








ตราเสมาธรรมจักร
ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ



คติธรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ ๑๒๙

๑ เมษายน ๒๕๖๔

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ว่า

“อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย

อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโตฯ”

แปลความว่า “บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง.”

บุคคลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาของชาติ จําเป็นต้องอบรมพัฒนาตน 

ให้พรั่งพร้อมด้วยความเป็น “บัณฑิต” ผู้มีเหตุผล รู้ถูก รู้ผิด รู้ดีรู้ชั่ว รู้ควร รู้ไม่ควร รู้อย่างถูกต้องแม่นยําและ 

ตรงตามหลักวิชาตลอดจนหลักคุณธรรม เพื่อจะได้ผลิตพลเมืองคุณภาพให้แก่สังคมไทย สามารถนําความรู้ 

ความเข้าใจทัง้ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิตไิปเป็นมาตรฐานชวีติ โดยไม่ยอมให้อคตมิาเป็นอปุกรณ์สําหรบัตดัสนิใจ  

อันอาจนําไปสู่ความประพฤติกายทุจริตและวาจาทุจริต ทั้งนี้หากผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  

สามารถพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตผู้มีคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้ว ก็ย่อมไม่อาจมีใครครหาหรือกังขาในระดับ 

ความรู้และจรรยาของผู้อยู่ในฐานะที่จะอบรมส่ังสอนสมาชิกของสังคมได้ คุณสมบัติเช่นนี้เองจักเอื้ออํานวยให้ 

บังเกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษาได้สมดังใจหมาย

กระทรวงศึกษาธิการทําหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง ๑๒๙ ปี เป็นที ่

น่าอนโุมทนา ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายพงึฝึกฝนพฒันาตนให้เพยีบพร้อมด้วยคณุธรรมจรยิธรรมอยู่เสมอ เพือ่ยังประโยชน์ 

แห่งราชการให้สําเร็จ บังเกิดผลเลิศแก่ประชาชาติไทยได้อย่างยั่งยืน

ขออํานวยพรให้กระทรวงศึกษาธิการ จงวัฒนาสถาพร สามารถสร้างสรรค์คุณูปการให้แก่สังคมไทย  

สืบไป ตลอดกาลนาน.

      

 

 (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔







แนวพระราชดำาร ิ
และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

ในพระมหากษัตริย ์
แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์



พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระบรมราชสมภพ เมือ่พทุธศกัราช ๒๒๗๙ ครัง้

แผ่นดนิสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ ทรงเคยรบัราชการในสมยัธนบรุ ีการทีไ่ทยต้องสญูเสยีกรงุศรอียธุยาแก่พม่า 

และการเกิดจลาจลในธนบุรี นํามาซ่ึงความโศกเศร้าสลดใจยิ่ง พลเมืองไทยย่อมปรารถนาบ้านเมืองท่ีเป็น 

ปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นปรกติสุขกลับคืน เหล่าข้าราชการและอาณาประชาราษฎรจึงพร้อมใจอัญเชิญพระองค์

ครั้งทรงดํารงอิสริยยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกข้ึนเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งมหาจักรี 

บรมราชวงศ์ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๕

การศึกษาเป็นประการหน่ึงสําคัญ ท่ีพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แต ่

เบื้องแรกและต่อเนื่อง เพื่อธํารงไว้ซึ่งศิลปวิทยาการที่เจริญรุ่งเรืองแต่สมัยอยุธยา เช่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้สังคายนาพระไตรปิฎก ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม การปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม  

การทํานุบํารุงวิชาช่าง ซึ่งวัดและพระราชวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่

ราชบัณฑิต ทรงส่งเสริม รวบรวม แปลวรรณคดี และชําระพงศาวดาร ทรงฟื้นฟูนาฏกรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ฯลฯ ตลอดรัชกาล

ลักษณะการศึกษา
ลกัษณะการศกึษาของพระราชโอรส พระราชธดิาพระมหากษตัรย์ิ และพระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชบริพาร

และบตุรหลานใกล้ชดิ ศนูย์การศกึษาอยูที่พ่ระบรมมหาราชวงั วงัเจ้านาย บ้านข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ แหล่งทัง้ปวง

นี้เป็นที่ฝึกหัดราชการ วิชาหนังสือ ศิลปวิทยาการช่างและวัฒนธรรม

ส่วนการศกึษาของราษฎรส่วนใหญ่อยูท่ีว่ดั พระเป็นครูผู้สอนแก่เดก็ชาย เช่น ภาษาไทยเบือ้งต้น อบรม

ศีลธรรมจรรยามารยาท เรียนวิชาช่าง วิชาแพทย์แผนไทย เร่ืองที่เรียนเป็นไปตามแต่พระผู้เป็นครูมีความรู้

เช่ียวชาญ ผูเ้รยีนเรยีนรูผ่้านการจดจํา ครทูาํให้ด ูและการฝึกปฏบิตั ิวชิาสอนหนงัสอืเรยีกว่า “การต่อหนงัสอื” คอื  

เรียงสอนทีละคนตามสติปัญญาของศิษย์ ใครเรียนรู้ไวก็ได้ต่อเรื่องใหม่ ครูเขียนบนกระดาน ศิษย์ก็คัดลอกหรือ

อ่านจนจําให้แม่นยํา

เด็กชายที่มาฝากตัวเป็น “ศิษย์วัด” พ่อแม่มักอยู่ในละแวกเดียวกับวัด เมื่ออายุครบก็ “บวชเรียน” โดย

บรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นภิกษุ ศิษย์วัดสั่งสมความรู้อยู่ระยะหนึ่ง บ้างก็ลาสิกขาไปประกอบอาชีพ 

บ้างก็ดาํรงสมณเพศต่อเนือ่ง เพ่ือศกึษาพระธรรมลกึซึง้ บ้านและวัดมคีวามสมัพนัธ์กันแนบแน่น ครรูกัและเอาใจใส่ 

สอนศิษย์อย่างลูกหลาน เสมือน “บําเพ็ญบุญ” ศิษย์เคารพยําเกรงครู และ “สมัครใจ” เรียน

เน่ืองจากศูนย์กลางการเรียนอยู่ที่วัด ประกอบกับความคิดในอดีตว่า ถ้าเด็กหญิงเรียนอ่านเขียนภาษา

ไทยได้คล่อง ก็อาจเขียนเพลงยาวโต้ตอบกับชาย เด็กหญิงจึงอยู่บ้านเรียนวิชาการบ้านการเรือน งานช่างฝีมือ 

เช่น เย็บปักถักร้อย ลักษณะเดียวกับสตรีในราชสํานัก ถ้าจะศึกษาอักขรวิธีก็เพียงอ่านออกเขียนได้ ไม่มีโอกาส

อย่างเด็กชาย

การศึกษาในรัชสมัยนี้เกิดจากพระราชด�าริเพ่ือกอบกู้ฟื้นฟูศิลปวิทยาการท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต แนวการ
จัดการศึกษาอาจเปรียบได้กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบัน

