง เกต (Observe)
และ ๔) การสะท้อนผล (Reflect) มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
หลั ก สู ต รบู ร ณาการร่ ว มกั บ โครงการพระราชด�ำ ริ ข องสมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทีป่ ฏิบตั ติ ามวงจรการวิจยั อย่างน้อย ๒ วงรอบ
อันจะน�ำมาซึ่งหลักสูตรบูรณาการฯ ที่มุ่งเน้นการศึกษาเชิงพื้นที่
และการขยายสนามสอบระบบดิ จิ ทั ล ส่ ง ผลให้ ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้นักเรียน
มีความรูแ้ ละทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ ครูมที กั ษะในการจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน อีกทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การใช้ ร ะบบดิ จิ ทั ล ในการจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด
และประเมิ น ผล ตลอดจนสร้ า งโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

๑๒

สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ

การขับเคลื่อน

กิจการลูกเสือไทยในยุคปัจจุบันกับชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ของสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
(สลช.) ได้นำ� กระบวนการลูกเสือมาเป็นตัวขับเคลือ่ นในการเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เพื่อสร้างคุณภาพความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
และเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ
สุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและเยาวชน
ไทยให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ
เช่น ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยใช้กฎและค�ำปฏิญาณของ
ลู ก เสื อ สร้ า งความตระหนั ก ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ
การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ข ยายผลโครงการลู ก เสื อ มั ค คุ เ ทศก์
การฝึ ก อบรมลู ก เสื อ มั ค คุ เ ทศก์ ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
โดยได้ปรับรูปแบบสู่การเรียนออนไลน์ ออนแอร์ และออนไซต์
พร้อมน�ำแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันทันสมัย มาประยุกต์ใช้
ตามมาตรการเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
ก็ ยั ง คงคุ ณ ภาพมาตรฐานตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละแนวทางของ
กระบวนการลูกเสือ
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การน�ำกระบวนการลูกเสือมาแก้ปัญหาเยาวชนและ
สังคม โดยสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนเป็นคนทีม่ คี วามรูแ้ ละเป็นคนดี
มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งการฟื้นฟูลูกเสือ
วิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน.การฟื้นฟูบุคลากร
ผู้ใหญ่โดยเฉพาะบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้เป็นแนวร่วมในการพัฒนาเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน
บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
พร้อมทัง้ ให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงบริบททีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ค่ายลูกเสือ
ที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว ประเทศให้ เ ป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทางการลู ก เสื อ และ
แหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยจัดกิจกรรมดังนี้
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าวุ ธ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว “วั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้ า ”
ซึง่ เป็นวันสาํ คัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี
บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ลูกเสือ
ทุ ก หน่ ว ยเหล่ า ได้ น ้ อ มสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และ
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการร่วมวางพวงมาลา
และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเชิญชวนลูกเสือ
เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี
และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระผู้พระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทย เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ โดยมีพระราชประสงค์
เพื่ อ ฝึ ก อบรมเด็ ก และเยาวชนของชาติ ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาํ คัญ ดัง่ พระราชดาํ รัสทีว่ า่
“ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชน
ที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี”

กิจการลูกเสือไทย ได้ดําเนินการมาเป็นเวลา ๑๐๙ ปี
และเป็นกิจการทีน่ บั ได้วา่ มีความเจริญรุง่ เรือง และพัฒนาก้าวหน้า
ยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั เป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่า กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการ
ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาเยาวชน ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี ด ้ ว ยระบบ
อย่างมีคุณค่า คือสร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ
รู้จักพึ่งตนเอง บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลือผู้อื่น
ทุกเมื่อ เป็นการวางฐานอนาคตให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง
เป็นเกราะก�ำบังในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค หากเยาวชน
ปฏิ บั ติ ต นตามกฎและค� ำ ปฏิ ญ าณของลู ก เสื อ อย่ า งเคร่ ง ครั ด
เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งเตื อ นใจให้ มุ ่ ง มั่ น ต่ อ การท� ำ ความดี
ด้ ว ยหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร้ า งความสมานฉั น ท์ และ
ด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในงาน “วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี น้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม
โดยประกอบพิธถี วายบังคม และถวายราชสดุดี แด่พระผูพ้ ระราชทาน
ก�ำเนิดลูกเสือไทย โดยพร้อมเพรียงกันทัว่ ประเทศ และเพือ่ ให้ลกู เสือ
เนตรนารี กระท�ำตนให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันน�ำมาซึ่งความมี
ระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ ส�ำหรับในส่วนกลาง
จัดพิธใี นวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี
โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง ข้าราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ
เนตรนารีจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี จ�ำนวน ๒,๔๖๐คน

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่า
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน ลดความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาดกระจายของโรค COVID-19 ที่ไม่สามารถ
คาดคะเนความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรค ดังนัน้ จึงของด
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย
และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ประมุ ข ของคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
ขอความร่วมมือให้ส�ำนักงานลูกเสือจังหวัดจัดกิจกรรมลูกเสือ
บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม ทั้ ง ในท้ อ งถิ่ น และระดับประเทศ
เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิก
ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั่ ว ประเทศ จ� ำ นวน
๙๐,๗๐๐ คน
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การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันอังคารที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพือ่ เป็นการแสดงความจงรักภักดี และส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ จึงขอเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสือทุกประเภททุกหมูเ่ หล่า ตลอดจนสมาชิกผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์
จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ภายใต้ชื่อการจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่าง
วันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีบุคลากร
ทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จ�ำนวน ๖๑,๖๐๐ คน
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ลูกเสือมัคคุเทศก์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือ
มัคคุเทศก์ (Guide Scout) กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส�ำหรับในปี ๒๕๖๓ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ๗๐ รุน่ ๕,๘๐๐ คน โดยได้
น้อมน�ำหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ มาใช้ในโครงการฯ เพื่อสืบสาน
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพือ่ ช่วย
สร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชน
อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือ
มี บ ทบาทในการเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
ในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความส�ำคัญของการท่องเทีย่ ว พร้อมเป็นส่วนหนึง่ ในการยกระดับ
คุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งต่อไปการจัด
กิจกรรมลูกเสือควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งยังต้องเพิ่ม
ทั ก ษะชี วิ ต ให้ มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ลู ก เสื อ ไทยมี มั่น ใจในตั ว เอง
กล้ า ที่ จ ะแสดงออก รวมทั้ ง ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
และน�ำมาต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

๑๓

สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(องค์การมหาชน)

การดำ�เนินงานของ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ที่เชื่อมโยงกับศตวรรษที่ ๒๑
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ให้มสี ำ� นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธี ก าร และท� ำ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับแต่ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑
กรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานให้
สมศ. จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขต่ อ หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข ในการด�ำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. มีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ ประโยชน์
ในการสะท้ อ นผลการจั ด การศึ ก ษาและเสนอผลการประเมิ น
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง
ในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของส� ำ นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.) ยึดหลักการตามแผนปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปการจัด
การเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เน้นการพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน หรือรัฐบาลดิจิทัล และแผนงาน
บูรณาการในการบริหารจัดการทีม่ งุ่ เน้นความเป็นเลิศ และการสร้าง
ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลไกที่ส�ำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
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การด�ำเนินการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
และการท�ำงานในชีวิตวิถี ใหม่ (New Normal)
พั ฒ นาระบบและวิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ให้เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ และด� ำ เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาลในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการท�ำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ในการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปรับวิธี
การด�ำเนินงานยังคงไว้ซึ่งหลักการในการประเมินที่มีคุณภาพ
มีหลักการตามวิชาการ มีความยืดหยุน่ และการปรับตัว มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาตามหลักการและทักษะ
การพัฒนาของศตวรรษที่ ๒๑ โดยเรียกระบบการประเมินนี้ว่า
“การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะแรก เป็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย ๑ ครัง้ ในทุก ๕ ปี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ การประเมินระยะแรกนีจ้ ะเป็นการประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ซึง่ ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประเมิน สมศ. จะพิจารณาจากสิ่งที่
ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น
(ในระยะนี้ จ ะไม่ มี ก ารขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม จากสถานศึ ก ษา
เพื่อเป็นการลดภาระของสถานศึกษา) โดยผลการประเมิน SAR
มีระดับคุณภาพ ๓ ระดับ แยกเป็นรายมาตรฐาน (ตาม IQA) คือ
“ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”
ระยะที่สอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)
เป็ น ไปตามความสมั ค รใจของสถานศึ ก ษา มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
๕ ระดับ แยกเป็นรายมาตรฐาน (ตาม IQA) คือ “ดีเยีย่ ม” “ดีมาก”
“ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง” ซึง่ ในการประเมินระยะทีส่ อง ก�ำหนด
เงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน SAR
แล้ว และหากต้องการให้ สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สามารถยื่นค�ำร้อง
มายัง สมศ. โดย สมศ. จะส่งคณะผูป้ ระเมินไปตรวจเยีย่ มสถานศึกษา
ตามวัน เวลาที่นัดหมาย ในช่วงเปิดภาคเรียน และมีก�ำหนด
ระยะเวลาน้อยสุด ๑ วัน (ยกเว้นกรณีจำ� เป็นให้ทำ� เรือ่ งเสนอมายัง

สมศ. เพื่อพิจารณา) โดยยังคงหลักการเป็นการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน ใช้หน้ากากอนามัย
และสวมถุงมือตลอดเวลา เน้นการตรวจหลักฐานที่ไม่ใช่บุคคล
(ยกเว้ น กรณี จ� ำ เป็ น ) ตรวจหลั ก ฐานตามตารางนั ด หมาย
ไม่มีการประชุมสรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานศึกษา
“แต่ ห ากสถานการณ์ ก ารระบาดโรค COVID-19
อยูใ่ นสภาวะควบคุมอย่างเคร่งครัด สมศ. จะด�ำเนินการปรับเปลีย่ น
การประเมินระยะที่สอง ให้เป็นการตรวจเยี่ยมแบบ Online
โดยการก�ำหนดรูปแบบ และวิธกี ารให้ผปู้ ระเมินภายนอกประเมิน
ผ่าน Video Conference ไปยังสถานศึกษาที่ยื่นค�ำขอให้ สมศ.
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม โดยผูป้ ระเมินจะตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์
ทีส่ ถานศึกษาระบุไว้ใน SAR รวมทัง้ เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ ใ นการประเมิ น การตรวจเยี่ ย ม
ตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. โดยผู้ประเมิน และสถานศึกษาจะมี
การตกลงร่ ว มกั น ตามที่ แ จ้ ง ในตารางนั ด หมายก่ อ นก� ำ หนด
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบ Online”
การด�ำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้นวัตกรรมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและการบริหารจัดการ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของ สมศ.
ออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรมและการใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
สถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดในกิจกรรมการบริหารจัดการ
การประเมินคุณภาพภายนอก และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ศตวรรษที่ ๒๑ ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ยุค
Digital 4.0 โดยได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเกีย่ วกับ
การประเมิน ดังนี้
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• E-SAR เป็นระบบที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ ในการรับ-ส่งไฟล์รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็น
ผูร้ วบรวม และส่งรายชือ่ สถานศึกษาทีพ่ ร้อมรับการประเมินมายัง
สมศ. โดยระบบ E-SAR จะมีการเชือ่ มโยงข้อมูลและไฟล์เอกสาร
ต่าง ๆ กับ AQA Platform เพือ่ ให้ผปู้ ระเมินสามารถตรวจประเมิน
SAR ของสถานศึกษาได้แบบ Online
• Mobile Application เป็น ระบบที่ช่วยสนั บ สนุ น
การท�ำงานของผูป้ ระเมินภายนอกด้วยแนวคิดในการน�ำ Platform
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประเมิน
ลดระยะเวลาในการลงพื้ น ที่ ไม่ ส ร้ า งภาระแก่ ส ถานศึ ก ษา
มีการ Check-in, Check-out และบันทึก Location ระหว่าง
การลงพื้ น ที่ ป ระเมิ น การใช้ เ ทคโนโลยี Voice to Text
ในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field note) การ Export ข้อมูล
ในรูปแบบ Digital files เพื่อการวิเคราะห์และจัดท�ำรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์
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• Business Intelligence (BI) เป็ น แผนงาน
ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการสนั บ สนุ น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลจาก ๑) ข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา อาทิ จ�ำนวนผู้เรียน จ�ำนวนบุคลากร
อัตราส่วนของจ�ำนวนผู้เรียนต่อจ�ำนวนครู ภาระงานสอนของครู
โดยเฉลี่ ย ต่ อ สั ป ดาห์ ๒) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร ด้านจัดการเรียนการสอน
โดยน�ำเสนอข้อมูลจุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนา ข้อเสนอแนะตามนโยบาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือภาครัฐ ในแต่ละด้าน และข้อเสนอแนะ
ไปสู่การพัฒนาหรือแบบอย่างที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา
ซึ่ ง เป็ น แผนการด� ำ เนิ น งานของ สมศ. ที่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายไปสู ่
ศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ
(Excellence Center of QA) และใช้เป็นช่องทางหนึง่ ในการน�ำเสนอ
ข้อมูลการสะท้อนผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการพัฒนาต่อไป
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การด�ำเนินการการอบรมและพัฒนา
ผู้ประเมินภายนอกแบบ Online
น� ำ ระบบเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานในการพัฒนาบุคลากร ทดสอบสมรรถนะ ความรู้
และความสามารถในการใช้สื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการอบรม คัดเลือก พัฒนา และให้การรับรองผูป้ ระเมินภายนอก
โดยได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมและประเมิ น ผลแบบ Online
ผ่านระบบ Google Classroom ซึง่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ การเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ให้ มี พั ฒ นาการในการใช้ เ ทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับการเป็น
บุคลากรภาครัฐในยุค Digital 4.0

การด�ำเนินการโครงการงานวิจัยของ สมศ.
การสนับสนุนงานวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาเชิ ง รุ ก เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งในศตวรรษที่ ๒๑
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน” ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาความเสี่ ย ง
และการบริ ห ารความเสี่ ย งในประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่ อ ประโยชน์
ในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
เชิงรุกของสถานศึกษา
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การปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑
และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

192

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

การด�ำเนินการในการสื่อสารข้อมูล
สู่สาธารณะและความคาดหวัง
ถึงประโยชน์ของสาธารณชนที่จะได้รับ
ด� ำ เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ ง เป็ น กลไก
การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance) การด�ำเนินการ
ของสถานศึ ก ษา ตามนโยบายและเป้ า ประสงค์ ข องรั ฐ บาล
และสถานศึกษาที่จ�ำเป็นต้องตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยสถานศึกษาได้รบั ค�ำแนะน�ำทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในขณะทีห่ น่วยงานต้นสังกัด และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มีข้อมูลภาพรวมของระบบการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อก�ำหนด
นโยบาย การวางแผน และการจัดบริการการศึกษา เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
การให้บริการข้อมูลผลการประเมินของสถานศึกษา
กับสังคมถือเป็นงานบริการสาธารณะ โดยผู้เรียน ผู้ปกครอง
และสาธารณชนมี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ และการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่ง สมศ. มีช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ
ในการสื่อสารและบริการข้อมูลสู่สาธารณะ ได้แก่ โทรศัพท์
สอบถาม เขียนข้อความผ่าน E-mail การสืบค้นข้อมูลผ่านทาง
Website ติดตามข่าวสารและข้อมูลในรูปแบบ Multimedia
ผ่านทาง Facebook และ Line Official การอบรมพัฒนา
และเผยแพร่ความรู้แบบ Real-time information ผ่านทาง
Facebook live ซึ่งช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดนี้
เป็นยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเพื่อตอบสนอง
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลสถิติ
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ความภาคภูมิใจ