6 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑



พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๑๐ ทรงดํารงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ

ตําแหน่งพระมหาอุปราช เม่ือพระชนมายุ ๔๐ พรรษา และเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ 

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๒

ตลอดรชัสมยั พระองค์ทรงดําเนนิพระราชกรณยีกจิตามพระราชปณธิานและตามรอยพระยคุลบาทสมเดจ็

พระบรมชนกนาถทีท่รงฟ้ืนฟบู้านเมืองไว้ท้ังทางโลกและทางธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง 

พระสมณทูตไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์การค้าขาย 

และการแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆ

 ในรัชสมัยนี้ ศิลปวิทยาการเจริญรุ่งเรืองมาก สะท้อนความสงบสุขและความม่ันคงของชาติ สมดังที ่

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พิทยาลงกรณ ถวายพระราชสดดุว่ีา “ทรงรับมรดกบ้าน เมอืงดี” และประการสาํคญัยิง่  

พระองค์มีพระปรีชาสามารถศิลปะหลายแขนง จึงทรงเป็นแบบอย่างในการศึกษาสร้างสรรค์แก่คนรุ่นหลัง  

กาลเวลาผ่านมายาวนาน ศิลปกรรมชั้นเยี่ยมในพระองค์เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ชาวโลกจนบัดนี้

ลักษณะการศึกษา
ลกัษณะการศกึษาในรชัสมยันีย้งัคงมแีบบแผนเช่นเดยีวกบัคร้ังรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราช หากมกีารปรบัปรงุรายละเอียดบางประการให้เหมาะสมแก่กาลโอกาส เมือ่พเิคราะห์จากวรรณคดี

ประกอบ ทาํให้ได้ภาพลกัษณะการศกึษาชดัเจนขึน้ เช่น ผู้ชายตัง้แต่เชือ้พระราชวงศ์ลงมาจนถึงราษฎร นยิมศกึษา 

อกัขรวธิภีาษาทัง้ไทย บาล ีและเขมร บ้างสนใจศกึษาไสยศาสตร์ และตาํราพชิยัสงคราม หากใครต้องการรับราชการ  

ก็ฝึกหัดเป็นมหาดเล็ก เรียนกฎหมาย ราชาศัพท์ และสุภาษิตโบราณ มีสุภาษิตพระร่วง เป็นต้น

ส ่วนราษฎรท่ัวไปเรียนหนังสือให ้พออ่านออกเขียนได ้ และวัดยังเป ็นสถานที่ เ รียนทั้งวิชา

หนังสือและอ่ืนๆเช่นรัชกาลก่อน นอกจากพระสงฆ์เป็นผู ้สอนแล้ว บางทีก็มีฆราวาสเป็นอาจารย์ด้วย  

มีหลักฐานจากพงศาวดารว่า รัชกาลของพระองค์ มีการต้ังโรงเรียนสอนอักขรวิธีแก่เด็กและราษฎรที่โรงทาน

ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ทรงส่งเสริมการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีให้ก้าวหน้าและรัดกุมยิ่งขึ้น 

โปรดให้มีการแปลบทสวดมนต์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และทรงให้จัดทําคู่มือหรือตําราการศึกษาพระธรรม

วินัยเป็นภาษาไทยเล่มแรกของคณะสงฆ์

ด้านวชิาช่างเป็นทีนิ่ยมเรยีนกนัอย่างกว้างขวาง “ใช้แบบอย่างฝร่ังแลจนีเข้ามาปะปนแผลงให้แปลกออก

ไปกว่าแต่ก่อน” ทางวรรณคดีนอกจากพระองค์ทรงเป็นกวีแล้ว ยังมีกวีคนสําคัญจํานวนมาก ถือเป็นยุคทองแห่ง

วรรณคดี ที่กวีต่างมุ่งสร้างสรรค์วรรณคดีเพื่อ “เฉลิมศรีพระนคร เป็นพิทยาภรณ์ ประดิษฐ์ประดับสรรพงาม” ทั้ง

นาฏกรรม ดนตรี และการละครในรัชกาลนี้ได้เป็นหลักสําหรับศึกษาสืบสานต่อไปภายหน้า

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรัชกาลนี้ มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ 
ทรงเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ศิลปกรรมหลายแขนง

8 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ ๒ 



พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

ทรงพระบรมราชสมภพเมือ่พทุธศกัราช ๒๓๓๐ ทรงได้รบัสถาปนาเป็นพระเจ้าลกูยาเธอ กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร์ 

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๕ ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ทรงกํากับ 

ดแูลราชการเป็นอันมาก เช่น กรมท่า กรมพระคลงัมหาสมบตั ิกรมพระตาํรวจว่าการฎกีา รวมทัง้แต่งสาํเภาหลวง 

ออกไปค้าขายยังเมืองจีน เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต โดยมิได้ตรัส 

มอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระองค์ใด พระบรมวงศานุวงศ์และบรรดาเสนาบดีจึงปรึกษากัน เห็นควร 

ถวายราชสมบัตแิด่พระเจ้าลกูยาเธอ กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร์ เสดจ็ขึน้ทรงราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ รชักาลที ่๓  

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๗

ช่วงเวลาทีพ่ระองค์เสดจ็ขึน้ทรงราชย์ บ้านเมอืงไทยสขุสงบปราศจากข้าศึกศตัร ูเหมาะทีจ่ะบาํรงุเผยแผ่ 

พระพทุธศาสนา และศลิปวทิยาการเพือ่ราษฎรให้กว้างขวางยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ทรงเล็งเหน็ว่าไทยต้องเผชญิกบั 

มหาอํานาจตะวนัตกทีก่าํลังขยายอทิธพิลเข้ามาในภมูภิาคนีอ้ย่างเล่ียงไม่ได้ จงึมพีระบรมราโชวาทก่อนเสดจ็สวรรคตว่า 

“การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็จะเห็นไม่มีแล้ว มีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝร่ัง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้  

การงานสิ่งใดของเขาก็ดี ควรจะเรียนร่ําเอาไว้ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”

ลักษณะการศึกษา
ศูนย์กลางการศึกษาของบรรดาพระราชโอรส โอรสเจ้านายอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง วังเจ้านาย และ 

บ้านข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ ส่วนศนูย์กลางการศกึษาของราษฎรทัว่ไปอยูท่ีว่ดั เช่นเดยีวกบัการศกึษาในสมยัรชักาลที ่๑  

และรัชกาลที่ ๒ วัดในรัชกาลนี้มีจํานวนพร้อมสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่พระองค์ทรงสถาปนาสร้างข้ึนใหม่  

ทรงบูรณะพระอารามเดิม และเจ้านายขุนนาง พ่อค้าราชการได้มีส่วนสร้างขึ้นอีกมาก

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหลายประการให้การศกึษาของสงฆ์เจริญก้าวหน้า แต่เนือ่งจาก 