ในอาชีพการศึกษา
สู่รางวัลคุรุสภา ปี ๒๕๖๓

นายสำ�เริง บุญโต

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ยึดหลักการบริหารงาน
ที่เน้นการทำ�งานเป็นทีม
เน้นความเข้าใจ การยอมรับ
และการมีส่วนร่วม

“คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ” เป็นเป้าหมายหลัก
ที่ส�ำคัญที่สุดของนักบริหารการศึกษา เพราะคุณภาพการศึกษา
ของประเทศจะเจริญงอกงามได้ ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญยิ่ง
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพการศึกษานัน่ ก็คอื ความเป็น
นักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีจิตวิญญาณและความเอาใจใส่
ในการพัฒนางานตามแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ให้มี
ประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ส�ำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น องค์ ก รหลั ก ในเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง และเป็ น ผู ้ น� ำ พาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การจัดการศึกษาให้ประสบความส�ำเร็จร่วมกันได้
กรอบแนวคิด
กระผมในฐานะผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษายึ ด หลั ก การบริ ห ารงานที่ เ น้ น การท� ำ งานเป็ น ที ม
เน้นความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ส่วนเสียในทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ในเชิงบริหาร ความคิดเชิงระบบ และบูรณาการเชื่อมโยงกับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาสร้างเป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เรียกว่า “TPS Model”
โดยมีค่านิยมหลักในการท�ำงานร่วมกันคือ “ร่วมคิด ร่วมท�ำ
และร่วมกันรับผิดชอบ” มีแนวทางการบริหารโดยใช้รปู แบบ TPS
Model ดังนี้
๑. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ Main Teams
ให้สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ
๒. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสหวิทยาเขต
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนการ
บริหาร กระบวนการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ใช้กระบวนการชุมชน
ทางวิชาชีพ (PLC) และใช้เขตพืน้ ทีเ่ ป็นฐาน ภายใต้การยึดโยงกัน
ทั้ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การ กระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษา
และกระบวนการเรียนการสอน ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาการบริหารจัดการ

คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี คุ ณ ภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนลงสู่หน่วยปฏิบัติระดับสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง
เกิดความเหมาะสมกับบริบทของความเป็น “สถานศึกษา” และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�ำไปใช้ต่อยอดได้ จึงได้ประยุกต์
เป็นรูปแบบการบริหารเรียกว่า “TPS Model for Schools”
กระผมรักและศรัทธาในวิชาชีพตัง้ แต่รบั ราชการครูจนถึง
ผู้บริหารการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด�ำเนินชีวิตและการบริหารงาน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมมาใช้
ในการบริ ห ารการศึ ก ษา จึ ง ส่ ง ผลลั พ ธ์ ต ่ อ นั ก เรี ย น ได้ แ ก่
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นทุกปี
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นทุกปี รวมทั้งได้จัดตั้ง “กองทุน
เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สพม.๓๓” ตามระบบดูแลช่วยนักเรียน
และหลักคิดที่ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจากความส�ำเร็จ
ผลด้านนักเรียนทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ตนเองได้รับรางวัลคุรุสภา
ปี ๒๕๖๒ “ระดั บ ดี ” และปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น ” ประเภท
ผูบ้ ริหารการศึกษา รางวัลเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ คุรสุ ดุดี ปี ๒๕๕๓
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๖๒ รางวัล
เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น และในช่วง
๒-๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีผลการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร

จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อีกทั้งผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาในสังกัด
มีผลงานรางวัลความภาคภูมิใจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุ ป จะเห็ น ว่ า ผลการใช้ รู ป แบบ TPS Model
อย่างต่อเนือ่ ง ๓ ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้สำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงภารกิจ และสามารถ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง มีประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืน ที่เป็นวัฒนธรรมใหม่
ในองค์กรมีผลลัพธ์ความส�ำเร็จเชิงประจักษ์จากการบริหารที่มี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และสร้างความภาคภูมใิ จร่วมกัน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้
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นางพวงผกา แสงเงิน

ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นรางวัลที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจมาก เป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิต
ความเป็นครู เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทเี่ ป็นผลมาจากความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจ ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความพากเพียร รอบคอบ มีความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู ท�ำงานเพื่อ
ความก้าวหน้าในด้านการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ได้บริหารงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีคณุ ภาพ มีความเอือ้ อาทรต่อข้าราชการครู บุคลากร
ผูป้ กครอง นักเรียน และเพือ่ นร่วมงาน ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ ยึดมั่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูบ้ ริหารทีม่ คี วามมุง่ มัน่
ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนต่ า ง ๆ
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล บริหารงานโดยรูปแบบ New Normal
ใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา ได้แก่ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
แบบ 4 (four) Active เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
เพือ่ ให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ขึน้ ใช้หลักการบริหาร
แบบมีสว่ นร่วม โดยผูป้ กครอง ชุมชนให้การส่งเสริมและสนับสนุน
และใช้นวัตกรรม Prayamon Healthy Factory อย่าปล่อยให้
เด็กอ้วน เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนรูจ้ กั เลือกรับประทานทีม่ ปี ระโยชน์
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรค NDCs
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บริหารงานโดยรูปแบบ New Normal
ใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา
ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 (four) Active เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนของครู

จากการบริ ห ารงานด้ ว ยความขยั น อดทน มุ ่ ง มั่ น
เสียสละ อุทิศเวลา เป็นผู้น�ำ และสร้างผู้น�ำในองค์กรรับผิดชอบ
เอาใจใส่ บุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ กร การบริ ห ารจั ด การเรี ย นรู ้
การจัดการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
มีการพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง มีขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้การปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ ำ� นวยการสถานศึกษา
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ข้าพเจ้า
มีอุดมการณ์ในการท�ำงานว่า “งานคือเกียรติยศ” คนท�ำงานคือ
คนมีเกียรติ จึงท�ำให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น รางวัล
เกียรติยศสูงสุดในชีวิตความเป็นครู
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นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำพูน เขต ๒

การบริหารงานโรงเรียน โดยใช้
คุณธรรมนำ�ความรู้ด้วยนวัตกรรม
MPR Model ทำ�ให้โรงเรียน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ตลอดระยะเวลา ๓๘ ปี ของการประกอบวิชาชีพครู
จากครูทนุ ป.กศ.ต้น รุน่ สุดท้ายของประเทศไทย เข้าบรรจุรบั ราชการครู
ในต�ำแหน่งครู ๑ ระดับ ๑ ท�ำหน้าทีส่ ายการสอนได้ ๑๙ ปี ก็กา้ วสู่
ต�ำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา นับถึงเวลานี้ก็เข้าสู่ปีที่ ๑๙
ในปั จ จุ บั น ของการเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดล�ำพูน
รางวัลคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ระดับดีเด่น ประเภท
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีไ่ ด้รบั จากคุรสุ ภาในครัง้ นี้ กระผมถือว่าเป็น
รางวัลสูงสุดในชีวิตรับราชการครู ผลงานเชิงประจักษ์ที่ท�ำมา
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ที่เข้ามาท�ำหน้าที่บริหารโรงเรียนแห่งนี้
ตอบโจทย์ทกุ เรือ่ ง เพราะกระผมให้ความส�ำคัญกับคน (ครู) ทีถ่ อื เป็น
ตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทุกด้านและ
กระผมโชคดีทมี่ คี รูบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพค่อนข้างสูง มีบา้ น (ชุมชน)
วัด และทุกภาคส่วน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
ในโรงเรี ย นที่ เ กิ ด จากกระแสรั บ สั่ ง ของในหลวงรั ช กาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ที่ให้พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (หลวงปู่ครูบาวงศ์)
สร้ า งโรงเรี ย นแห่ ง นี้ ร ่ ว มกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ พี่ น ้ อ งชุ ม ชน
ปกาเกอะญอได้มคี วามรู้ เรียนรูท้ นั คน ประกอบกับโรงเรียนแห่งนี้
อยู่ในพื้นที่โครงการหลวง กระผมจึงได้ใช้ “คุณธรรมน�ำความรู้”
ตามกระแสรับสั่ง “ช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” โดยการ
ขับเคลื่อนผ่าน “นวัตกรรม MPR Model” ดังนี้
M (MORAL) คือ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คือเป้าหมายที่นำ� ไปสู่ความส�ำเร็จ การพัฒนา จริยธรรมด้วยวิธี
พัฒนาตนเองตามโรงเรียนคุณธรรมอันดับแรกเป็นธรรมภาระ
ที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
แต่มใิ ช่เป็นการกระท�ำในลักษณะเสร็จสิน้ ต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
จนเป็ น นิ สั ย ทางโรงเรี ยนได้ ส ร้ างพฤติ ก รรมเด็ ก มี คุ ณธรรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรม หมูบ่ า้ นศีล ๕ ของชุมชนพระบาทห้วยต้ม

โดยให้ นั ก เรี ย นได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชนและวั ด ในวั น
ส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งหลักธรรมทางศาสนากล่อมเกลาให้นักเรียน
มีจิตใจที่อ่อนโยนและปฏิบัติตนเองตามหลักศีล ๕
P (PROJECT) คือ โครงงานคุณธรรมที่เกิดจากเด็กคิด
เด็กเลือก เด็กท�ำและอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ขั้นตอน
กระบวนการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างครูแกนน�ำและนักเรียนแกนน�ำ
ขัน้ ตอนที่ ๓ การก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีโครงการคุณธรรมที่เกิดจาก เด็กคิด เด็กเลือก เด็กท�ำ
ขัน้ ตอนที่ ๔ การก�ำหนดวิธกี ารบรรลุคณ
ุ ธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
ขั้ น ตอนที่ ๕ ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
การเปลี่ยนแปลง (ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน)
ขั้นตอนที่ ๖ สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
R (REGULARLY) คือ การท�ำซ�ำ้ ๆ จนเกิดเป็นนิสัยที่ดี
คือผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินงานท�ำให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน
ความส�ำเร็จของการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
ตามแนวทางมูลนิธยิ วุ สถิรคุณ ด้วยนวัตกรรม MPR Model มีดงั นี้
โรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โดยสังเกตได้จากร่องรอยความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั นักเรียน
นั ก เรี ย นยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส โรงเรี ย นสะอาดร่ ม รื่ น และมี ก ลไก
และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ เช่น มีแผนปฏิบัติงาน
มีคณะท�ำงาน เป็นต้น

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ทั้งโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนมีองค์ความรู้/นวัตกรรม
การสร้างเสริมคุณธรรม
ซึ่งการขับเคลื่อนโดยการบริหารงานโรงเรียน โดยใช้
คุณธรรมน�ำความรู้ด้วยนวัตกรรม MPR Model ท�ำให้โรงเรียน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
และเป็นไปตามกระแสรับสั่งที่ว่า
“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
อย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป
การเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี “จะพัฒนางานอย่าลืม
ด้านครองคน จะพัฒนาคนอย่าลืมพัฒนาตนเองก่อน”
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ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำพูน เขต ๒

มุ่งมั่น ตั้งใจ ยอมรับ ปรับปรุง
เรียนรู้ พัฒนา ร่วมสร้างครูดี
และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข
ด้วยศรัทธาในวิชาชีพ

จาก “ครู” สู่ “ศึกษานิเทศก์” เริม่ ต้นรับราชการครู ในปี ๒๕๔๑
ที่โรงเรียนบ้านละอูบ สปจ.แม่ฮ่องสอน นักเรียนและชาวบ้าน
มักจะเรียกว่า “ครูเก๋” สอนอยู่บนดอย ใช้ชีวิตครูดอยมาเป็นเวลา
๙ ปี ๗ เดือน ความทีเ่ ห็นความทุกข์ยากของชีวติ เด็ก ๆ ทีอ่ ยูบ่ นดอย
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษาย่อมมี จึงได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
อดทน ตัง้ ใจ ทุม่ เท และเสียสละ เพือ่ หวังว่าวันหนึง่ เด็ก ๆ เหล่านัน้
จะเติบโตมาเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคม
ต่อไป แม้เขาเลือกเกิดไม่ได้ก็ตาม
จากเส้นทางครูดอย ในปี ๒๕๕๑ ได้ย้ายกลับภูมิล�ำเนา
บ้านเกิดจังหวัดล�ำพูน ตัง้ ใจอย่างมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นครูทดี่ ี เพือ่ ตอบแทน
บ้านเกิดของตน แต่ชวี ติ คงถูกลิขติ มาให้ตดั สินใจเข้าสูเ่ ส้นทางของ
“ศึกษานิเทศก์” เส้นทางทีท่ กุ คนให้เกียรติ และถือว่าเป็น “ครูของครู”
จากวันนั้นถึงวันนี้ ดิฉันได้ท�ำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำพูน เขต ๒ ดูแล
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รับผิดชอบนโยบายอ่านออกเขียนได้ นโยบายส�ำคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึง่ ได้เห็นความส�ำคัญของการอ่านและการเขียน เพราะเชือ่ ว่าเป็น
ทักษะพืน้ ฐานส�ำคัญของผูเ้ รียนเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้แสวงหาความรู้
และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
การเป็นศึกษานิเทศก์ที่ทุกคนให้การยอมรับ ศรัทธา
และเชือ่ มัน่ จึงต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาคน เพราะครูคอื หัวใจส�ำคัญของการขับเคลือ่ นคุณภาพ
การศึกษา ผูเ้ รียนจะเป็นผูเ้ รียนทีด่ ไี ม่ได้ถา้ หากขาดครูทดี่ ี จึงเป็น
ที่มาของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ
การศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ PDRCAS ซึง่ เป็นนวัตกรรมของ
ดิฉันที่พัฒนาขึ้นและได้น�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพื้นที่จนประสบผลส�ำเร็จ

กระบวนการนิเทศ PDRCAS
๑. P : Plan วางแผนเพื่อก�ำหนดแนวทางในการพัฒนา
ครูผสู้ อน ภายใต้บริบทของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
แกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาการอ่านการเขียน
และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based
Learning) จัดท�ำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและเอกสาร
ประกอบการอบรมฯ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา
๒. D : Do ด�ำเนินการอบรมพัฒนาครูผู้สอนในด้าน
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สมอง
เป็นฐาน ครูสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างหลากหลาย
และสามารถสร้างนวัตกรรมการสอนเป็นของตนเองได้
๓. R : Reinforcing ส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อนครู
ได้ลงมือปฏิบตั งิ านด้วยความมัน่ ใจในการให้คำ� ปรึกษา เสนอแนะ
และคอยเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน ใช้เทคนิคการนิเทศ Coaching
& Mentoring ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และในกรณีทกี่ ารท�ำงาน
ของเพื่อนครูท่านใดต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้
ในการสอน และการท�ำงานด้านอื่น ๆ สร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการท�ำงานด้วยความจริงใจ และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
๔. C : Check ติดตามโดยใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ
๕. A : Act สรุปรายงานผลการนิเทศ
๖. S : Sharing เผยแพร่ผลการนิเทศ เป็นรูปแบบ
เอกสารและทางสังคมออนไลน์

ผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศ PDRCAS มาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบท�ำให้ครูสามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตน ส่งผลให้ผเู้ รียนอ่านออก
เขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ครูมีความสุข
ในการสอน ศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอนจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด
เพื่อนร่วมพัฒนา และเพื่อนร่วมทางในวิชาชีพทางการศึกษา
และจากการที่ ดิ ฉั น ได้ ป ฏิ บั ติ ต นตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของ
ศึกษานิเทศก์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูผู้สอน และเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูกศิษย์ จึงท�ำให้ได้รบั รางวัล คุรสุ ภา ระดับดีเด่น
ประเภทศึ ก ษานิ เทศก์ ปี ๒๕๖๓ รางวั ล คุ รุ ส ดุ ดี ปี ๒๕๕๗
รางวัล OBEC AWARDS รองชนะเลิศเหรียญทอง ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๒ และรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข
“มุ่งมั่น ตั้งใจ ยอมรับ ปรับปรุง เรียนรู้ พัฒนา ร่วมสร้าง
ครูดี และสังคมแห่งการเรียนรูท้ มี่ คี วามสุข ด้วยศรัทธาในวิชาชีพ”
จึงเป็นปณิธานของการท�ำงานในหน้าที่ที่ท�ำทุกวัน ท�ำอย่างมี
ความสุข และมีความตั้งใจอันดีร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไปอย่างยั่งยืน
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นายวีระ มนตรีวงษ์

ครูช�ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

“คนขยัน” มักได้รับ “พรสวรรค์” ตอบแทนเสมอ
นับว่าเป็นความโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน อาศัยอยูก่ บั พระตัง้ แต่เรียนในระดับประถมศึกษาจนกระทัง่
ถึงระดับอุดมศึกษา ชีวติ ครูได้เริม่ ต้นทีโ่ รงเรียนคลองใหญ่วทิ ยาคม
อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาระยะเวลากว่า ๓๔ ปีที่เป็นครูผู้สอนวิชา
ทั ศ นศิ ล ป์ - ดนตรี - นาฏศิ ล ป์ เป็ น ผู ้ ฝ ึ ก สอนวงดนตรี ส ากล
เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและเทเบิลเทนนิส เป็นผู้ก�ำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร และเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน ประสบการณ์ของการด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมาด้วยความ
ยากล�ำบาก สอนให้รวู้ า่ ความมีวนิ ยั มุง่ มัน่ ขยันหมัน่ เพียรบนพืน้ ฐาน
ของความเป็นคนดี ท�ำให้ชีวิตมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
สิง่ ทีไ่ ด้ฝกึ ได้ทำ� ซ�ำ้ ๆ บ่อย ๆ จะส่งผลให้เกิดทักษะความช�ำนาญขึน้
โดยธรรมชาติ ค นขยั น จะสามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้
อย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่า “คน” ย่อมสามารถฝึกได้ พัฒนาได้
และไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่ “คน” จะท�ำไม่ได้
“เราไม่สามารถรู้ถึงความยั่งยืนของชีวิตเราได้ แต่เรา
สามารถรู้ถึงความยั่งยืนของสังคมได้ โดยการปลูกความดีให้แก่
เยาวชน เพือ่ เป็นต้นกล้าพันธุด์ ขี องสังคมในวันข้างหน้า และอุทศิ
เวลาช่วยเหลือสังคม” สังคมดี เพราะคนดี
สิ่งที่ได้ท�ำแล้วมีความสุข คือ การได้หยิบยื่นโอกาส
ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ก�ำพร้า และ
ต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองทั้ ง ในด้ า นดนตรี เนื่ อ งจาก
ในปีแรกที่เริ่มสอน ที่นี่เป็นพื้นที่มีสงครามสู้รบของทหารกัมพูชา
และทหารไทย ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นอยู ่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ เ พราะต้ อ งอพยพ
ตามผูป้ กครองไปยังสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย ด้วยความห่วงใยและสงสาร
จึงได้ช่วยเหลือโดยจัดเป็นค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
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ดนตรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี พักอาศัย
อยู่ในโรงเรียน ด้วยการดูแลแบบระบบครอบครัว โดยได้ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาจิต เช่น การสวดมนต์
นั่ ง สมาธิ ก่ อ นนอนเป็ น ประจ�ำ ทุ กคื น ซึ่ ง การด�ำ เนิ นกิ จกรรม
โครงการได้เริ่มมาตัง้ แต่ ปี ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน และในช่วงเย็น
หลังเลิกเรียนได้สอนดนตรีให้กับชาวบ้านที่สนใจ สอนวงดนตรี
สากลของโรงเรียนด้วยระบบพี่สอนน้อง หากมีคาบว่างติดกัน
๒-๓ คาบ จะไปท�ำบุญตามโครงการสร้างบุญด้วยดนตรี โดยสละเวลา
ไปสอนดนตรีให้กบั นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพืน้ ที่
อ�ำเภอคลองใหญ่ตามทีโ่ รงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ และในช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะเดินทางไปสอนดนตรีตามโครงการดนตรี
เพือ่ เยาวชนเกาะกง โดยสอนดนตรีให้กบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ทีม่ พี รมแดนติดกัน ซึง่ ส่งผลให้
“ดนตรี” เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน
ของสองจังหวัด สองประเทศ มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดง
ร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น งานประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดิน
และในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จะจัดกิจกรรมค่ายอบรมดนตรี
สากลเยาวชนภาคฤดูร้อนเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งส่งผลให้วงดนตรี

เราไม่สามารถรู้ถึงความยั่งยืนของชีวิตเราได้
แต่เราสามารถรู้ถึงความยั่งยืนของสังคมได้ โดยการปลูกความดี
ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นต้นกล้าพันธุ์ดีของสังคมในวันข้างหน้า

สากลของโรงเรียนประสบความส�ำเร็จในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ เป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี และได้ประพันธ์
เพลงประจ�ำโรงเรียนคลองใหญ่วทิ ยาคมและโรงเรียนวัดสลักเพชร
(อ�ำเภอเกาะช้าง) รวมทั้งประพันธ์เพลงเพื่อใช้ในการประกวด
แข่งขันวงดนตรีในระดับประเทศ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมเสวนาแบ่งปัน
ความดีกับคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในรายการเวทีเติมหัวใจ
ให้สังคม ครั้งที่ ๘ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมดนตรีสากล
ให้กบั โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด ได้รบั เชิญให้เป็นคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดวงดนตรีสากลระดับจังหวัด ได้รับเชิญให้เป็น
อาจารย์พิเศษสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตด้านดนตรี วิทยาลัย

ชุมชนตราด กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องท�ำให้เกิด
การยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนในสังคม เกิดการยอมรับ
ในโรงเรียนโดยคณะครูและผูบ้ ริหารก�ำหนดให้ “ดนตรี” เป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรี ย น จากการสร้ า งความดี เ พื่ อ เยาวชนและสั ง คม
มาโดยตลอด ส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ รางวัลคนดีของแผ่นดิน รางวั ล
สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี (ระดั บ ครู ข วั ญ ศิ ษ ย์ ) รางวั ล คุ รุ ส ดุ ดี
รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลค่าของแผ่นดิน และรางวัลคุรุสภา
ระดับดีเด่น นับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่งของชีวิตครู
“กตัญญู สู้ชีวิต ห่างไกลสิ่งเสพติด สร้างมิตร คิดสิ่งดี”
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ครูช�ำนาญการพิเศษ
โรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

จากการได้รับรางวัล “คุรุสภาสดุดี” ระดับดีเด่น ประเภท
ครูผสู้ อนประจ�ำปี ๒๕๖๓ ถือเป็นเกียรติอนั สูงสุด เพราะเป็นรางวัล
สูงสุดของอาชีพครู การที่ได้ซึ่งเกียรตินี้ต้องเป็น “ครูมืออาชีพ”
ที่ต้องเสียสละทุ่มเทกายใจและสติปัญญาให้กับนักเรียน ดิฉันเริ่ม
รับราชการในปี ๒๕๓๘ ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ในวิถขี องวิชาชีพครู
ที่มุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทในการท�ำงานและคิดเสมอว่า เป้าหมาย
ของอาชีพครู คือ การสอนนักเรียนทีไ่ ม่รู้ ให้รู้ จึงได้พฒ
ั นาตนเอง
และพัฒนาการสอนของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนที่เรียน
กับเรามีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์กับครูทุกครั้ง ซึ่งวิชา
คณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเรียน เพราะคิดว่า
เป็นวิชาที่ยาก จึงพยายามสอนนักเรียนโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนใจและเปิดใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ซึ่งสื่อที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นมา ได้แก่ เกม บทเรียนการ์ตูน
บทเรียนส�ำเร็จรูป ตั้งแต่ตอนเริ่มรับราชการครู ได้พัฒนาตนเอง
เพื่อหาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ
ดิ ฉั น ได้ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
ตามแนวทางสะเต็ ม ศึกษาเพื่อ พัฒ นาทักษะการคิดวิเ คราะห์
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปญั หา โดยเน้นผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการคิด
และให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) ตามสถานการณ์
จริงที่ครูได้ก�ำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ดิฉันได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านสื่อที่ได้สร้างขึ้น และเน้นให้นักเรียน
ได้ร่วมกันแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูได้ก�ำหนดให้ และมี
การอภิปรายร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ครูจะใช้กระบวนการวิจัยมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมการจัด
การเรียนการสอนอยู่เสมอ
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หลักในการพัฒนางานจนประสบความส�ำเร็จของครู
รัชฎาภรณ์ ปัญญานวล คือ
วิ เ คราะห์ ต นเอง ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถหรื อ
ความช�ำนาญในด้านใด ก็ควรต้องเสริมศักยภาพของตนเองด้านนัน้
และต้องท�ำสิ่งนั้นให้มีความช�ำนาญอยู่เสมอ และถ้าด้านใดขาด
ก็หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต
มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) “ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้
และมีทางออกของปัญหาเสมอ” จะช่วยในการเสริมก�ำลังใจ
และสามารถลดปั ญ หาในเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ทั้งความขัดแย้งที่เกิดกับผู้อื่นและตนเอง
ตัง้ เป้าหมายในการท�ำงาน “ฝันให้ไกล ไปให้ถงึ ” เป้าหมาย
เป็ น ปลายทางที่ ต ้ อ งไปให้ ถึง ไม่ ว ่ าจะเป็ น เป้ าหมายในชี วิ ต
หรือการท�ำงาน

ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ และมีทางออกของปัญหาเสมอ
จะช่วยในการเสริมกำ�ลังใจและสามารถลดปัญหา
ในเรื่องความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี

วางแผนก่อนลงมือท�ำ การวางแผนที่ดีเกิดจากการคิด
ที่รอบคอบ คิดจากมุมมองที่หลากหลายจึงจะท�ำให้การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตนเองจึงค้นคว้าหาความรู้ให้ทันสมัย
อยู่เสมอเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนที่จะน�ำไปปฏิบัติต่อไป
สุขภาพดี ทั้งกายและจิตใจ จะท�ำให้มีแรงในการคิด
สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับนักเรียนได้
ดิ ฉั น มี ค วามรั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งสู ง สุ ด
และมีปณิธานที่มุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ารับราชการครู
ทีไ่ ม่เพียงแต่สอนลูกศิษย์ให้มคี วามรูเ้ ท่านัน้ แต่ครูตอ้ งมีความรัก
เมตตาต่ อ ศิ ษ ย์ อบรมบ่ ม นิ สั ย เพื่ อ ให้ ศิ ษ ย์ เ ป็ น คนเก่ ง คนดี

มีคุณธรรมที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดิฉันจึงท�ำตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์จนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS เหรียญทอง
ชนะเลิศ ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๐
รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ของ สสวท.
ปี ๒๕๖๑ รางวัลวิจยั ของคุรสุ ภาระดับภูมภิ าค ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓
รางวัลคุรสุ ภาระดับดีเด่น ปี ๒๕๖๓ ของส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ดิฉันจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู
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ครูช�ำนาญพิเศษ
โรงเรียนบ้านควนพลี จังหวัดพัทลุง

๒๘ ปี ที่ข้าพเจ้ารับราชการครู
บอกกับตัวเองเสมอว่าภูมิใจและ
ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เคยคิดผิดเลย
ที่เลือกประกอบอาชีพนี้

๒๘ ปี ที่ข้าพเจ้ารับราชการครู บอกกับตัวเองเสมอว่า
ภูมใิ จและดีใจเป็นอย่างยิง่ ไม่เคยคิดผิดเลยทีเ่ ลือกประกอบอาชีพนี้
เพราะตั้งแต่จบการศึกษาเอกการประถมศึกษาตามโครงการ
คุรุทายาท รุ่นที่ ๓ จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๓๖
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนในจังหวัดภูมิล�ำเนาของ
ตนเอง คือโรงเรียนวัดแหลมโตนด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เมือ่ มีโอกาสย้ายครัง้ แรกก็ตดั สินใจมาสอนทีโ่ รงเรียนใกล้บา้ นทีส่ ดุ
ที่ ดิ ฉั น เคยเรี ย นมาตั้ ง แต่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ท่ี ๑ - ๖ คื อ
โรงเรียนบ้านควนพลี ต�ำบลควนขนุน อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จนทุกวันนี้ เพราะคิดอยูเ่ สมอว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน
ร่วมกับชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ได้กลับมา
สอนศิษย์ที่เป็นลูกหลานของตัวเอง ท�ำให้มีแรงขับที่จะพัฒนา
ลูกศิษย์ทุกคน ทุกรุ่น ให้มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด
ตามก�ำ ลั ง ความสามารถที่มีอ ยู่ ขอบคุณ โครงการคุรุท ายาท

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

212

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

ทีไ่ ด้ผลิตครูจตุพรคนนีใ้ ห้เป็นครูทมี่ หี วั ใจนักสู้ มีความรักและศรัทธา
ในอาชีพ เป็นครูผู้เสียสละ อดทน จริงใจกับทุกคน ไม่เห็นแก่ตัว
จากความมุ ม านะ ทุ ่ ม เท เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี ตั้ ง ใจท� ำ งาน
มาโดยตลอด ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยสูง นักเรียนทีม่ ที กั ษะด้านการใช้ภาษาไทย
ดีเด่นหลาย ๆ ด้าน เช่น การคัดลายมือ การแต่งบทประพันธ์
การท่องบทอาขยาน การเขียนเรียงความ อ่านและตอบค�ำถาม
จากสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน เป็นต้น ได้รับรางวัลตั้งแต่
ระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศหลายรายการ โรงเรียนบ้านควนพลีได้รบั การคัดเลือก
เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลส�ำเร็จ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับดี
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณโครงการคุรุทายาท
ที่ได้ผลิตครูจตุพรคนนี้ให้เป็นครูที่มีหัวใจนักสู้
มีความรักและศรัทธาในอาชีพ

ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน เป็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนัก
อยูเ่ สมอว่า ถ้านักเรียนเก่งภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่องแล้วจะส่งผลต่อการเรียน จึงจัดท�ำ ๕ กิจกรรมหลัก
คือ ประตู สู ่ ค� ำ ภาษาไทยวันละค�ำ คลิ นิ ก อ่ า นออกเขี ย นได้
อ่านให้ผปู้ กครองฟัง และค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ จนประสบผลส� ำ เร็ จ
ได้รบั เชิญให้ไปน�ำเสนอผลงานและวิธกี ารเรียนการสอนภาษาไทย

ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ (การเขียนเชิงสร้างสรรค์) ต่อคณะวิจยั โครงการ
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอนอ่ า น - เขี ย นภาษาไทยในพื้ น ที่ ภ าคใต้
จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึง่ สนับสนุน
โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ต่อมาได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนครูภาษาไทยภาคใต้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด
เพื่อวิพากษ์ผลงานวิจัยและร่างการสังเคราะห์งานวิจัยโครงการ
ดังกล่าว ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานต่าง ๆ
ของข้าพเจ้า
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ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลูกใครไม่ส�ำ คัญ
ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
จะรักและพันผูก
จะสอนลูกเป็นคนดี
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บทบาทหน้ า ที่ ข องครู นอกจากการสอนให้ ค วามรู้
นักเรียนในโรงเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและวั ฒ นธรรม สำ�หรั บ ครู สุ ด ารั ต น์
วัฒนพฤติไพศาล ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปี ทีท่ ำ�หน้าทีใ่ นวิชาชีพครู
ได้ทมุ่ เทเวลา แสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ เพือ่ นำ�มาปรับปรุงการเรียน
การสอน สร้างเสริมแรงและความรู้ให้กับนักเรียน เป็นแบบอย่าง
แก่นักเรียน คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใฝ่หาความรู้ และเป็นผู้มีคุณธรรม จากการปฏิบัติตนจนเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด จั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม นาฏศิ ล ป์ ใ นโรงเรี ย น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
เรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหาให้มี
คุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและ
ให้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในตนเองและรั ก ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
การทำ�งานยึดหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ในการ “ครองงาน” คือมีความยินดี พอใจ รักใคร่ ใฝ่ใจรัก ที่จะทำ�
ในสิง่ นัน้ อยูเ่ สมอและปรารถนาจะทำ�งานให้บงั เกิดผลดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป
มีความวิรยิ ะ ความเพียรพยายาม ขยันหมัน่ เพียร ประกอบกิจการ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งอดทน มีความรับผิดชอบ
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองด้วยปัญญาพิจารณาหาเหตุผล มีการวางแผน
วั ด ผลคิ ด ค้ น วิ ธี แ ก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานให้ บั ง เกิ ด ผลดี
ต่อส่วนร่วม สังคมและตนเอง โดยได้ตั้งคติพจน์ในการสอนไว้ว่า
“ ลูกใครไม่ส�ำ คัญ ศิษย์ของฉันนัน้ คือลูก จะรักและพันผูก จะสอนลูก
เป็นคนดี” อีกทั้งมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ “ครู” ยึดมั่น

ในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครูประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อศิษย์ ดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด รักชาติ รักแผ่นดินถิ่นอาศัย ให้เกิดกับ
ลู ก ศิ ษ ย์ วางแนวทางการศึ ก ษา เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาลู ก ศิ ษ ย์
มีความเชื่อว่าประสบการณ์ท่ไี ด้รับจะเป็นพลังที่หนุนนำ�ให้ลูกศิษย์
มีอนาคตก้าวหน้ามัน่ คงและยั่งยืน
จากการปฏิบตั ติ นทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้นกั เรียนได้รบั รางวัล
เหรียญทอง ระดับชาติ ๕ รางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง ระบำ�มาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์
ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ รางวัลเหรียญทอง
นาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ครัง้ ที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรรี มั ย์
รางวัลเหรียญเงิน การแสดงตลก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต รางวัลเหรียญทอง รำ�วงมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้น และครูได้รับรางวัล ครูเกียรติยศ
“TEACHER AWARDS” สาขานาฏศิลป์ ปี ๒๕๔๕ รางวัลครูตน้ แบบ
ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ SUPER
TEACHER AWARDS สาขานาฏศิลป์ ปี ๒๕๔๖ รางวัลครูผสู้ อน
ดีเด่น กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ของคุรสุ ภา ปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๖๑
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕ รางวัล MOE AWARDS สาขา
อนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๕๙ รางวัลคุรุสดุดี ของคุรุสภา ปี ๒๕๖๑
รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒

รางวัลพระพฤหัสบดี ของ สกสค. ปี ๒๕๖๒ รางวัลครูดีในดวงใจ
ของ สพฐ. ปี ๒๕๖๒ โล่เชิดชูเกียรติให้เป็น “รัตนมณีศรีนาฏศิลป์”
(ศิษย์เก่าดีเด่น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๓ รางวัล
ครูขวัญศิษย์ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ และรางวัลคุรุสภา ปี ๒๕๖๓
“ระดับดีเด่น”
นอกจากการสอนในโรงเรียนแล้ว ยังทำ�งานร่วมกับชุมชน
หน่วยงานของอำ�เภอและจังหวัด ในงานสืบสานวัฒนธรรมต่าง ๆ
เช่น งานรำ�บวงสรวงพญานาค ในงานประเพณีออกพรรษา
ไหลเรือไฟพญานาคโลก รับหน้าทีฝ่ กึ รำ�ให้กบั ชุมชน ดาราทีร่ บั เชิญ
มาร่วมงานของทุกปี และรางวัลคุรสุ ภา ประจำ�ปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น”
เป็ น อี ก รางวั ล ที่ ภ าคภู มิ ใ จที่ สุ ด จะขอมุ่ ง มั่ น รั ก ษาวั ฒ นธรรม
ของไทยไว้ให้ชนรุน่ หลังได้เรียนรูต้ อ่ ไปและจะเฝ้าระวังรักษามาตรฐาน
ของการสอนวิชานาฏศิลป์ ของโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
สืบไป “ความสำ�เร็จของนักเรียน คือ ความภูมิใจของครู”
“ดีเด่นเช่นครูครุ สุ ภา มุง่ หาพัฒนาเพือ่ เด็กไทย เป็นต้นแบบ
ให้ครูก้าวเดินไป สอนศิษย์เป็นคนดีถิ่นนาคร”
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ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

หลักการพัฒนานักเรียน คือ
“คิดง่าย ๆ” เริ่มจากปัญหาง่าย ๆ
สู่ปัญหาที่ยากและซับซ้อน
เราต้องการดำ�เนินชีวต
ิ อย่างมีความสุข
“คิดในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม”

ตลอดระยะเวลารับราชการครู ๒๔ ปี ปฏิบตั กิ ารสอนเพียง
๒ โรงเรียน โดยได้ท�ำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
ซึ่ ง โรงเรี ย นอนุ บ าลเวี ย งแก่ น เป็ น โรงเรี ย นชายขอบที่ เ ปิ ด
ท�ำการสอนในระดับประถมศึกษา มีพนื้ ทีต่ ดิ กับประเทศเพือ่ นบ้าน
ของไทย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ทีจ่ ำ� นวนมาก เช่น
ม้ง เมีย่ น ไทลือ้ ขมุ ลาว ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนท�ำได้ยาก
เนื่องจากผู้ปกครองไม่ได้ให้ความส�ำคัญด้านการศึกษา ส่วนใหญ่
มุง่ เน้นด้านความเป็นอยูท่ างด้านเศรษฐกิจ จึงท�ำให้ขาดความสนใจ
และเอาใจใส่เรือ่ งการเรียนของบุตรหลาน ซึง่ ถือเป็นความท้าทาย
ในการพัฒนาและสร้างความตระหนักรูข้ องผูป้ กครองและนักเรียน
เป็นอย่างมาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ด้วยความที่เป็นคนคิดบวกมีความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหา
ย่อมมีหนทางแก้ไข ขอให้เรามีความพยายามและตั้งใจท�ำให้เต็ม
ความสามารถของตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการท�ำงาน คือ
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มีความสุขของนักเรียน จึงได้มุ่งมั่น
ในการท�ำงานและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยได้น�ำหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็น
แนวทางในการพัฒนางานด้านการศึกษาในพื้นที่ชายขอบ ดังนี้
เข้าใจ ได้ด�ำเนินการ ศึกษาบริบทเบื้องต้น ด้วยการ
สอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ข้อมูลตัวนักเรียน ข้อมูลผูป้ กครอง
ข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลชุมชน เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ความต้องการ
ของทุกภาคส่วนตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควร
พัฒนา
เข้าถึง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน ให้เกิดเจตคติที่ดี
ต่ อ การเรี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี
ต่อการเรียน อยากเรียนรู้ โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่าง
ครูผสู้ อน นักเรียน และโรงเรียน ท�ำให้นกั เรียนมีเป้าหมายการเรียน
ที่ชัดเจนมองเห็นอนาคตของตนเองจากการเรียน และออกแบบ
กิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ เหมาะสม
กับวัยของนักเรียน สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้
นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น
พัฒนา ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เช่น การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน
แบบโครงงาน การสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ กิจกรรม STEM เป็นต้น
โดยมีการจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของ
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับใช้สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มสะท้ อ น
ผลการเรียนรูเ้ พือ่ ปรับปรุงพัฒนา ใช้การจัดการความรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการศึกษา
ผ่านเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จนเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้

ที่มีประโยชน์น�ำสู่การเผยแพร่ผลงานในระดับต่าง ๆ พร้อมน�ำ
ข้อเสนอแนะจากการเผยแพร่มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงอีกครั้ง
จากความตัง้ ใจในการพัฒนาท�ำให้นกั เรียนเกิดการระเบิด
จากข้างใน สนใจใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์
มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นทีย่ อมรับ และสามารถน�ำองค์ความรู้
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้จริง ท�ำให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้ความส�ำคัญกับการศึกษามากขึ้น
รางวั ล คุ รุ ส ภาถื อ เป็ น รางวั ล ที่ ภ าคภู มิ ใ จในอาชี พ ครู
มากทีส่ ดุ รางวัลหนึง่ ทีไ่ ด้รบั สะท้อนถึงความตัง้ ใจมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ซึง่ ได้รบั การยกย่องให้เป็นครูผสู้ ง่ เสริมให้นกั เรียน
ใช้กระบวนการคิดพิชิตปัญหา เนื่องด้วยได้พัฒนาทักษะการคิด
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนมาโดยตลอด เป็นการพัฒนาทักษะ
ที่ส�ำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครอบคลุม ผ่านการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งแบบ (Problem-Based
Learning) และ (Project-Based Learning) รูปแบบลงมือ
ปฏิบัติจริงของนักเรียน Active Learning ด้วยการท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์เพือ่ ให้ได้บรู ณาการทัง้ ความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงาน
ไปพร้อมกัน ซึ่งใช้หลักคิดในการพัฒนานักเรียน คือ “คิดง่าย ๆ”
เริ่มจากปัญหาง่าย ๆ สู่ปัญหาที่ยากและซับซ้อน “คิดใกล้ตัว”
แก้ปญั หาทีม่ ใี นชีวติ ประจ�ำวัน ในชุมชน เพราะเราต้องการด�ำเนินชีวติ
อย่างมีความสุข “คิดในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม” มองแบบเดียวกับ
ผู ้ อื่ น ย่ อ มไม่ แ ตกต่ า งและไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ระหว่ า ง
การจัดการเรียนรูใ้ นการท�ำโครงงานนัน้ ได้สอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้น�ำไปประยุกต์ใช้อยู่เสมอ
ในการพั ฒ นาการท� ำ งานโครงงานของนั ก เรี ย นชายขอบนั้ น
มีความยากล�ำบาก เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับนักเรียน จึงได้เริม่
จากง่ายไปหายากแบ่งระยะการพัฒนาไว้ ๓ ระยะ
ระยะแรก “ครูพาท�ำ” นักเรียนที่ไม่เคยท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์เกิดความสนุกที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ไม่ใช่การเรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว นักเรียน
ทั้ ง ห้ อ งช่ ว ยกั น ท� ำ โครงงาน เริ่ ม จากหั ว ข้ อ ที่ ง ่ า ยไม่ ยุ ่ ง ยาก
ซับซ้อนมากนัก โดยคอยก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ก�ำลังใจ
จนผลงานการจั ด ท� ำ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ส� ำ เร็ จ นั ก เรี ย น
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ระยะที่สอง “ท�ำตามพี่” ให้รุ่นน้องได้เรียนรู้งานของรุ่นพี่
และช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ความส�ำเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่รุ่นน้อง และใช้สื่อนวัตกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านทักษะ
การจั ด ท� ำ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ พร้ อ มท� ำ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
ไปควบคู่กัน