ช่วงเวลานี้ชาวต่างชาติที่ไทยมักเรียกกันทั่วไปว่า “หมอ” ได้เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาเป็นคร้ังแรกในสมัย 

รัตนโกสินทร์ การปรับปรุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามิให้ย่อหย่อนจึงเป็นเร่ืองจําเป็น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามงกุฎ 

ซึ่งทรงผนวชอยู่ได้ทรงตั้ง “ธรรมยุติกนิกาย” ขึ้น ทรงวางระเบียบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นเหตุให้พระสงฆ์  

“มหานิกาย” ซึง่เป็นนกิายเดมิได้ปรบัปรงุให้เป็นทีเ่ล่ือมใสศรัทธาตาม และสนใจเรียนพระธรรมวนิยัมากขึน้ เป็นต้น

พระองค์มีพระราชดําริถึงลักษณะการศึกษาไว้หลายประเด็น เช่น กุลบุตรต้องเรียนรู้อักขรวิธี นอกจาก

เขยีนหนังสือได้งามอย่างอาลกัษณ์แล้ว ต้องฝึกฝนฉนัทลกัษณ์อ่านและสามารถแต่งบทประพนัธ์ได้ด้วย ทัง้ทรงเน้น 

การคบมติรท่ีเป็นคนมีแก่นสาร หม่ันฟัง อ่าน เรือ่งและสภุาษติทีป่ระเทอืงปัญญา ทรงสนบัสนนุการแต่งตําราเรยีน  

แบ่งเป็น ประถมจินดามณี เล่ม ๑ และเล่ม ๒ รวมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ชาวต่างชาติพิมพ์หนังสือไทย 

เป็นสื่อสําคัญทางการศึกษาเป็นครั้งแรก

ในรัชสมัยนี้มีการถ่ายทอดงานผสมผสานศิลปะระหว่างชาติ ปรากฏในสถาปัตยกรรม แปลกไปจาก 

รัชกาลอื่น เช่น พระเจดีย์วัดยานนาวา โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร ฯลฯ อีกประการหน่ึงอันแสดง 

พระญาณทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ ซึ่งต่อมาได้รับยกย่องเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลก เป็นหลักที่รวมวิชา 

ความรู้ต่างๆ เป็นหลักแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ จารึกวัดพระเชตุพนทั้งจารึกวรรณคดี การแพทย์แผนไทย

สื่อส�าคัญทางการศึกษาท่ีย่ังยืนจ�านวนมากได้เรียนรู้กันจนบัดนี้ มาจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 
ของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้

10 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



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 เสด็จขึ้นทรงราชย ์
เป็นพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ “วชิรญาโณ” ทรงตัดสิน 
พระราชหฤทัยดํารงสมณเพศต่อไป

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎได้เสด็จขึ้นทรงราชย์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 
เป็นพระมหากษัตรย์ิ รชักาลที ่๔ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่พทุธศกัราช ๒๓๙๔  
พระราชวิรยิอตุสาหะทีท่รงศกึษาสรรพวชิาต่างๆ และการได้เสดจ็ออกธดุงค์ไปยงัหวัเมอืงต่าง ๆ  มโีอกาสใกล้ชิดกบั 
อาณาประชาราษฎร์ พระราชกรณยีกจิการเจริญสัมพนัธไมตรีและค้าขายกบัต่างประเทศ รวมทัง้การทีท่รงศกึษา 
ภาษาต่างประเทศ และวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร์ เป็นที่ศรัทธาแก่พระราชอาคันตุกะ 
ต่างชาติทั้งปวง ถือเป็นคุณานุคุณทั้งทางโลกทางธรรมแก่ประเทศชาติและคนไทยอย่างอเนกประการ

ลักษณะการศึกษา
นอกจากพระองค์ทรงได้รับการปลูกฝังความรักในศิลปวิทยาจากสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้ว ยังโปรด 

การพบปะสมาคมกับราชบัณฑิต ศิลปิน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทําให้ทรง 
ทนัสมยั รอบรู ้เพยีบพร้อมทัง้โบราณราชประเพณแีละสากลนิยม ทรงเข้าใจความเป็นปัจเจกบคุคล มีพระราชดําริ 
ให้ขุนนางและราษฎรเรียนรู้ ยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ สนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป การที่ทรงต้ังโรงพิมพ์อักษรพิมพการ โดยทรงเป็นบรรณาธิการและทรงอํานวยการพิมพ ์
ด้วยพระองค์เอง ทําให้ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ได้แพร่หลายขึ้น

ด้านการศึกษาของสงฆ์ พระองค์ทรงวางแบบแผนหลักปฏิบัติ และทรงฟื้นฟูการศึกษาพระปริยัติธรรม 
นอกเหนือจากการศึกษาแบบโบราณราชประเพณีแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรส 
ทรงรับการศึกษาตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรก เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เพื่อเรียนรู้แนวคิด  
การปฏิบัติ และวิทยาการต่างๆของชาวต่างประเทศ พระองค์ทรงริเร่ิมสร้างพิพิธภัณฑ์ที่พระท่ีนั่งองค์หนึ่ง 
ในพระบรมมหาราชวงั รวบรวมสิง่สําคญัของชาต ิมศีลิาจารกึพ่อขนุรามคําแหงมหาราช เป็นต้น ทรงส่งเสรมิให้ 
ข้าราชการไปดูงานที่จําเป็นต่อราชการไทยเป็นคร้ังแรกอย่างเอาใจใส่และนํามาประยุกต์ใช้ในประเทศ  
ได้แก่ กิจการพิมพ์ การแก้นาฬิกา 

ส่วนการศึกษาสําหรับราษฎรทั่วไป ทรงเห็นชอบให้อนุรักษ์ศิลปะและปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ให้เป็น 
แหล่งค้นคว้าหาความรู ้ แม้จิตรกรรมฝาผนังก็ให้ใช้เป็นสื่อสอนพระพุทธศาสนาและเร่ืองราวอื่น ๆ ได้  
มพีระบรมราชานุญาตให้มิชชันนารอีเมรกัินบุกเบกิการศกึษาของเดก็ชายไทย จดัโรงเรยีนท่ีเรยีกในครัง้นัน้ว่า “สกลู”  
ขึ้นในส่วนกลาง เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๕ และอีกหลายแห่งหลายจังหวัดในส่วนภูมิภาค

พระองค์ทรงให้ความสําคญัต่อสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัทางการศกึษา นอกจากทรงให้แก้ไขกฎหมายเก่า 
อนัไม่เป็นธรรมแก่หญงิแล้ว ยงัมีพระบรมราชานญุาตให้ภรยิามชิชนันารเีข้าไปสอนภาษาองักฤษแก่เจ้าจอมและ 
พระเจ้าลูกเธอในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งให้ตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กหญิงขึ้นที่บ้านของมิชชันนารี เช่น  
โรงเรียนแฮเรียต เอมเฮาส์ หรือนิยมเรียกกันว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง หรือชื่อโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
เมื่อย้ายสถานที่มาตั้งในปัจจุบัน

การทรงเป็น “บุคคลแห่งการเรยีนรู”้ มีแนวพระราชด�าริก้าวหน้า และทรงกล้าปฏริปูเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ
ให้ทันสมัยของพระมหากษัตรย์ิพระองค์นี ้เป็นรากฐานส�าคญัย่ิงให้การศกึษาของไทยเจรญิรุง่เรอืงม่ันคงในปัจจบัุน

12 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ 



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระราชสมภพเมือ่พทุธศกัราช ๒๓๙๖ ได้รบัพระราชทานนามว่า สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าจฬุาลงกรณ ฯ  

สิริวัฒนราชกุมาร ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็น กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และกรมขุนพินิตประชานาถ  

ตามลําดบั เสด็จขึน้ทรงราชย์ต่อจากสมเดจ็พระบรมชนกนาถ ในพุทธศกัราช ๒๔๑๑ ขณะพระชนมาย ุ๑๕ พรรษา  

โดยมีการแต่งตั้งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

พระราชกรณยีกจิของพระองค์มเีป็นอเนกอนนัต์ เนือ่งด้วยพระราชหฤทยัใฝ่ศกึษา พระปรชีาสามารถ และ 

ทรงครองสริริาชสมบัตติัง้แต่ทรงพระเยาว์ ทรงปฏรูิปการบริหารราชการแผ่นดนิ การพจิารณาคด ีในศาลยตุธิรรม  

และขนบธรรมเนียมประเพณีให้เหมาะสมทันสมัย ทรงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป มิให้กระทบถึงเจ้าของทาส 

และทาส เสรจ็สิน้ใช้เวลาถึง ๓๐ ปี ทรงพัฒนาการศกึษาหลากหลายด้าน ทรงพฒันาสาธารณปูโภค สาธารณปูการ  

และการเสด็จพระราชดําเนินต่างประเทศ เพื่อทรงศึกษาพระราชกิจนานา อันนํามาประยุกต์ปรับปรุงประเทศ

ลักษณะการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดําริเห็นความจําเป็นที่ประชาชนต้องได้รับ 

การศึกษา เรียนวิชาหนังสือให้ดีเป็นเบื้องต้น ด้วยพระญาณทัศน์ว่าจะทําให้เฉลียวฉลาด เรียนรู้อะไรต่อไป  

ได้เรว็ได้ง่ายขึน้ และเพือ่ให้ได้ข้าราชการทีมี่คณุภาพตามความต้องการของบ้านเมอืงคร้ังกระนัน้ จงึทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น แผนที่ ฝึกหัดครู กฎหมาย ข้าราชการพลเรือน  

รวมทั้งส่งนักเรียนทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นครั้งแรก

พระองค์ทรงเน้นแนวการจัดการศึกษา ให้ “พัฒนาคนรอบด้าน” ซึ่งปัจจุบันใช้คําว่า “ลักษณะองค์รวม”  

กล่าวคือนอกจากผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐาน และความสามารถในอาชีพการงานแล้ว จําเป็นต้องเข้าใจศิลปะ 

การดํารงชีวิต การมีศีลธรรมจรรยาเพ่ือความสงบสุขของสังคม ทรงเห็นชอบให้ระดมสรรพกําลัง ต้ังแต่บ้าน  

วัด โรงเรยีน และพระราชวงัร่วมกนัก่อตัง้ และวางรากฐานการศกึษาของเยาวชนทัง้ในพระนคร และหวัเมอืงต่าง ๆ   

เพื่อขยายการศึกษาสู่มหาชนอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม

โรงเรยีนวดัมหรรณพาราม เป็นโรงเรยีนสาํหรบัราษฎรแห่งแรก ได้กาํเนดิขึน้อย่างเตม็รูปแบบ ในรัชสมยันี้  

และมีอีกหลายโรงได้ทยอยเปิดสอนตามมา เมื่อประชาชนเข้าใจและนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น จึงมี 

พระราชดําริจัดตั้งหน่วยงาน “กรมศึกษาธิการ” ดูแลรับผิดชอบการศึกษาโดยตรง

ส่วนการศึกษาของสงฆ์ นอกจากการสร้างบูรณะวัด การเผยแผ่พระธรรมวินัยสู่ราษฎร โดยการพิมพ์ 

พระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยพระราชทานไปยังสํานักการศึกษาที่เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศแล้วยังทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสถาบนัการศกึษาชัน้สูงของคณะสงฆ์ขึน้ ได้แก่ มหามกฏุราชวทิยาลัย  

และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งนี้ ได้เกื้อกูลการศึกษาแก่กุลบุตร  

อันเป็นรากฐานระดับประถมศึกษาต่อมาทั่วราชอาณาจักร

พระราชด�ารริเิริม่การวางรากฐานการศกึษาไทยให้ก้าวหน้าในทุกระดบั พร้อมท่ีจะเจรญิก้าวหน้าทัดเทียม 
อารยประเทศ มาจากพระราชประสบการณ์ของ “สมเด็จพระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นท่ีรักย่ิง 
ของปวงชน

14 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕



พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๓ ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราวุธ   
ทรงได้รบัสถาปนาเป็น สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ กรมขนุเทพทวาราวดี เมือ่พทุธศกัราช ๒๔๓๑  
และทรงได้รบัสถาปนาขึน้เป็น สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร สบืแทนพระองค์ก่อนซึง่สวรรคต  
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๗ เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓

พระองค์เป็นพระมหากษัตรย์ิไทยพระองค์แรกทีท่รงได้รับการศกึษาด้านวชิาการและโบราณราชประเพณี 
ในพระบรมมหาราชวังตามธรรมเนียมเจ้าฟ้าพระราชกุมาร แล้วยังเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศ  
ณ สหราชอาณาจักร ทรงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ด้วยพระราชหฤทัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ทรงหม่ันเพียรศึกษาอย่างสมํา่เสมอ  พระราชดาํร ิพระราชดาํรสั และบทพระราชนพินธ์จาํนวนมากของพระองค์  
สะท้อนความเป็นจอมปราชญ์ ซึ่งชาวไทยและต่างชาติต่างยกย่องเทิดทูน
 
ลักษณะการศึกษา

หลักคิดในการจัดการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาพระราชทานเนือง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลในการปฏิบัติ เช่น

“ ประเทศที่เจริญแล้วก็จําต้องให้พลเมือง คือ ต้องรู้หนังสือก่อน ”
“ การฝึกสอนเดก็นัน้ จาํจะต้องฝึกสอนหลายอย่าง ไม่ใช่แต่จะให้เรยีนวชิาหนงัสอือย่างเดยีว สาํหรับเป็น 