ระยะที่สาม “กลุ่มสนใจ” นักเรียนในกลุ่มช่วยกันก�ำหนด
ปัญหาของกลุม่ ทีส่ นใจศึกษา ออกแบบการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
บันทึกผลจนสรุปด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนน�ำความรู้
การจัดท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการเพือ่ เชือ่ มโยงกับชีวติ
ประจ�ำวัน และน�ำความรูไ้ ปจัดท�ำโครงงานกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่
เช่น โครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ โครงงานคณิตศาสตร์
เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สร้ างข้ อ ค้ น พบใหม่ จ ากการท�ำ โครงงานหลากหลายรู ป แบบ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์นนั้ ประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ คือ
นักเรียนต้องเป็นผู้ก�ำหนดปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ยากที่สุด ดังนั้น ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการสร้างความท้าทายให้
นักเรียนอยากค้นหาปัญหา สิง่ แรกทีค่ รูควรท�ำคือใช้คำ� ถามกระตุน้
ความสงสั ย ใคร่ รู ้ เพื่ อ น� ำ สู ่ ป ระเด็ น ข้ อ ปั ญ หาที่ ต นเองสนใจ
อยากหาค�ำตอบ และอีกประการหนึ่งซึ่งส�ำคัญ คือปัญหาควรเริ่ม
จากสิง่ ใกล้ตวั ของนักเรียน เนือ่ งจากนักเรียนชนบทไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรูไ้ ด้บอ่ ย ดังนัน้ แหล่งเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ คือ ชุมชนของตนเอง
เช่น ตลาด แม่น�้ำ บึง ป่าไม้ สวน ไร่ ทุ่งนา รวมถึงวิถีชีวิต อาชีพ
ความเป็นอยูแ่ ละภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ ตนเอง จึงเป็นสิง่ ทีค่ วรน�ำ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนลงไปศึกษา สืบค้น ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อสู่การแก้ไขปัญหา ฝึกให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ วาดภาพออกแบบผลงานนวัตกรรมในการแก้ปัญหา
ของตนเองแล้ววิพากษ์ผลงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลงานของ
ตนเอง ท�ำให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง น�ำสูก่ ารประดิษฐ์ผลงานทีส่ มบูรณ์แล้วให้ผปู้ กครองชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อแนะน�ำ
ขยายผลการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการจัด
การเรียนรู้โดยชุมชน กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งท�ำให้
ผลงานของนั ก เรี ย นได้ รั บ การยกย่ อ งจากหลายหน่ ว ยงาน
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ ผลงานกล่องป้องกัน
สนิมกุญแจ เกิดจากการสังเกตเห็นปัญหาแม่กุญแจรั้วโรงเรียน
เป็นสนิมเนือ่ งจากน�ำ้ ฝน จึงคิดสร้างนวัตกรรมกล่องครอบแม่กญุ แจ
ป้องกันน�้ำฝนไม่ให้เกิดสนิม หรือผลงานไฟฉายอเนกประสงค์
ทีน่ กั เรียนพัฒนารูปแบบการใช้งานไฟฉายเพิม่ ขึน้ จากให้แสงสว่าง
อย่างเดียว ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเปิดฝาขวด ถือถุงใส่ของ
ไม่ปวดมือ และน�ำไปติดกับไม้เท้ามีแสงส่องทางท�ำให้เดินทาง
ในเวลากลางคืนได้สะดวกและปลอดภัย เมื่อนักเรียนมีทักษะ
การคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปญั หาเป็น จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคต
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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ผู้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)
๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๙ อายุ ๗๕ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อยู่
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๙๑๖ ๑๑๘๑
โทรสาร
อาชีพ
พระภิกษุ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
		 มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
		 การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
- สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งดูแลบ�ำรุงรักษา ใช้และจัดหา
		 ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
- สนับสนุนการขอรับบริจาคข้าวสาร เพื่อน�ำมามอบให้โรงเรียนมัธยมศึกษาและ
		 ประถมศึกษา ในเขตอ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอ�ำเภอนาคู อ�ำเภอห้วยผึ้ง
		 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
- สนับสนุนการขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัดลมและสมาร์ททีวี ในการจัดการเรียน
		 การสอน และการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนท่านผู้หญิง
		 จันทิมาพึ่งบารมี
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต (โพธิ์ชัย)
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓ อายุ ๕๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
พธ.ด. (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่
วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์
๐๙ ๖๕๔๒ ๙๖๕๓
โทรสาร
๐ ๔๒๔๖ ๑๑๒๓
อาชีพ
พระภิกษุ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองหนองคาย
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (กศจ.)
- คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนทุนการศึกษา เสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทา - นาบอน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
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พระครูปลัดธรรมานุวัตร (รณชัย เตชปญฺโญ)
๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๕ อายุ ๔๘ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
วัดจุกเฌอ ๗ หมู่ ๔ ต�ำบลคลองจุกกระเฌอ อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทรศัพท์
๐๙ ๔๖๙๗ ๔๗๖๕
โทรสาร
อาชีพ
พระภิกษุ เจ้าคณะต�ำบลบางไผ่ เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
- มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- มอบทุนการศึกษาให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระครูวิสุทธาภิรักษ์ (สมาน โชติ โย)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ อายุ ๖๑ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก ส�ำนักศาสนศึกษาวัดถ�้ำตะโก จังหวัดลพบุรี
ที่อยู่
วัดสิงห์สุทธาวาส ต�ำบลโพสังโฆ อ�ำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๕๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๗๕๖ ๑๙๙๖
โทรสาร
อาชีพ
พระภิกษุ เจ้าคณะต�ำบลโพสังโฆ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการต่าง ๆ
ของโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บรุ ี ส่งผลให้โรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้รบั รางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลโรงเรียนดี
ไม่มอี บายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสิงห์ รางวัลชนะเลิศ ล�ำดับที่ ๑ นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม และรางวัลระดับประเทศ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีส่ นับสนุนกิจกรรมลูกเสือ ระดับดีเด่น และระดับดี รวม ๗ ปี
ต่อเนื่อง (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๒)
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พระครูสุนทรอรรถการ
๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ อายุ ๔๙ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดล�ำพูน
ที่อยู่
วัดพระพุทธบาทผาหนาม ๙๙ หมู่ ๑๒ ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน ๕๑๑๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๙๙๕๔ ๖๘๘๙
โทรสาร
อาชีพ
พระภิกษุ เจ้าคณะต�ำบลนาทราย เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอลี้
- สนับสนุนสถานที่ในการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
		 ของนักศึกษาและบุคลากร กศน.อ�ำเภอลี้
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- สนับสนุนวิทยากรให้ความรูต้ ามโครงการพัฒนาผูเ้ รียน พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริม
		 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 บริ จ าคเงิ น และสนั บ สนุ น การจั ด หางบประมาณเพื่ อ ซ่ อ มแซมและพั ฒ นา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอลี้
พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
๑๖ มกราคม ๒๔๗๒ อายุ ๙๑ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ที่อยู่
วัดป่าหนองไคร้ ต�ำบลหนองหิน อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดยโสธร อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
- สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล จังหวัดยโสธร
- สนับสนุนการศึกษาโดยมอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร
		 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
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พระครูสิริชัยมงคล
๒๙ มีนาคม ๒๕๐๙ อายุ ๕๔ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม ๕ ประโยค พระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย
ที่อยู่
วัดใหญ่ชัยมงคล ๔๐/๓ ต�ำบลคลองสวนพลู อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๓๙๖๓ ๗๐๗๔
โทรสาร
อาชีพ
พระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- ครูภูมิปัญญา และเป็นวิทยากรหรือผู้น�ำในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา
		 ให้แก่เยาวชน และคนทั่วไป
- วิทยากรถ่ายทอดความรูห้ ลักศาสนากับวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
		 พอเพียงต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
		 อย่างยั่งยืน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนั บ สนุ น เงิ น จั ด ซื้ อ เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤตชัย อรุณรัตน์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๑ อายุ ๖๒ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่
๑๕๙/๓๕ หมู่ ๓ หมู่บ้านพัชรเพลส (ซอย ๒) ต�ำบลคลองสวนพลู
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๐๖๖๕ ๗๙๗๙
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานคณะกรรมการสอบนักบริหารต้น
- คณะกรรมการสอบนักบริหารสูง
- อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม
- อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
		 และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- คณะกรรมการ (วิทยากรพี่เลี้ยง) ในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
		 ทางการศึกษาก่อนด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส�ำนักงาน กศน.
- วิทยากรที่ปรึกษาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
		 ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- คณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และจัดท�ำข้อสอบในการสอบคัดเลือก
		 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
		 ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา (กศน.อ�ำเภอ/เขต) สังกัดส�ำนักงาน กศน.
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นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์
๑๓ กันยายน ๒๕๑๐ อายุ ๕๓ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA- Master of Business Administration)
มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ สหราชอาณาจักร (University of Surrey, UK)
ที่อยู่
๗๔ ซอยพัฒนาการ ๕๐ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐๘ ๘๙๔๖ ๒๖๔๕
โทรสาร
อาชีพ
กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนคณะกรรมการ The Joint Public-Private Partnership Sub-Committee
เพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาก�ำลังคนของอาชีวศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการท�ำงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- สนับสนุนอาชีวศึกษาด้านการพัฒนาทักษะดิจทิ ลั สูค่ วามเป็นเลิศ ผ่าน MOU ความร่วมมือ
		 ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลอาชีวศึกษา ลงนามเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- สนับสนุนการจัดท�ำหลักสูตรพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
		 ในการด�ำเนินงานของศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคกลาง
- สนับสนุนการด�ำเนินงานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านทักษะการใช้
		 เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น (Digital Literacy) ให้กบั อาชีวศึกษา ช่วงสถานการณ์
		 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ อายุ ๕๒ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่
๑๑ ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๐๔๗๔ ๙๙๙๙, ๐ ๒๒๓๐ ๑๕๑๘
โทรสาร
อาชีพ
ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 ผลักดันการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม สนั บ สนุ น การลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถภาคอุ ต สาหกรรม
ในประเทศและภูมิภาค (โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) ร่วมกันระหว่างรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ประธานคณะกรรมการบริ ห ารโครงการจั ดตั้งสถาบัน
ไทยโคเซ็น
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นายกิตติรัตน์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

มังคละคีรี
๗ มิถุนายน ๒๔๙๗ อายุ ๖๕ ปี
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๗๙/๖๔๘ ปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๐๘ ๙๑๓๑ ๙๙๗๙
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน ก.ค.ศ.
- ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
- ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกีย่ วกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วย
		 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ
		 หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประธานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
		 โดยรวมของประเทศ
- คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- อนุกรรมการกฎหมายของคุรุสภา
- อ.ก.ค.ศ. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- อนุกรรมการด้านกฎหมายคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- อนุกรรมการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

นางขนิฐา การีสรรพ์
๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๑ อายุ ๖๒ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่
๓๙/๑ ซอยลาดพร้าว ๙๙ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๔๗๐๐ ๔๙๘๒
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
- คณะอนุกรรมการก�ำกับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างช�ำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
		 หนี้สินข้าราชการครู
- คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงกองทุนหมุนเวียน
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นางจรวยพร ธรณินทร์
๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๑ อายุ ๗๒ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (exercise physiology)
Florida State University สหรัฐอเมริกา
ที่อยู่
๒๑๕ ซอยพระรามเก้า ๕๑ แยก ๕ (ถนนเสรี ๖) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๘๕๕ ๔๓๖๓, ๐ ๒๗๑๘ ๔๒๕๒
โทรสาร
๐ ๒๓๐๐ ๑๗๗๒
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้แก่ กรรมการสภาการศึกษา
ประธานอนุ ก รรมการด้ า นศาสนา ศิ ลปะ วั ฒ นธรรม กี ฬ าและภู มิปัญญา และ
อนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านปฏิรูปกลไกและผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- สนับสนุนและผลักดันให้มีข้อเสนอการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม กีฬาและ
		 ภูมิปัญญากับการศึกษา ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
- สนับสนุนและผลักดันให้มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู
		 และเป็นผูเ้ สนอความคิดให้มกี าร “ฟังเสียงครู” ในสภาการศึกษาเสวนา เพือ่ น�ำข้อมูล
		 ทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู

นางจินตนา มีแสงพราว
๒๐ มกราคม ๒๕๐๐ อายุ ๖๔ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่อยู่
๑๒๑ ซอยอารีรักษ์ สุขุมวิท ๕๐ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์
๐๘ ๔๗๐๐ ๙๘๕๔
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 โดยมีผลงานเกีย่ วกับการบรรจุและแต่งตัง้ การก�ำหนดต�ำแหน่ง การมีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
		 การเลื่อนเงินเดือน มาตรฐานต�ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การก�ำหนดเกณฑ์
		 อัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
- อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
		 ทางการศึกษา
- ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน กศจ.ภูเก็ต
- กรรมการในคณะกรรมการ สกสค. และส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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นางจิระพันธุ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

พิมพ์พันธุ์
๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ อายุ ๘๖ ปี
ปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๕ หมู่ ๑ ถนนชีกุน ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๐ ๓๕๒๔ ๑๕๕๙, ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๖๐๖
๐ ๓๕๒๔ ๑๑๐๖
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่
		 การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ กบจ., กทจ., กบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
- ศึกษาวิจยั เรือ่ ง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนทีส่ ง่ เสริมการปฏิรปู การเรียนรู”้
		 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ศึกษาวิจยั ถอดบทเรียน โดยได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		 และได้จดั พิมพ์เอกสารวิชาการแจกจ่ายไปยังหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ทีม่ าศึกษาดูงาน
		 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- บริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา สมทบทุนปรับปรุงอาคารพระราชทาน และก่อสร้าง
		 “อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา”
- บริจาคเงินเพือ่ เป็นทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประจ�ำทุกปี
- บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนให้นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไป
		 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโปรตุเกส
นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
๗ กันยายน ๒๔๙๘ อายุ ๖๖ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินการผลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่
๔๕๓ ซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๙๘๖ ๐๖๗๒
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) และได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
ส�ำนักงาน กพ. นับตั้งแต่รุ่นที่ ๗ เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้กำ� ลังด�ำเนินการพัฒนารุ่นที่ ๑๑
โดยได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๗ - ๑๑)
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ทางการบริหารให้แก่ นบส.ศธ. ตัง้ แต่รนุ่ ที่ ๗ - ๑๐
รวมทั้งท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรในระดับประเทศเพื่อเป็น
วิทยากรให้ความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายแก่ นบส.ศธ. รวมทั้งเสนอแนวคิด
ในการน�ำ นบส.ศธ. ศึกษาดูงานต่างจังหวัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ๑๒๙ ปี
การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
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นายชวลิต พึ่งโภคา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๐๒ อายุ ๖๑ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่
๑๐๓/๑ หมู่ ๗ ต�ำบลบางมัญ อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๔๕๖ ๑๗๒๒
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บรุ ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บรุ ี
ประธานอนุกรรมการด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ฯ
รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรม ฯ ต่าง ๆ
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและแบบประเมิน ฯ มีความมุ่งมั่นในการ
สนับสนุน ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน กสศ. เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง เป็นประธาน
จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลสมทบทุน
ซื้ อ ที่ ดิ น ให้ กั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สิ ง ห์ บุ รี ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยเป็ น ผู ้ อุ ทิ ศ ตน เสี ย สละ
และมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน

นายชัยพฤกษ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

เสรีรักษ์
๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ อายุ ๖๑ ปี
ปริญญาเอก Ph.D.
๒๖/๒๘๓ หมู่ ๕ ต�ำบลวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
๐๙ ๔๑๕๙ ๘๒๔๒
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
		 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)
- ประธานคณะท�ำงานปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
- ทีป่ รึกษาการด�ำเนินงานโครงการขับเคลือ่ นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
		 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรบรรยาย เรื่อง ความเป็นมาและหลักการของ “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๓” ในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรือ่ ง “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๓” เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องพาลาเดียม
ชั้น ๑๐ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

232

๑๒๙ ปี
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นายชาญชัย
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

รสจันทร์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๑ อายุ ๖๓ ปี
ปริญญาโท ศษ.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๓๕๖ หมู่ ๑๐ ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
๐๘ ๑๒๖๖ ๘๔๘๙
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 จัดหาอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะท�ำงาน วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตลอดจนบุคลากรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามอ�ำนาจ
หน้าที่ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน และยังคงใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจจนถึงปัจจุบัน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 น�ำความรู้เกี่ยวกับการสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงเผยแพร่ใน Youtube
และ Facebook เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดแข้ดอ่ น และโรงเรียน
บ้านดอนขะยอม จังหวัดยโสธร) ในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ

นายชาญยุทธ
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

ฉัตรพิริยะพันธ์
๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ อายุ ๕๖ ปี
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๘๘๘ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
๐๘ ๐๐๘๘ ๘๘๘๘
ธุรกิจส่วนตัว

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
- ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
		 ทุกระดับชัน้ ทีเ่ รียนดีและประพฤติดแี ต่มปี ญั หาด้านเศรษฐกิจเป็นประจ�ำและต่อเนือ่ ง
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้แก่
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
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นายแช่ม พลายสุวรรณ
๒๐ พฤษภาคม ๒๔๗๓ อายุ ๙๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสระเกศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่
๘๒ หมู่ ๑ ต�ำบลตลิ่งงาม อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐
โทรศัพท์
๐๘ ๒๖๘๔ ๐๗๘๐
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 บริจาคทีด่ นิ ให้กบั ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพือ่ ให้วทิ ยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยวสมุย ใช้ส�ำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักครู อาคารหอประชุม
โรงอาหาร และใช้เป็นสถานที่จัดประชุมการจัดฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
และประชาชน เพื่อยกระดับทักษะอาชีพ

นางณัฐฌา วีระวานิช
๒๓ มกราคม ๒๕๑๑ อายุ ๕๒ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
ที่อยู่
๒๖/๔ ถนนท่าชนะ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์
๐๖ ๓๘๒๘ ๗๘๙๕
โทรสาร
๐ ๗๗๒๘ ๓๒๕๘
อาชีพ
นักวิชาการอิสระ และธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ คณะท�ำงานการจัดท�ำรายงาน
		 แสดงกิจการโรงเรียนนอกระบบ
- ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ คณะท�ำงานส่งเสริมพัฒนา
		 คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
- คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการด�ำเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู ้ แ ทนตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
		 สุราษฎร์ธานี
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 พิจารณาหลักสูตร ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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นายเต็บ ยามันสะบีดีน
พ.ศ. ๒๔๘๐ อายุ ๘๔ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่
๒๐/๒ หมู่ ๑๑ ต�ำบลบึงน�้ำรักษ์ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐
โทรศัพท์
๐๙ ๙๓๕๔ ๕๒๙๐
โทรสาร
อาชีพ
เกษตรกร
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 บริจาคทีด่ นิ ให้แก่โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม (สมานวงค์ราษฎร์บำ� รุง) โดยให้เป็นสมบัติ
ของกระทรวงการคลัง และเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียน

นายธนบูลย์ สายวงศ์
เกิดวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๑๐ อายุ ๕๔ ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่
๑๒๙๘/๔๔๖ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๘๑๕ ๗๗๕๓
โทรสาร
อาชีพ
ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน โดยให้เป็นสมบัติของกระทรวงการคลัง
และเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียน
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นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ อายุ ๕๘ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และ
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ที่อยู่
๓๑/๕๑ หมูบ่ า้ นลัดดาวัลย์ ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๖๑๔ ๑๘๖๗
โทรสาร
อาชีพ
แพทย์
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 ผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น งานโปรแกรมประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย นมาตรฐานสากล
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) สนับสนุนให้มี
ความร่วมมือกับ Cambridge University Press หรือ CUP ในการปรับหลักสูตร
ข้อสอบในการวัดผลประเมินผล (Assessment) และการปฏิรูปการศึกษาภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางนงลักษณ์ หะยีมะสาและ
๔ ธันวาคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๘ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ที่อยู่
๒ ซอย ๖ ถนนยะรัง ต�ำบลจะบังติกอ อ�ำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๙๒๙๓ ๑๕๒๙
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 คณะกรรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอ้ สิ ลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
(อิบติดาอียะฮฺ) ภายใต้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจ�ำมัสยิด
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้
		 อิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๔ และจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๕ - ๖
		 ทุกรายวิชา
- วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรับปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้
		 อิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๕ - ๖
- วิ ท ยากรในการประชุ ม เชิ ง จั ด ท�ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารของโรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
		 แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร โครงการตามพระราชด� ำ ริ
		 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