 เสมียนและเข้าทําราชการเท่านั้น ...จําจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับความฝึกฝนอันดีแล้วรอบตัว คือต้องได้ 
 ฝึกหัดแล้วหลาย ๆ อย่าง ทั้งส่วนที่เกี่ยวแก่ใจและกายพร้อมมูลด้วย ... ”

ในรัชสมัยนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง อันเป็นรากฐานความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด  
อันเนื่องมาจากพระราชปรารภ พระราชประสงค์ และพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ ที่สําคัญ เช่น

ทรงจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์แทนการสร้างวัดประจํารัชกาล ต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ทรงตราพระราชบัญญตัโิรงเรียนราษฎร์ และพระราชบญัญัตปิระถมศกึษาขึน้ เพือ่ควบคมุการจดัการศกึษา 
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ทรงยกฐานะโรงเรยีนสําหรบัฝึกหดัวิชาข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

ทรงสถาปนาโรงเรยีนเพาะช่าง และทรงสนบัสนนุการศกึษาของสตร ีมโีรงเรยีนสตรกีาํเนดิขึน้หลายแห่ง  
รวมทั้งในส่วนภูมิภาคด้วย

ทรงรเิร่ิมจดัตัง้กองลกูเสอืเพือ่ฝึกเยาวชนให้มคุีณสมบตัทิีดี่ มสีามคัค ีมานะอดทน เสยีสละเพือ่ส่วนรวม
ทรงจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา ทรงสถาปนากรมมหรสพเพื่อบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมจํานวนมาก เช่น หัวใจนักรบ พระร่วง พระนลคําหลวง มัทนะพาธา  

โคลงสยามานุสติ
ทรงพระราชนิพนธ์บทความสําคัญๆ ลงในหนังสือพิมพ์ และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงใช้ 

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อทั้งในด้านให้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และปลุกใจให้รักชาติ

รัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ คนไทยตั้งแต่เชื้อพระวงศ์จนถึงสามัญชนท่ัวไป มีความตื่นตัว
ทางการศึกษา และการจัดการศึกษาได้กระจายสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในบางจังหวัดด้วย

16 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ 



พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖ พระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ  

ครั้นทรงสําเร็จวิชาทหารแล้ว ทรงเข้าประจําการ ณ กรมทหารปืนใหญ่ม้าอังกฤษ ที่เมืองอัลเดอร์ชอต  

และเมื่อทรงนิวัตประเทศไทย ทรงสังกัดทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์  ต่อมาได้ทรงศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียน 

ฝ่ายเสนาธกิารฝรัง่เศส เมือ่ทรงสาํเรจ็การศกึษาและเสดจ็กลบั ได้ทรงรบัราชการในตาํแหน่งปลดักรมเสนาธกิารทหารบก  

ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา  

และได้เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘

ลักษณะการศึกษา
พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดําริการดําเนินการพัฒนาการศึกษาช่วงเวลานี้บางประการ เช่น

“(๑) จะต้องเพาะและอบรมครูดี ๆ ขึ้นไว้อีกมาก ๆ ดังได้ลงมือจัดการเปล่ียนแปลงระเบียบฝึกหัด 

  ครูประถม และจะเปิดแผนกครูมัธยมในมหาวิทยาลัยในไม่ช้า

(๒) จะต้องหาตาํราเรยีนภาษาไทยให้เพยีงพอ แก้ไขวธิกีารตรวจตาํรา เพือ่อุดหนนุผูมี้ความรูใ้ห้แต่งตาํรา 

  ได้ด้วยความสะดวกและปราศจากความสิน้เปลอืงยิง่ขึน้ และยังจะวางระเบยีบบาํเหนจ็รางวัลผูแ้ต่ง 

  ต่อไปอีก

(๓) การแก้หลกัสตูรให้กว้างขวางและมุง่ให้อยูใ่นความนบัถอืตวัและชาตขิองตัว สามารถท่ีจะประกอบการ 

  อาชพีให้เป็นคณุประโยชน์ เลีย้งตวัเองต่อไปในเมือ่เตบิโตขึน้ และเป็นกําลงัแก่ชาตบ้ิานเมืองของเรา  

  ความมั่นคงสมบูรณ์และมั่งคั่งยิ่งขึ้นสืบไป การนี้กําลังทําอยู่แล้ว หวังว่าจะโฆษณาได้ในไม่ช้า...”

การทาํนบํุารงุการศกึษาของประเทศในรัชสมยัของพระองค์ มคีวามเป็นสากลต่อยอดจากทีรั่ชกาลก่อน 

ได้ทรงวางรากฐานไว้ เช่น

โปรดให้สร้างหอพระสมดุสาํหรบัพระนคร เพือ่ประชาชนทัว่ไปเข้าศกึษาค้นคว้าอย่างเสรี  และสร้างหนังสือ 

พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ ซึ่งใช้มาจนปัจจุบัน

ทรงตัง้ราชบณัฑติยสภา เพือ่เผยแพร่วชิาการด้านวรรณคด ีโบราณคด ีและศลิปกรรม รวมทัง้โปรดให้จดั 

ประกวดหนงัสอืสอนพระพทุธศาสนาแก่เดก็ เพือ่ปลูกฝังเยาวชนให้มีคณุธรรมตามหลักธรรมของพระพทุธศาสนา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม

พระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยม และพระราชทานทุนแก่นักเรียน 

ไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ

เสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงเยีย่มคณะรฐัประศาสนศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ต่อมาได้ทรงตราพระราชกําหนดเสื้อครุยของบัณฑิตเพื่อมอบแก่ผู้สําเร็จการศึกษา และเสด็จพระราชดําเนินไป 

พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของไทย ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

จดุเริม่ต้นของการศกึษาไทยก้าวไปเทียบนานาอารยประเทศ ด้วยพระราชหฤทัยทีมุ่่งม่ันของพระมหากษัตริย์ 

พระองค์นี้และแต่ละพระองค์สืบเนื่องมาเป็นล�าดับ

18 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗ 



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระโอรสในสมเด็จ 

พระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระราชนดัดาในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อทรงพระเยาว์ 

ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปยังประเทศต่างๆ ได้แก ่ 

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา แล้วเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพระชนมายุ ๓ พรรษา  

จากนัน้มนิาน ทรงต้องอยู่ในความดแูลของสมเดจ็พระบรมราชชนนเีพยีงพระองค์เดยีว ด้วยสมเดจ็พระบรมราชชนก 

ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต

ช่วงที่ประทับประเทศไทยครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ทรงศึกษาเบื้องต้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ   

ด้วยราชสกุลมหิดลจําเป็นต้องไปพํานัก ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์จึงทรงศึกษา 

ณ เมอืงนี ้ขณะทรงดาํรงพระอิสรยิยศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานนัทมหดิล พระชนมายุ ๘ พรรษา ทรงได้รับ 

อญัเชญิให้เสด็จขึน้ทรงราชย์สบืราชสนัตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัซึง่ทรงสละราชสมบตั ิ  

โดยมีการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

ภายหลงัเมือ่สงครามโลกครัง้ที ่๒ สงบ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอัฐมรามาธบิดนิทร  

ได้เสด็จนิวัตพระนครอีกครั้ง ในพุทธศักราช ๒๔๘๘ และเน่ืองจากทรงบรรลุราชนิติภาวะแล้ว ทรงเป็นประมุข 

ของประเทศโดยมิต้องมีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินอีกต่อไป

ระหว่างประทบัประเทศไทย แม้เป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ  ไม่กีเ่ดอืน ก่อนเสดจ็สวรรคต พระองค์ได้มพีระราชดําริ  

และพระราชดํารัสเกี่ยวกับการศึกษาในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินไปเยือนสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 

หลายแห่ง ซึ่งได้มีการบันทึกไว้เป็นพระราชอนุสรณ์ให้คํานึงถึงมิรู้คลาย เช่น

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรงศึกษาครั้งทรงพระเยาว์

เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค ์ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย

เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรท่ีหอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล   

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น  

เพื่อให้เพียงพอแก่ประชาชน โรงพยาบาลแพทย์แห่งที่ ๒ จึงได้ถือกําเนิดขึ้น

พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นิสิต 

ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๔๘๗ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช  

๒๔๘๗  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า

“ ...นิสิตที่สําเร็จหลักสูตรซึ่งได้รับปริญญาในวันนี้ อย่าพึงเข้าใจว่า  

ท่านเรียนจบสิ้นการศึกษาแล้ว การศึกษาย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ท่านต้องหมั่นแสวงหา 

วิชาความรู้เพิ่มเติมไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ... ”

 

พระราชกรณยีกจิอันเป็นท่ีปลาบปลืม้แก่พสกนกิรไทย สะท้อนพระราชหฤทัยท่ีทรงรักถิน่ฐาน ทรงมุ่งม่ัน 
รับผิดชอบ และทรงน�าศาสตร์สู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง

20 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร

รัชกาลที่ ๘ 



พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระโอรสในสมเดจ็ 
พระมหติลาธเิบศรอดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระราชนดัดาในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ทรงพระบรมราชสมภพเม่ือพุทธศกัราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น รฐัแมสซาชเูซตส์ สหรฐัอเมรกิา 
ทรงเคยศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนในเมืองโลซานน์ และมหาวิทยาลัยโลซานน ์ 
ตามลาํดบั คณะรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของรัฐสภาได้มีมตกิราบบงัคมทลูเชญิพระองค์ขณะดาํรงพระอิสริยยศ 
สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูพิลอดลุยเดช พระอสิรยิยศเดมิ คอืพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภมูพิลอดลุยเดช  
เสด็จข้ึนทรงราชย์สบืต่อจากสมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช เมือ่พุทธศกัราช ๒๔๘๙ พระนามของพระองค์ขานโดยย่อ 
ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้นพระองค ์
เสด็จสวรรคตในพุทธศักราช ๒๕๕๙ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศเฉลิมพระปรมาภิไธย ต่อมา ตามที่จารึก 
ในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ คร้ังทรงพระเยาว์ได้มีโอกาสทรงศึกษา 
ในประเทศทีอ่ารยะ เมือ่แรกเสดจ็ขึน้ทรงราชย์ทรงรับพระราชภารกจิอนัหนกัเอือ้อํานวยแก่ประเทศไทยภายหลัง 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศทั้งทวีปยุโรป อเมริกา  
ออสเตรเลยี เเละเอเชยี พระเมตตาธคิณุอนัหาทีสุ่ดมไิด้แก่ราษฎรในถิน่ทรุกนัดาร ทรงพระกรุณาเสดจ็พระราชดาํเนนิ 
ไปทรงเยีย่มบําบดัทกุข์บํารงุสขุทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ ทัง้ปวงก่อให้เกดิพระราชกรณียกจินานาประการ มโีครงการ 
ในพระบรมราชานุเคราะห์กว่า ๒๐๐๐ โครงการ เป็นต้น ยังประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าภายใต้ 
ร่มพระบารมี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ ทรงเล็งเหน็ความสําคัญอย่างยิง่ของการศกึษา มพีระราชปรารภ
ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม  
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงพระราชอุตสาหะในการขยาย 
โอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม และสามารถนําหลักวิชามาใช้อย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับภูมิสังคม  
และบริบทของประเทศ

พระมหากรณุาธคิณุของพระองค์จากทีไ่ด้ทอดพระเนตรเดก็ เยาวชน ประชาชนจาํนวนไม่น้อย ขาดโอกาสทางการศกึษา  

ขาดปัจจัยความพร้อม จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้าง ทํานุบํารุงสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ให้มั่นคงยั่งยืน สําหรับผู้เรียน

ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้เรียนพิเศษลักษณะต่างๆ

พระมหากรุณาธิคุณแก่เยาวชนทั่วไปให้เห็นความสําคัญของการเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่ามีคุณภาพ จึงทรง 

พระวิริยอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ  

แก่นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ฯลฯ  

อย่างต่อเนื่องหลายสิบปี

พระมหากรณุาธคิณุพระราชทานการสนับสนนุให้ผูม้สีตปัิญญาดไีปศึกษาต่อวชิาการชัน้สงูในต่างประเทศ เพือ่เป็นขวญั 

กําลังใจแก่ผู้เรียนด ีแต่ขาดทุนทรัพย์ กลับมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาวิชาการต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ทรงก่อตั้งทุนภูมิพล  

ทุนอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง รวมทั้งพระราชทานทุนเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์  

เพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นในประเทศสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมด้านอาชีวศึกษา เช่น เสด็จพระราชดําเนินไปงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทรงก่อตั้ง 

โครงการพระดาบส สร้างคนให้มีสัมมาชีพ ยืนหยัดด้วยความสามารถของตนเอง ทรงพระราชดําริสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  

คอื ศนูย์ศกึษาการพฒันาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิเพือ่ศกึษา ทดลอง วจิยั แสวงหาแนวทางพฒันาต่าง ๆ  ให้เหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของประชาชนบริเวณนั้น 

ฯลฯ

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหลากหลายด้านพระองค์นี ้ ไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทย 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์กรนานาประเทศจํานวนมากยังทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระองค์ 

“บารมีพระมากพ้น ร�าพัน” มหาราชผู้ทรงเป็น “พลังแห่งแผ่นดิน” สมพระนามโดยแท้

22 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รัชกาลที่ ๙ 



พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชโอรส 
ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระบรมราชสมภพเมือ่พทุธศกัราช ๒๔๙๕ ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน  
พระราชวังดุสิต พระนามเดิม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ฯ บรมขัตติยราชกุมาร  
ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๕ และเสด็จข้ึนทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จ 
พระบรมชนกนาถ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๙