236

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

นายบวรวิทย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

เลิศไกร
๔ มีนาคม ๒๕๑๓ อายุ ๕๐ ปี
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑๐ ซอยอ่อนนุช ๗๕ ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
๐๘ ๑๘๔๓ ๐๔๓๒
ครูโรงเรียนเอกชน (รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา)

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 เป็นผูม้ คี วามรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
ด้านการฝึกอบรมและด้านวิชาการเป็นอย่างดียงิ่ จึงได้รบั การแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ
คณะท� ำ งานในการด� ำ เนิ น งานต่ า ง ๆ จากหน่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมการจัดท�ำคู่มือครู คู่มือ
การจัดกิจกรรม และคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในระดับต่าง ๆ

นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์
เกิดวันที่
๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ อายุ ๖๔ ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่
๑๑๑/๕๘ ซอยสายไหม ๑๓ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๑๗๔ ๘๗๔๔
โทรสาร
อาชีพ
ผู้บริหารส่วนงานการบิน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา
(อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน และร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานจ�ำนวน ๖ แห่ง เพื่อเข้าสู่การรับรองเป็นสถาบัน
การฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMTO) และติดต่อประสานงานกับ
สถานประกอบการทั้ ง ในและนอกประเทศเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสาขาช่ า งอากาศยาน
ได้เข้าฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว เช่น บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น
เซอวิสเซส เอเชีย, บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท สายการบินนกแอร์,
บริษัท บางกอกแอร์เวย์, บริษัท เทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท ฟอมูซ่า
ประเทศไต้หวัน
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นายบัณฑิตย์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

ศรีพุทธางกูร
๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๐ อายุ ๖๓ ปี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๙๙/๒๑๐ หมู่ ๓ ถนนราชพฤกษ์ ต�ำบลบางขุนกอง อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
๐๘ ๑๘๖๔ ๕๐๓๕
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับต�ำแหน่งบุคลากรอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองวิเคราะห์
แนวทางแก้ไข กรณีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารหรือเงือ่ นไขที่ ก.ค.ศ.
ก�ำหนด ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ (ว.๑๓) คณะท�ำงานทบทวน
การก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) ในส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและส� ำ นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
คณะกรรมการ/คณะท�ำงานในการตรวจสอบข้อมูลในหน่วยงานการศึกษา กรณีพบ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ฉะเชิงเทรา
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างสม�่ำเสมอ โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
ในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายบุญธรรม
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร อาชีพ
ผลงาน
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แสนจักร์
๕ สิงหาคม ๒๕๐๙ อายุ ๕๕ ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุดรพณิชการ - ช่างกลอุดรธานี
๑๓๙ หมู่ ๘ บ้านห้วยผักกูด ต�ำบลเชียงกลม อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ๔๒๑๕๐
๐๘๑ ๙๕๔ ๕๕๓๕
ธุรกิจส่วนตัว
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ที่ปรึกษารองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยาฝ่ายบริหารวิชาการ
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของวงดนตรีลูกทุ่งเชียงกลมวิทยา - วัชราภรณ์
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนงบประมาณจัดท�ำห้องบันทึกเสียงให้โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียง

นางปนัดดา พิพัฒโนทัย
๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๔ อายุ ๕๙ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่
๕๔/๒๖ หมู่ ๔ ต�ำบลส�ำนักท้อน อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๔๕๒ ๔๓๔๖
โทรสาร
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
- โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง
- โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพร จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนบ้านเกาะไทร จังหวัดกระบี่
- โรงเรียนวัดส�ำนักกะท้อน จังหวัดระยอง

นายประมุข ลมุล
เกิดวันที่
๑๗ มกราคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๗ ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่อยู่
๕๑ ป.ณัฐพล ๒ ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๘๙๑ ๘๕๐๗
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการด�ำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
		 การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสงขลา
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการด�ำเนินโครงการ TFE (Team For Education)
		 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
- ทีป่ รึกษาในการด�ำเนินโครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
		 พื้นที่
- ที่ปรึกษาในการด�ำเนินโครงการ Coaching Teams
- ทีป่ รึกษาในการด�ำเนินงานโครงการศึกษาวิจยั ผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย ๑ ต�ำบล
		 ๑ โรงเรียนคุณภาพ ในจังหวัดสงขลา
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นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ อายุ ๕๘ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่
๑๑/๑๙๙ ซอยงามวงศ์วาน ๔๓ แยก ๒-๙ (ชินเขต ๑/๒๙) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๗๘๙ ๗๑๗๑
โทรสาร
อาชีพ
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการอาชีวศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับการรับรองและผ่านการประเมิน APACC :
Asia Pacific Accreditation and Certification Commission ในระดับเหรียญทอง
ด�ำเนินโครงการวิทยาลัยคุณธรรม ประสบความส�ำเร็จ ได้รับรางวัลระดับเพชรต้นแบบ
ได้รับยกย่องให้ได้รับรางวัล “คนแห่งแผ่นดิน” บริหารจัดการศึกษาส่งผลให้บุคลากร
และนักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานระดับประเทศ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน จัดตั้งมูลนิธิและทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย
สนับสนุนเงินและสิ่งของเพื่อเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกสังกัดอย่างต่อเนื่อง

นายปัญญา สิทธิสาครศิลป์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ อายุ ๔๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์
ที่อยู่
๑๙๙/๕๙ ซอยพระรามที่ ๓ ซอย ๓๓ แยก ๗ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์
๐๘ ๕๙๘๐ ๒๒๙๐
โทรสาร
อาชีพ
ทนายความ
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรบรรยายจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย กับ นิสติ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
- มอบเงินบริจาคให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์
		 เพื่อการศึกษาปัตตานี
- มอบเงินบริจาคให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ เพื่อพัฒนาการศึกษา คณะนิติศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
- สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ๖๐ ปี โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม
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นายพัลลภ เวศย์วรุตม์
๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๕ อายุ ๗๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
มศ.๓ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ที่อยู่
๙๙ หมู่ ๙ ต�ำบลล�ำพยา อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๗๓๖ ๗๘๔๙
โทรสาร
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชินีบูรณะ
- ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน ฯ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐
		 ประเทศไทย สนับสนุนโครงการสร้างสรรค์ปญั ญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย
		 ส�ำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
		 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ประธานคณะกรรมการการก�ำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
		 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- สนับสนุนการจัดตัง้ และด�ำเนินงานศูนย์พฒั นาการศึกษา ได้แก่ ศูนย์แนะแนว จังหวัดนครปฐม
		 ศูนย์ยุวกาชาด จังหวัดนครปฐม และศูนย์อาเซียนศึกษา สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
- สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคกลาง
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนเครื่องดนตรี ให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต�ำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์
เกิดวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ อายุ ๔๗ ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ที่อยู่
๘๘ หมู่ ๓ ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๙๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๗๗๗ ๗๕๖๗, ๐๘ ๑๙๔๓ ๒๑๐๐
โทรสาร
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ อาทิ อุปกรณ์ กีฬาเสือ้ ผ้า รองเท้า เครือ่ งเขียน กระเป๋านักเรียน
และของใช้ส่วนตัวที่จ�ำเป็นต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนการให้นกั เรียนเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมจากกิจกรรมในเทศกาลงานประเพณีตา่ ง ๆ
เช่น เทศกาลกินเจ แห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 บริจาคเงินเพือ่ จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ให้กบั โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
จังหวัดนครปฐม

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

๑๒๙ ปี

การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่

241

นางสาวเพ็ญแข โรจนะ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ อายุ ๕๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่อยู่
๘๐/๒๐ หมู่ ๒ ต�ำบลทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๐๖๕๙ ๕๙๒๖
โทรสาร
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ผูช้ ว่ ยครู (จิตอาสาไม่รบั ค่าตอบแทน) ในระดับชัน้ อนุบาล ๑ - ๓ ของโรงเรียนบ้านทุง่ ต�ำเสา
		 เพื่อช่วยเหลือครูประจ�ำที่มีเพียงคนเดียว โดยปฏิบัติงานทุกวันที่มีการจัดการเรียน
		 การสอน
- สนับสนุนการจัดท�ำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยและโรงเรียน
		 บ้านทุ่งต�ำเสา ได้ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีค�ำภา
เกิดวันที่
๙ มกราคม ๒๕๑๘ อายุ ๔๕ ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ท่องเที่ยวและการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ที่อยู่
๙๕ หมู่ ๔ ต�ำบลแม่เจดีย์ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๖๐
โทรศัพท์
๐๘ ๙๔๗๖ ๙๐๙๓
โทรสาร
อาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนสถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ การนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพ และการแปรรูปสมุนไพร
		 ให้กับนักศึกษา กศน. และผู้ที่สนใจทั่วไป
- คณะท�ำงานจัดท�ำหลักสูตรนวดแผนไทย หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรของศูนย์การศึกษา
		 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเวียงป่าเป้า
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- วิทยากรให้ความรูห้ ลักสูตรการนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพ และหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร
- สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการนวดแผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
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นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ
๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๑ อายุ ๖๓ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่อยู่
๒๔ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๘๐๕ ๔๓๐๖
โทรสาร
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 กรรมการอุปถัมภ์ของโรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียน
		 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
- บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้
		 ในการด�ำเนินการของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา
- บริจาคพัดลมเพดาน ๗ ใบพัด พร้อมติดตั้งให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
		 จังหวัดสุพรรณบุรี
- มอบรถจักรยานให้กบั โรงเรียนวัดเสาธง โรงเรียนวัดบ้านหมี่ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
		 การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

นายมงคล ศิริพัฒนกุล
เกิดวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๗ ปี
วุฒิการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ที่อยู่
๑๗/๙ ถนนเทศบาล ๕ ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์
๐๙ ๕๕๗๖ ๕๕๕๕
โทรสาร
อาชีพ
นักธุรกิจ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง สนามกรี ฑ า งานลาดแอสฟั ล ท์
		 และวัสดุครุภัณฑ์ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
- บริจาคเครื่องเสียง พร้อมผ้าม่าน ให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
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นายรณภพ ปัทมะดิษ
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ อายุ ๕๓ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่อยู่
๕/๔๔๗ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๙๘๙ ๙๘๙๘
โทรสาร
อาชีพ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 อนุกรรมการอ�ำนวยการการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษา
คอมพิวเตอร์ (Coding)

นายวรวิทย์ สุระโคตร
๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๑ อายุ ๖๒ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่
๕๖/๑๒๘ ซอยพหลโยธิน ๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๒๕๖ ๗๑๙๙
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานคณะกรรมการสอบนักบริหารต้น
- คณะกรรมการคัดเลือกนักบริหารต้น
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรบรรยาย เรื่อง วินัย จรรยาบรรณของข้าราชการ หลักสูตรผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา (กศน.อ�ำเภอ/เขต)
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นายวิชชุพันธ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

จันทร์มณี
๑๒ มีนาคม ๒๕๒๐ อายุ ๔๓ ปี
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๙๙/๑๙๙ หมู่ ๕ ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
๐๘ ๖๔๖๓ ๒๘๙๒
ผู้บริหารบริษัทเอกชน

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ. (ระบบทวิภาคี)
		 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ๗ วิทยาลัย และรับนักศึกษาวิทยาลัย
		 ในความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
- คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการจัดการ
		 ธุรกิจอาหาร ปี ๒๕๖๓
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- วิทยากรบรรยายวิทยาลัยในความร่วมมือเพือ่ ศึกษาต่อ (ระบบทวิภาคี) ฝึกประสบการณ์
		 วิชาชีพในสถานประกอบการ
- สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เข้าประกวดกิจกรรม
		 คนพันธุ์ R
- สนับสนุนด�ำเนินโครงการรับนักศึกษาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาด
		 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ได้รับการฝึกงานอย่างต่อเนื่อง

นายวิรัตน์ ปองเปี่ยม
เกิดวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๘ อายุ ๖๖ ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ที่อยู่
๙/๓๐๗ หมู่ ๑๔ หมู่บ้านอิมพีเรียลลากูน่า ซอย ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทรศัพท์
๐๘ ๓๐๖๐ ๓๙๕๔, ๐๘ ๑๖๘๖ ๔๐๓๙
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ผู้อ�ำนวยการฝึกอบรมและวิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
		 ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เป็นที่ปรึกษา รองประธาน และ
		 กรรมการในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของยุวกาชาด
- คณะกรรมการในการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาดประกอบการจัดการฝึกอบรม
		 และการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
- สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
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นายเวโรจน์ ปินตา
๒ มีนาคม ๒๕๑๙ อายุ ๔๕ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและภาวะผู้น�ำทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่
๔/๗๙ หมู่ ๔ ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์
๐๖ ๑๓๖๓ ๕๑๕๙
โทรสาร
๐ ๒๙๖๓ ๒๙๕๕
อาชีพ
กรรมการผู้จัดการบริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาระบบราง ไปศึกษาต่อที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ ปี จ�ำนวน ๑๐ คน

นายศรีราชา
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

วงศารยางกูร
๑๘ กันยายน ๒๔๘๙ อายุ ๗๔ ปี
ปริญญาเอก Ph.D.
๒๙๔ ซอยลาดพร้าว ๑๐๙ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๑๑๓๐
๐๘ ๙๔๕๘ ๗๖๕๔
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพือ่ การจัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุง
		 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
- ประธานคณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
- คณะท�ำงานจัดท�ำร่างกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการศึกษาแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำด้านวิชาการกับคณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุง
		 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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ศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี
๖ กันยายน ๒๔๙๖ อายุ ๖๗ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส
ที่อยู่
๑๙๑๔ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๗๐๗๒ ๐๐๖๘
โทรสาร
อาชีพ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ
		 การศึกษา และจากผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
- ประธานอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- รองประธานคณะอนุกรรมการอ�ำนวยการทดสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ประธานกรรมการในการด�ำเนินงานก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเครือ่ งมือประเมิน
		 สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานวิชาชีพครู

นายสมบูรณ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

บุญศิริ
๓ เมษายน ๒๔๘๕ อายุ ๗๘ ปี
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๗๐/๑๖ - ๑๙ ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
๐๙ ๖๓๙๖ ๓๖๙๓
ธุรกิจส่วนตัว

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการคัดเลือกคณะผูแ้ ทนลูกเสือไทยเข้าชุมนุมลูกเสือโลก ครัง้ ที่ ๒๔
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการกองบริการและสิทธิประโยชน์ งานชุมนุมลูกเสือพลังแสงอาทิตย์
		 (1ST Solar Scout Jamboree) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ผู้ประสานงานระหว่างส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กับ Asia – Pacific Regional
		 Support Center ในการจัดตัง้ กองลูกเสือในประเทศไทย เพือ่ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
		 โครงการ Ticket to Life Project Thailand
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นายสมยศ นิมมานเหมินท์
๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๓ อายุ ๗๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management (AIM), Makati,Manila
The Philippines
ที่อยู่
๑๐, ๑๒, ๑๔ ถนนวิชยานนท์ ต�ำบลช้างม่อย อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๑๘๘๑ ๘๒๐๒
โทรสาร
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นค� ำ เที่ ย งอนุ ส สรณ์ ประจ� ำ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรบรรยายให้กับคณะครู คณะครูอาวุโส ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน และนักเรียน
โรงเรียนค�ำเทีย่ งอนุสสรณ์ ในการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ผา่ นนิทรรศการภาพถ่ายฟิลม์ กระจก
โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้ ชุติมา) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- บริจาครถยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนค�ำเที่ยงอนุสสรณ์
- บริจาคเงินสนับสนุนเทพื้นถนนยางมะตอย และปรับปรุงร่องระบายน�้ำโรงเรียน
		 ค�ำเที่ยงอนุสสรณ์
- บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียนโรงเรียน
		 ค�ำเที่ยงอนุสสรณ์
นายสัมฤทธิ์
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

รงค์ทอง
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๐ อายุ ๖๔ ปี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔๔ หมู่ ๔ ต�ำบลวังไก่เถื่อน อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๓๐
๐๘ ๑๗๔๐ ๔๗๔๘
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 ด้านการศึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนาการศึกษา
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส�ำนักงาน
		 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
- คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
		 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖
- ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๓
- ประธานคณะท�ำงานจัดท�ำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนา
		 การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาน�ำร่องระดับภาค
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นางสาวสุวจี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพ
ผลงาน

ณ ถลาง
๖ มกราคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๗ ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
๔/๒ หมู่ ๒ ต�ำบลอ่าวลึกใต้ อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐
๐๘ ๑๙๗๐ ๑๓๖๖
ข้าราชการบ�ำนาญ

สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบตั งิ าน
		 ในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
		 และบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
		 ขั้นพื้นฐาน ของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
- คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 อ�ำเภอเมืองกระบี่
- คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ เรือ่ ง การเขียนโครงการของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองกระบี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม
เกิดวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ อายุ ๕๖ ปี
วุฒิการศึกษา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่
๑๒๔/๔ ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๖๑๙ ๒๑๐๕
โทรสาร
อาชีพ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- รองประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
		 แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
- รองประธานคณะกรรมการก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
		 แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
- คณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
		 จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
- คณะกรรมการก� ำ กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลงานส่ ง เสริ ม กระบวนการชุ ม ชน
		 แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
- ผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรูย้ คุ ใหม่
		 โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความคาดหวังการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ของการพัฒนาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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รองศาสตราจารย์อารยา จาติเสถียร
๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๔ อายุ ๗๐ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
Ph.D. สาขา Plant Genetics Technical University of Munich
ที่อยู่
๑๘๑/๑๘ ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๓๔๗๑ ๐๙๐๑
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ สาขาวิชาชีววิทยา
- ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนางานวิจัย

รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัศมี
๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๘ ปี
เกิดวันที่
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชา Computer Aided Design of Electronics University of California,
Berkley, U.S.A.
ที่อยู่
๓๒๒ หมู่บ้านนันทวัน - ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์ ซอย ๓๐/๖ ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๐๒๔ ๘๘๔๒
โทรสาร
อาชีพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- ความส�ำเร็จในการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในสถานภาพองค์การมหาชน
		 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน
- ก�ำกับดูแลโรงเรียนให้ดำ� เนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการก�ำหนดนโยบาย
		 การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด�ำเนินงานของโรงเรียน
- ก�ำกับ ดูแลการตรวจสอบภายในด้านการเงินและงบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส
		 และตรวจสอบได้ ตลอดจนอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน
- ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ
		 ประกาศ หรือข้อก�ำหนดเกี่ยวกับโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ
- ก�ำหนดนโยบายและการอนุมตั แิ ผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน จนสามารถ
		 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นผู้น�ำทางวิชาการ และขยายผลองค์ความรู้
		 ด้านการจัดการการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปสูโ่ รงเรียน
		 ทั่วไปในวงกว้างครอบคลุมทั่วประเทศ
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กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๑ ธันวาคม ๒๔๗๕
ผู้บริหาร
Mr. Robert Candelino CEO - Unilever Thailand and Inland ASEAN
สถานที่ตั้งองค์กร ยูนิลีเวอร์เฮาส์ ๑๖๑ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์
๐ ๒๕๕๔ ๒๐๐๐
โทรสาร
๐ ๒๕๕๔ ๒๐๐๐
ประเภทกิจการ ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชัน้ น�ำของโลก ผลิตและขายสินค้ากว่า ๔๐๐ แบรนด์ ทัว่ โลก
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ
นอกห้องเรียน” ปี ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มีการสร้างประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ น อกห้ อ งเรี ย นให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในการต่ อ ยอดการพั ฒ นาความสามารถ
ในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนทุนการศึกษาเพือ่ ต่อยอดโครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ
		 นอกห้องเรียน”
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์เจลล้างมืออนามัยวาสลีนคุณภาพ ขนาด ๕๐ มิลลิลติ ร และขนาด
		 ๔๕๐ มิลลิลติ ร รวมทัง้ สิน้ ๕๑๐,๐๐๐ ชิน้ เพือ่ ให้นกั เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
		 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น�ำไปใช้ประโยชน์ ในการดูแล
		 เรื่องความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
		 (COVID-19)
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ โปสเตอร์และแผ่นพับเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
		 โดยแบรนด์โปรแมกซ์ ไปติดภายในบริเวณโรงเรียน ภายใต้โครงการ Promax Big
		 Cleaning Day ให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน
		 และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๐ โรงเรียน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ผู้บริหาร
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑
สถานที่ตั้งองค์กร ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น ๔ (มุขหลัง) ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์
๐ ๓๘๐๑ ๗๔๖๐
โทรสาร
๐ ๓๘๐๑ ๗๔๖๐
ประเภทกิจการ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพัสดุพร้อมเก้าอี้ส�ำนักงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอปลวกแดง ส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดระยอง
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โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐
ผู้บริหาร
นางพรพรรณ ศุขวัฒน์
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๑๑/๔๕ หมู่ ๔ ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐
โทรศัพท์
๐ ๕๕๔๗ ๙๙๓๔
โทรสาร
ประเภทกิจการ องค์กรสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลก�ำไร
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- ด�ำเนินงานโครงการของกิจกรรมอบรมฉลาดรู้เท่าทันโรคอ้วน/ผอม ในโรงเรียน
		 โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องสาเหตุการเกิดโรคและความเสี่ยงในการเกิดโรค
- โครงการกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพตามความต้องการ กลุม่ เป้าหมาย
- โครงการกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
- โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการพูดในโรงเรียน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนโรงเรียนบ้านงอมมด ในการปรับปรุงห้องพยาบาล
- สนับสนุนโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓
- สนับสนุนโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส�ำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
- สนับสนุนโครงการติดตั้งเครื่องกรองน�้ำและจัดซื้อถังเก็บน�้ำบนดินไฟเบอร์กลาส
		 โรงเรียนบ้านสีเสียดบ�ำรุง
- สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากล�่ำ
- สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างล้างภาชนะ อุปกรณ์รับประทานอาหารพร้อมชั้นวาง
		 ตากแดดฆ่าเชื้อโรค โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
- สนับสนุนปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียนไผ่งามวิทยา
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ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถานที่ตั้งองค์กร ส�ำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทกิจการ หน่วยงานของรัฐ ด้านการศึกษา
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนการด�ำเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ ร่วมกับ
สสวท. ในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการอบรม
เชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 ร่วมกับ สสวท. ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรเพิม่ ศักยภาพครูให้มสี มรรถนะของครู
ยุคใหม่ ส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวทางสมรรถนะ PISA ที่เน้น
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน
และท�ำให้เกิดระบบ Coaching and mentoring ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำและท�ำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional
Learning Community : PLC กับครูที่ผ่านการอบรม ซึ่งจะส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมนักเรียนส�ำหรับการเผชิญหน้า
กั บ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง นอกจากนี้ ยั ง ร่ ว มสร้ า งความเข้ า ใจของครู แ ละนั ก เรี ย น
ต่อการประเมินผล PISA

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖
ผู้บริหาร
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
สถานที่ตั้งองค์กร ๙๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์
๐ ๒๑๐๔ ๔๔๐๓
โทรสาร
๐ ๒๑๐๔ ๔๗๗๗
ประเภทกิจการ ผู้ให้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ต Free WIFI by CAT เพือ่ ถวายสือ่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อใช้ในการทรงงานในระหว่างการเสด็จ ฯ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ในสังกัดส�ำนักงาน กศน. และเพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา แก่นกั เรียน นักศึกษา รวมถึง
ประชาชนที่ใช้บริการในห้องสมุดประชาชน จ�ำนวน ๑๐๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ ค้นคว้าความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๓๒
ผู้บริหาร
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
สถานที่ตั้งองค์กร ๘ อาคาร คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน�ำ้ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๗๗ ๘๘๘๘
โทรสาร
ประเภทกิจการ ธุรกิจสินค้าปลอดอากรในเมือง จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและปลอดอากร ธุรกิจป้ายไฟ
โฆษณาภายในอาคารผูโ้ ดยสารในประเทศและระหว่างประเทศในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ธุรกิจบริหารโรงละครอักษราคิงเพาเวอร์ ร้านอาหารรามายนะ และร้านอาหารลามูน
ธุรกิจกีฬาฟุตบอลสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ซิตี้
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนการบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน มาตรฐาน FIFA เพื่อใช้
ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
และเยาวชนในพื้นที่อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนในสถานศึกษา อันน�ำไปสู่
การประกอบวิชาชีพกีฬาฟุตบอลในอนาคต
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน ขนาด ๓๓ x ๕๓ เมตร
มาตรฐาน FIFA ให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
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บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผู้บริหาร
นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เครือเจริญโภคภัณฑ์
สถานที่ตั้งองค์กร ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๔๖ ๗๒๐๐
โทรสาร
ประเภทกิจการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในนามข้าวตราฉัตร โดยบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
เป็นบริษทั เอกชนเพียงรายเดียวทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการเป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๓ เป็นเวลากว่า ๑๗ ปี ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เยาวชนไทย

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
ผู้บริหาร
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๒/๑๑ หมู่ ๑๘ ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์
๐๘ ๕๔๘๘ ๑๖๒๒
โทรสาร
ประเภทกิจการ ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 ด�ำเนินโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” เป็นโครงการให้เปล่า โดยการ
ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด ๔ ห้องเรียน ให้กบั โรงเรียนทีข่ าดแคลน ซึง่ ในปี ๒๕๖๓
ได้ดำ� เนินโครงการที่ ๑๙ คือ การจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนสิงห์สะอาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
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บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗
ผู้บริหาร
นายกัญชร มัททวีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๖๔ ซอยพหลโยธิน ๖๙ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๓๐๕ ๒๕๑๙, ๐ ๒๙๗๒ ๕๗๙๔
โทรสาร
ประเภทกิจการ ผลิต/จ�ำหน่าย/ให้ค�ำปรึกษา/ฝึกอบรม ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้กับคณะครูและนักเรียน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- วิทยากรบรรยายการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
		 เพือ่ การสือ่ สารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิทยากรบรรยายการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
		 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ ให้กับข้าราชการครู และบุคลากร
		 ทางการศึกษา ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในด�ำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สารผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้กับครูและนักเรียน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้บริหาร
นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๐๓๕ อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิตร แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์
๐ ๒๒๕๑ ๙๙๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๗๗
ประเภทกิจการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนดาราคาม เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และทันสมัย
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บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖
ผู้บริหาร
นางสมฤดี ชัยมงคล
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๕๕๐ อาคารธนภูมิ ชั้น ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๙๔ ๖๖๐๐
โทรสาร
๐ ๒๒๐๗ ๐๖๙๖ - ๗
ประเภทกิจการ ให้บริการพลังงานแบบครบวงจรชั้นน�ำในเอเชียแปซิฟิก ที่ด�ำเนินธุรกิจหลัก ๓ กลุ่ม
ได้แก่ ทรัพยากรพลังงาน การผลิตพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานใน ๑๐ ประเทศ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนโครงการ Partnership School จัดสรรงบประมาณ CSR และโครงการ
		 ยกระดับการศึกษาด้านทักษะวิชาการ (อบรม/การจ้างครู) ทักษะการสร้างอาชีพ
		 ทักษะการใช้ชีวิต
- คณะท�ำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ
		 โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connex ED) ของ สพฐ. และโครงการพัฒนา
		 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
		 ของ สกสค.
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๖ แห่ง เพือ่ ฟืน้ ฟูและพัฒนาโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำ� เป็น
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๗ กันยายน ๒๕๓๓
ผู้บริหาร
นายมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๓/๒ หมู่ ๗ ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์
๐ ๗๔๓๑ ๗๘๐๐
โทรสาร
๐ ๗๔๓๑ ๗๘๑๑
ประเภทกิจการ แปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนและอาชีวศึกษา
สนับสนุนให้มีการสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยในโรงงานในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ
ในสถานประกอบการเพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษาในโรงงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบการ เข้ารับการอบรมเป็นครูฝึก
ในสถานประกอบการและสนับสนุนให้สถานประกอบการ เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน
ของนักศึกษาและให้บริษัทเป็นที่ฝึกงานปฏิบัติการสหกิจศึกษา
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานทีศ่ กึ ษาในระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
อย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑
ผู้บริหาร
Mr. Takanobu Azuma President
นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๐๑/๑๙-๒๔ หมู่ ๒๐ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต�ำบลคลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์
๐ ๒๙๐๙ ๐๓๐๐
โทรสาร
ประเภทกิจการ ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งจักรกลการเกษตรและเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม
การจัดการเกษตรอัจฉริยะ
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนในโครงการ KUBOTA ปันน�ำ้ ใจให้นอ้ ง ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๘ มีนาคม ๒๕๒๕
ผู้บริหาร
นายอาคิฮิสะ โยโคยามา ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๒๒ ซอยอ่อนนุช ๕๕/๑ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์
๐ ๒๘๓๘ ๓๒๐๐
โทรสาร
๐ ๒๗๒๑ ๗๖๐๗
ประเภทกิจการ ผู้แทนจ�ำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ด้านเครือ่ งปรับอากาศ โดยการจัดฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้กบั ครูผสู้ อน
ในหลักสูตรการซ่อมบ�ำรุงการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์และ
พื้นฐานเครื่องปรับอากาศระบบ VRV ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 มอบสื่อการเรียนการสอน ชุดเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จ�ำนวน ๑๙ แห่ง และมอบชุดสาธิตการเปรียบเทียบ
ค่าพลังงานระหว่างเครือ่ งปรับอากาศแบบรอบคงทีก่ บั เครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ สอศ.โดยจัดวิทยากรที่มีประสบการณ์
มาให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั จิ ริง ให้กบั นักเรียน นักศึกษา ได้มที กั ษะ
ด้านเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ผู้บริหาร
ดร. ฮิวจ์ โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๕๗๑ อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้น ๙ ห้อง ๙๐๐๕ ซอยสุขุมวิท ๓๑ ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์
๐ ๒๑๑๗ ๙๕๖๔
โทรสาร
ประเภทกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาและทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนคณะกรรมการ The Joint Public -Private Partnership Sub-Committee
เพือ่ การพัฒนานักเรียนนักศึกษาก�ำลังคนของอาชีวศึกษาเพือ่ ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการท�ำงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- สนับสนุนอาชีวศึกษาด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ ส�ำหรับนักเรียน
		 นักศึกษา ครู ผูบ้ ริหารการศึกษาของอาชีวศึกษา ผ่าน MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนา
		 ทักษะดิจิทัลอาชีวศึกษา
- สนับสนุนองค์ความรู้ในงานวิชาการ TVET International Conference 2019
		 โดยเป็น Panelist ใน Panel Discussion หัวข้อ “TVET for Entrepreneurship in
		 Digital Age”
- สนับสนุนองค์ความรู้เป็น Keynote Speaker ในงาน TVET International
		 Conference The Linkage of Public-Private Sector for Enhancing and
		 Developing TVET through International Collaboration
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จ�ำเป็น
(Digital Literacy) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕
ผู้บริหาร
นางอัญชลี ชาลีจันทร์ ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์
สถานที่ตั้งองค์กร ๔๓๔๕ อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ ๒๗,๒๘ ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์
๐ ๒๓๔๑ ๗๘๘๘
โทรสาร
ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบ จ�ำหน่าย และน�ำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนงานคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
- คณะกรรมการร่วมประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ
- สนับสนุนสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ MOU Excellent Model School
		 และด�ำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- จัดอบรมการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาทวิภาคี ในปี ๒๕๖๓ เพื่อฝึกอาชีพในโรงงาน
- จัดโครงการอบรม “ครูฝกึ ในสถานประกอบการ” ให้กบั ตัวแทนของผูจ้ ำ� หน่าย และโครงการ
		 “Honda New Technology 2020 ครั้งที่ ๑” ให้กับอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ
- ส่งมอบเครื่องยนต์ จ�ำนวน ๒ เครื่อง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหาร
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สถานที่ตั้งองค์กร ส�ำนักงานใหญ่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๕๓๗ ๒๔๖๘
โทรสาร
๐ ๒๕๓๗ ๑๓๐๒
ประเภทกิจการ องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยเทคนิค
โพธาราม ในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชายขอบให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนชายขอบอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประจ�ำทุกปี