พระองค์ทรงศกึษาระดบัอนบุาล เมือ่พทุธศกัราช ๒๔๙๙ จนถงึชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๑ ณ โรงเรียนจติรลดา  
พระราชวังดุสิต แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด และโรงเรียนมิลฟิลด์  
เมืองสตรีท ประเทศอังกฤษ ตามลําดับ ทรงสําเร็จการศึกษาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓ 

เน่ืองจากทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ จงึทรงศกึษา ณ โรงเรยีนเตรยีมทหาร 
คิงสกูล นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ตามลําดับ ทรงสําเร็จ 
การศึกษาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ หลังจากนั้นได้มีพระวิริยอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ และพระประสบการณ ์
ทางการทหารหลักสูตรพิเศษอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา  
เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส 

การบินเป็นอีกหลักสูตรท่ีทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงศึกษาการบินขับไล่ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง  
ณ ฐานทพัวิลเลยีม สหรฐัอเมรกิา ทรงศกึษาหลกัสตูรนกับนิพาณชิย์เอกจากบรษิทัการบนิไทย ทรงสําเรจ็การศกึษา 
และทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง ๗๒๗

นอกจากนี้ยังทรงศึกษาด้านกฎหมาย และทรงได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆอีกตามพระราชอัธยาศัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การทรงงาน 
ทางราชการทหาร เช่น ทรงแปลตําราจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน ทรงถ่ายทอด 
วิชาการบินสมัยใหม่แก่นักบินกองทัพอากาศ ฯลฯ

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน พระองค์ได้ทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ตลอดทรงดํารงพระอิสริยยศ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และจวบจนปัจจุบัน เช่น

ทรงส่งเสริมสนับสนุนการจัดสร้างโรงเรียนสําหรับบุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง 
ที่หน่วยงานได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพ่ือเทิดพระเกียรติ ท้ังในส่วนกลางย่านชุมชนชานพระนคร 
และส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกล ทําให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  
และโรงเรียนที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนเหล่านี้จะได้เป็นแบบอย่างการจัดการศึกษาทุกระดับ

ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ต่างๆ สืบเนื่องมานานหลายสิบปี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม ๓๘ แห่งทั่วประเทศ ทรงติดตาม 
ความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอด้วย ทั้งโดยพระองค์เอง 
และทรงมอบหมายองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกําลังใจแก่คณาจารย์และผู้บริหาร

อีกประการหนึ่ งจากหลายประการด ้านการศึกษา กล ่าวเฉพาะที่นักเรียนนักศึกษาได ้ รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโดยตรงคือ การพระราชทานทุนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะ 
ยากจน มีความประพฤติดีให้ได้ศึกษาต่อเนื่องจนสําเร็จระดับปริญญาตรี ซึ่งเดิมดําเนินงานอยู่ในโครงการ 
ทนุการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกุมาร และจดัตัง้เป็นมลูนธิทินุการศึกษาพระราชทาน ฯ  
ตามพระราชดําริในปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงมาอย่างยาวนาน ให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป

24 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐ 





ค�ำน�ำ

ปี ๒๕๖๓ เป็นปีท่ีกระทรวงศึกษาธกิาร มุง่เน้นการ “ปลดลอ็ก ปรบัเปลีย่น เปิดกว้าง” เพือ่ให้ 

ระบบการศึกษาไทย มุ่งทิศทางไปสู่การพัฒนาและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ  

ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและตลาดโลก ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนโลกศตวรรษที ่๒๑ ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างมากในขณะน้ี อันส่งผลกระทบต่อประชาชน 

ในวงกว้างในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศกึษา ซึง่ครอบคลมุผู้คนเป็นจํานวนมาก กระทรวงศกึษาธิการ 

จึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

การจดัการศกึษาในรอบปี ๒๕๖๓ ของทกุหน่วยงานในประเทศไทย และพลังความร่วมมอืร่วมใจ 

ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นํามาสรุปรายงานในหนังสือที่ระลึก 

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เห็นถึง 

ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาภายใต้โลกในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนไปสู่จุดเน้นใน  

๖ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๒) การพัฒนาการศึกษาเพื่อ 

ความม่ันคง ๓) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 

การศกึษา ๕) การจดัการศกึษาเพือ่สร้างเสรมิคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ ๖) การปรบั

สมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่าน 

ที่ได้ให้ข้อเขียนที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง รวมทั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน คณะบรรณาธิการ  

และผู้ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการจัดพิมพ์ทุกท่าน ที่ทําให้หนังสือที่ระลึกเล่มนี้เป็นผลสําเร็จ  

หวังว่าสาระความรูท้ีไ่ด้จากหนงัสอืเล่มนี ้จะเป็นข้อมลูสารสนเทศ เป็นหลกัฐานอ้างองิ และก่อให้เกดิ 

ประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างกว้างขวางต่อไป

 

 นายสุภัทร จําปาทอง

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ





สำรบัญ

คติธรรม  ๒

แนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ๕

 ในพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

คํานํา  ๒๗

พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา ๓๐

 • เสียงสะท้อนจากผู้บริหาร ๔๒

 • ทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา ๕๒

สารนายกรัฐมนตร ี ๗๗

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๗๘

ทําเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ๘๒

เล่าขานตํานานสื่อการเรียนการสอน  ๙๗

กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทยในชีวิตวิถีใหม่  ๑๒๐

ข้อมูลสถิติ  ๑๙๓

บรรณานุกรม  ๑๙๗

ความภาคภูมิใจในอาชีพการศึกษาสู่รางวัลคุรุสภา ปี ๒๕๖๓   ๑๙๙

เชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  ๒๑๙

ภาคผนวก  ๒๖๗



พระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐ 



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึง 

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศให้ม ี

คุณภาพด้วยการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพราะ 

การศึกษาจะสร้างโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่จะนํามาใช ้

ในการประกอบอาชีพพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 

อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  

ชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้น้ันย่อมเป็นผลมาจากประชาชนในชาติ 

เป็นผูมี้การศึกษา มีความรูค้วามสามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบ้านเมอืง 

ให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา

ทุกระดับทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจและมีพระราชปณิธาน 

อันแน่วแน่ในการสร้างความม่ันคงด้าน “การศึกษาของเยาวชน”  

ทรงตระหนกัถงึความจําเป็น ความเท่าเทยีมของโรงเรยีนทกุพืน้ที่  

ซึ่งเป็นกลไกสําคัญของการพัฒนาเยาวชน จึงเกิดมีโรงเรียน 

ในพระราชปูถมัภ์ทีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ พระราชทานทนุการศกึษา  

อุปกรณ์การศึกษาท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ 

และเทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนไทยอย่าง 

ต่อเนือ่ง ทัง้น้ีเพือ่สร้างเยาวชนให้มคีวามพร้อมทัง้ร่างกายและจติใจ 

ในการพัฒนาศักยภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ นับเป็น 

พระคุณอันประเสริฐของประชาชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ 

เป็นที่เคารพสักการะด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย 

ทุกหมู่เหล่า มีพระเมตตาต่อประชาชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา