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗
ผู้บริหาร
นายสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำ� นวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
นายประสงค์ ศรีพิทักษ์ด�ำรง ผู้จัดการโปรแกรมอุ้มผาง
สถานที่ตั้งองค์กร ๘๐๙ ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์
๐ ๒๐๒๒ ๙๒๐๐ - ๒
โทรสาร
๐ ๒๐๒๒ ๙๒๐๓ - ๕
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียน ฯ กศน.อ�ำเภออุ้มผาง
ดังนี้
		
- ศศช.บ้านกุยต๊ะ
		
- ศศช.บ้านกุยเคล๊อะ
		
- ศศช.บ้านพอกะทะ
		
- ศศช.บ้านเกริ่งปะตี
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มูลนิธิสยามกัมมาจล
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
ผู้บริหาร
นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๙ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่าอีสต์ ชั้น ๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๙๓๗ ๙๙๐๑ - ๗
โทรสาร
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
- อนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนน�ำร่องพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา
		 จ�ำนวน ๔๙ โรงเรียน ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนน�ำร่องที่เป็น
		 แกนน�ำ จ�ำนวน ๒๕ โรงเรียน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนงบประมาณสมทบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ
- สนับสนุนงบประมาณสมทบการพัฒนาโรงเรียนน�ำร่องพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษารุน่ ที่ ๒
- สนับสนุนงบประมาณสมทบการจัดเวทีนำ� เสนอผลงานการขับเคลือ่ นพืน้ ทีน่ วัตกรรม
		 จังหวัด “เวที TEP Forum Sisaket”
มูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาทิ โก
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๘ เมษายน ๒๕๕๑
ผู้บริหาร
นายนริศ แจ่มใจ ประธานมูลนิธิ
สถานที่ตั้งองค์กร ๓๙/๑ หมู่ ๑ ต�ำบลดอนหญ้านาง อ�ำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๔๐
โทรศัพท์
๐๘ ๖๘๒๕ ๔๗๙๓
โทรสาร
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง และสนับสนุน
การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาอ�ำเภอภาชี
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สนับสนุนบุคลากรให้เป็นครู
มืออาชีพ
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์แบบฝึกทักษะคณิตคิดเร็วเพื่อแจกให้กับโรงเรียน
		 ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒
- บริจาคเงินจัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ผู้บริหาร
นางรมิดา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารโรงเรียน
สถานที่ตั้งองค์กร ๓๙๒/๓๓ - ๓๔ ซอยเพ็ญพัฒน์ ๑ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์
๐ ๒๖๒๒ ๓๕๕๑
โทรสาร
๐ ๒๖๒๒ ๓๔๕๕
ประเภทกิจการ สอนนวดไทย
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนบุคลากรนวดฟรี รวมทัง้ จัดท�ำโรงทานเนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
		 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
		 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สนับสนุนบุคลากรในการบรรยาย เรื่อง การนวดตัวเอง งาน ๑๐๘ อาชีพ กศน.
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม
		 - โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ด้านการนวดไทย ผ่าวิกฤตภัย COVID-19
		 - หลักสูตรนวดไทยเพือ่ สุขภาพ ๑๕๐ ชัว่ โมง ณ ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชน ๕ แห่ง
		 - หลักสูตรนวดเท้าเพือ่ สุขภาพ ๖๐ ชัว่ โมง ณ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริม
			 อาชีพผู้สูงอายุ อ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครพนม

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔
ผู้บริหาร
นายธีระ มวลชัยภูมิ ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๒๐ หมู่ ๑๒ ถนนเทศบาล ๑ ต�ำบลหนองบัวแดง อ�ำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์
๐ ๔๔๘๗ ๒๘๔๗
โทรสาร
๐ ๔๔๘๗ ๒๘๕๑
ประเภทกิจการ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาในระบบเปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนั บ สนุ น คณะกรรมการสานพลั ง ประชารั ฐ ด้ า นการยกระดั บ คุ ณ ภาพวิ ช าชี พ
		 และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ
- สนับสนุนโครงการให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ยากจน ด้อยโอกาส
- สนับสนุนการด�ำเนินการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้มคี วามสมบูรณ์ เหมาะสม
		 และทันสมัย รองรับการใช้บริการของนักเรียนและครู
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สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand)
วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๐๓
ผู้บริหาร
Mrs. Maren Niemeyer (นางมาเร็น นีไมเออร์) ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๘/๑ ซอยเกอเธ่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์
๐ ๒๑๐๘ ๘๒๐๐, ๐ ๒๑๐๘ ๘๒๓๓
โทรสาร
๐ ๒๑๐๘ ๘๒๙๙
ประเภทกิจการ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร / องค์กรด้านวัฒนธรรม
ผลงาน
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จั ด งานเทศกาลภาพยนตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้
(The Science Film Festival) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยจัดฉายภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้ครู นักเรียน
และผู้สนใจได้ร่วมท�ำกิจกรรมจากภาพยนตร์ เพื่อสร้างความตระหนักและขจัด
ความกลัวที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
ซึ่งในปีที่ผ่านมายังได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดฉายภาพยนตร์
ทั่วประเทศ มีผู้เข้าชมมากถึง ๖๗๖,๔๑๕ คน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้บริหาร
นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สถานที่ตั้งองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๒๖๐ หมู่ ๔ ต�ำบลดอนแก้ว
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์
๐ ๕๓๑๒ ๑๒๖๘ - ๙
โทรสาร
๐ ๕๓๑๒ ๑๒๕๐
ประเภทกิจการ เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศ
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จดั ท�ำสือ่ การเรียนรู้ และคูม่ อื
กิจกรรม จัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ส�ำหรับนักเรียน ครู อาจารย์
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้
ทางดาราศาสตร์ในเหตุการณ์ส�ำคัญทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และสร้าง
ความตระหนักรู้ทางด้านดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังได้มอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด ๑๐ นิ้ว พร้อมสื่อ และอุปกรณ์
ทางดาราศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
และร่วมกับ สสวท. ในการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค
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สมาคมผู้ปกครองและครู A.M.E.C
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ผู้บริหาร
นายแพทย์ชวน ชีพเจริญรัตน์
สถานที่ตั้งองค์กร ๖๐๘/๓ หมู่ ๒ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์
๐๘ ๙๗๕๓ ๗๐๙๘
โทรสาร
ประเภทกิจการ สมาคม
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 สนับสนุนการบริหารจัดการและบริหารด้านบุคคลโรงเรียนบ้านสันกลาง จังหวัดเชียงราย
ในการก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและก�ำกับ ติดตาม ดูแล
ส่งเสริมการด�ำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณเพือ่ เป็นค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) และระดมเงินเพือ่ สร้างอาคารเรียน
ให้กับโรงเรียนบ้านสันกลาง จังหวัดเชียงราย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๐ มกราคม ๒๕๐๖
ผู้บริหาร
นายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๔๕๘ หมู่ ๖ ถนนยนตรการก�ำธร ต�ำบลคลองขุด อ�ำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
โทรศัพท์
๐ ๗๔๗๑ ๑๙๓๓
โทรสาร
ประเภทกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนั บ สนุ น โครงการ “ออมทรั พ ย์ อ อมความดี เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
		 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยการรับฝากเงินของนักเรียน
		 ผ่านทางโรงเรียน และมีการแจกทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นประจ�ำ
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนต่าง ๆ และกิจกรรมกีฬาเป็นประจ�ำทุกปี
- สนับสนุนโครงการของโรงเรียนด้อยโอกาสในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของจังหวัดสตูล
		 และมอบเงินสนับสนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าพน จังหวัดสตูล
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔
ผู้บริหาร
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๔๓ ถนนประจักษ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์
๐ ๔๒๔๑ ๑๓๓๔
โทรสาร
ประเภทกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ
การเข้าค่ายพักแรม และลูกเสือและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และ ๒ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
ผู้บริหาร
นายธนวัฒน์ กล�่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ตั้งองค์กร ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์
๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐
โทรสาร
๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ ต่อ ๒๑๑
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ดังนี้
		
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
			 เพือ่ ด�ำเนินการจ้างครูผสู้ อน กรณีทสี่ ถานศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนครูผสู้ อน
- โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทพร้อมลานอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร
			 สถานศึกษาให้มคี วามเหมาะสมต่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
			 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
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องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ว
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒ มีนาคม ๒๕๓๘
ผู้บริหาร
นายชินวัฒ กล�่ำแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ว
สถานที่ตั้งองค์กร ๙๙ หมู่ ๕ ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทรศัพท์
๐ ๓๔๗๖ ๙๗๘๙
โทรสาร
๐ ๓๔๗๖ ๙๙๘๐
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
- สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล ตัง้ งบประมาณในแผน
		 ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
- สนับสนุนบุคลากรเป็นคณะท�ำงานหรือช่วยปฏิบัติงานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐
		 (บ้านบางแก้ว) และโรงเรียนบ้านบางบ่อ
- สนับสนุนการจัดอบรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) และโรงเรียน
		 บ้านบางบ่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษหรือวันส�ำคัญต่าง ๆ
- สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
		 แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) และโรงเรียนบ้านบางบ่อ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพังเคน
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
ผู้บริหาร
นายพินิจศักดิ์ ค�ำวัน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพังเคน
สถานที่ตั้งองค์กร ต�ำบลพังเคน อ�ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๗๐
โทรศัพท์
๐ ๔๕๔๒ ๙๕๓๓
โทรสาร
๐ ๔๕๔๒ ๙๕๓๓
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลพังเคน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		 และกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี - นาฏศิลป์
- สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
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องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุ้งทะลาย
วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙
ผู้บริหาร
นายประสิทธิ์ ไพเราะ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุ้งทะลาย
สถานที่ตั้งองค์กร หมู่ ๑ บ้านยุ้งทะลาย ต�ำบลยุ้งทะลาย อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์
๐ ๓๕๔๕ ๙๖๐๑
โทรสาร
๐ ๓๕๔๕ ๙๖๐๑ ต่อ ๖๐๑
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
		 สนับสนุนงบประมาณด้านอาชีพ ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการผู้สูงอายุ
ร่วมทั้งยังมีการนิเทศติดตามผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และยังให้การสนับสนุน
กศน.ต�ำบลยุ้งทะลาย ในการปรับพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย “Good Learning
Center” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยได้น�ำจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์ มาร่วมในการปรับปรุงพืน้ ที่ นอกจากนีย้ งั ท�ำโครงการสภาเด็กและเยาวชน
ในต�ำบลยุ้งทะลาย ร่วมกับ กศน.ยุ้งทะลาย จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม
ในชุมชน

Japan Foundation, Bangkok
วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๑๗
ผู้บริหาร
Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๕๙ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น ๑๐ ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์
๐ ๒๒๖๑ ๗๕๐๐ ต่อ ๑
โทรสาร
๐ ๒๒๖๑ ๗๕๐๕
ประเภทกิจการ องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ผลงาน
สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการ หรืองานด้านบริหารบุคคล หรืองานด้านวัสดุอปุ กรณ์
และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
		 ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในภาษาญีป่ นุ่ การสนับสนุน
โรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ให้มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการจัดส่งครูผู้ช่วย
ชาวญี่ปุ่นมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
		 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ผ่านการด�ำเนินโครงการ
ความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูทงั้ ในด้านภาษาและการสอนภาษาญีป่ นุ่ การพัฒนา
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นและทักษะศตวรรษที่ ๒๑
ในผูเ้ รียน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ Sakura Network
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นทุกภาคเรียน
- สนับสนุนทุนฝึกอบรมครูเพือ่ พัฒนาความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ระดับสูง ณ ประเทศ
		 ญี่ปุ่น
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ภาคผนวก

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป ๑๐๑๖/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี
*******************************
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดให้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในโอกาส
ดังกล่าว
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน
ตามก�ำหนดเวลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ขึ้น
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น งานและคณะบรรณาธิ ก าร มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เรียบเรียง รวบรวมข้อมูล ก�ำหนดมาตรฐานขอบข่ายการจัดท�ำหนังสือ
การออกแบบ รูปเล่ม ตรวจสอบคุณภาพและด�ำเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
ศึกษาธิการ 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.ผู้อ�ำนวยการ…

-๒–
๑๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารองค์กร
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๕. ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๗. นายศรายุทธ มาทัพ
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๐. หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
๒๑. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๒. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๓. 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
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๒๖. นางเจนจิรา…

-๓๒๖. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗. นางสาววันรวี จุลเสน
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๘. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๙. นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๐. นางสาวปรานี ลิ้มในเมือง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๑. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๒. นางสาววาสนา ดีระมี
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๓. นางวิมล มาเทียน
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๔. นางสาวอิชยา กัปปา
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๕. นายปกรณ์ เรืองยิ่ง
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๖. นายธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๗. นายสมประสงค์ ชาหารเวียง
กลุ่มสารนิเทศ ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๘. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสารนิเทศ
ส�ำนักอ�ำนวยการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๓๙. นางสาวสุกัญญา…

-๔๓๙. 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
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		
		
		

(นายสุภัทร จ�ำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

หนังสือ พลิกโฉมการเรียนรู้
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๘ ปี

ปราณี ปราบริปู

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
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
วิมล มาเทียน
ปกรณ์ เรืองยิ่ง
สุกัญญา จันทรสมโภชน์
กนกวรรณ แตงวงษ์
สมชาย กิจบุญศรี
สมประสงค์ ชาหารเวียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
จงจิตร ฟองละแอ

หนังสือ มหามงคลวาร
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๗ ปี

ภาพประกอบ

พงษ์อนันต์ ค�ำน่าน
อัจฉราพร พรไธสง
ธีระพันธ์ ทะก๋า
เอกนรินทร์ อินสมบัติ
ศตายุ วาดพิมาย
ชนินทร์ แซ่ฟุ้ง
ธนวินท์ คงมหาพฤกษ์
จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
อภิวัฒน์ เวียงค�ำ	
ปาริชาต ดวงแป้น
อนุวัตน์ หมันเส็น
วัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์
พิมพ์ที่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