พระมหากรณุาธคิณุท่ีทรงมีต่อการศกึษาของประเทศนัน้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยการศึกษา 

ของเยาวชนและทรงส่งเสริมด้านการศึกษานับแต่ทรงดํารง 

พระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ 

ราชกมุาร นอกจากน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงให้ความสาํคญั  

ในการบําพ็ญพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระราชดําเนินเป็น 

ประธานในงานที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทีท่รงมีต่อการศึกษาน้ัน นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุต่อประเทศชาติ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม ่อมพระราชทาน 

พระบรมราโชบายด้านการศกึษา ต้องมุง่สร้างพืน้ฐานให้แก่ผู้เรียน  

โดยให้ผู้เกี่ยวข้องน้อมนําไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ประกอบด้วย 

พระบรมราโชบาย ๔ ด้าน 

พระมหำกรุณำธิคุณ
ต่อกำรศึกษำ

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 

๓. มีงานทํา - มีอาชีพ 

๔. เป็นพลเมืองดี 

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง

๒. ยึดมั่นในศาสนา 

๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 

๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน

๒. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว-ดี

๒. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

๓. ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว

๔. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

๓. มีงำนท�ำ - มีอำชีพ
๑. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝน 

อบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน  

ทําจนงานสําเร็จ

๒. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร 

ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็นและมีงานทําในที่สุด

๓. ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา  

จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

๔. เป็นพลเมืองดี
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

๒. ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการ  

ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี

๓. การเป็นพลเมืองด ีคอื “เหน็อะไรทีจ่ะทาํเพือ่บ้านเมอืงได้ 

ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัคร งานบําเพญ็ประโยชน์ งานสาธารณกศุล  

ให้ทําด้วยความมีนํ้าใจ และความเอื้ออาทร

32 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
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กระทรวงศึกษาธิการขอน้อมนําพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษามาเป็นหลักในการสร้างพลเมืองให้เป็นคนดี  

และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ทรงมีคุณูปกำรย่ิงแก่กำรศึกษำไทย 
ระดับต่ำง ๆ

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา พระราชทานสถานที ่

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เขตดสิุต กรงุเทพมหานคร เป็นทีต่ัง้ 

โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

โรงเรียนอนุรำชประสิทธิ์

หลักกำรทรงงำน
ตำมแนวพระรำชด�ำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบําเพ็ญพระราช 

กรณียกิจที่ทํานุบํารุงและเกื้อกูลการศึกษาของชาติทุกรูปแบบ  

ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อุดมศึกษาและการศึกษาสายอาชีพ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข  

การเกษตร หรืออื่น ๆ นอกจากจะทรงสร ้างสถานศึกษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั วยั งทรงรับโรงเรียนไว ้ ใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานพระราชทรัพย์ พระราชทาน 

คําแนะนํา พระบรมราโชวาทสนับสนุน และเป็นกําลังใจแก่ครู 

และนกัเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  

พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ ์งานการศึกษาของชาต ิ

อย ่างต ่อเนื่อง ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนผู ้ด ้อยโอกาส 

ทางการศึกษา ทั้งทรงแก้ปัญหาตามความจําเป็นอย่างเร่งด่วน  

มีพระเมตตาให้รับนักเรียนโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ รวมทั้ง 

พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแก่ครู อาจารย์ เพื่อพัฒนา 

การเรียนรู ้แก่นักเรียน ทรงสืบต่อพระราชปณิธานตามแนว 

พระราชดํา ริของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ด้วยมพีระราชประสงค์ 

กระจายการศึกษาไปสูพ่ืน้ทีห่่างไกล ถิน่ทรุกนัดาร ส่งเสรมิเยาวชน 

ของชาตใิห้มีโอกาสศกึษาเล่าเรยีนอย่างเท่าเทยีม เพือ่ให้มพีืน้ฐาน 

ความรูเ้หมาะสมทีจ่ะดาํรงชวีติอยูอ่ย่างมคีณุภาพ ทรงนาํเทคโนโลยี 

มาประยุกต์ใช้กับการพฒันาการศกึษา ทรงนาํสือ่การเรยีนรูด้้วยตนเอง  

คอื โครงการการเรยีนการสอนทางไกลผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

มาใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีทรงอุปถัมภ์ พระราชทาน 

วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์  

วีดิทัศน์และส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินโครงการอาชีพอิสระ 

อนัเป็นประโยชน์แก่นักเรยีนทัง้ระหว่างศกึษาเล่าเรยีน และเมือ่จบ 

การศึกษา จัดการสอนวิชาชีพต่าง ๆ และการเลือกใช้เทคโนโลยี 

ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทําให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

อนัเป็นทรพัยากรมค่ีาสงูสดุในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู ่หัว มีพระอัจฉริยภาพในการบริหารเทคโนโลยี 

ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาสูงสุดอย่างกว้างขวาง

โรงเรียนอนรุาชประสิทธิ ์เดมิชือ่ “โรงเรียนอนบุาลทหาร 

มหาดเล็กราชวัลลภ” เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ “สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เปิดทําการสอน 

ระดับชั้นอนุบาล ได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งอยู ่ในบริเวณ  

กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์” ถนนราชวิถี  

กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาให้บุตรหลานทหารมหาดเล็ก 

และบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลาย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เหน็ชอบให้กระทรวงศกึษาธิการรบัโอนกจิการมาสงักดัสํานกังาน 

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม  

พุทธศักราช ๒๕๓๔ และได ้ย ้ายมาตั้ ง ใหม ่ ในที่ ดินของ  

“วัดกลางบางซื่อ” ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี  

จงัหวดันนทบรีุ บนเนือ้ที ่จาํนวน ๑๖ ไร่เศษ โรงเรียนได้จดัหาเงนิ 

ซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๒ งาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ต่อมา เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๔ ได้รบั 

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

คร้ังทรงดํารงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินมาเป็นประธาน 

ประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนระดบัก่อนประถมศกึษา 

และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว ่า  

“โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ” พร ้อมทั้ งพระราชทานให ้ใช ้

พระนามาภไิธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเคร่ืองหมายประจําโรงเรียน ทรงปลกู 

ต้นประดู่ไว้เป็นอนุสรณ์และมิ่งขวัญแก่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

33การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
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ภายหลังสร้างอาคารเรียนเสร็จ สามารถรับบุตรหลานของ 

ข้าราชบริพารในพระองค์และประชาชนเข้าเรียนตั้งแต่ระดับ 

ก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปฐมวัย ๓ ขวบ และอนุบาล ๑-๒)  

ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖) และได้รับอนุญาต 

ให้เปิดทาํการสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (มธัยมศกึษาปีที ่๑-๓)  

ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๔๑ เปิดทาํการสอนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย  

(มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปัจจุบันโรงเรียน 

อนุราชประสิทธิ์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ 

ดอกไม้ประจําโรงเรียน คือ ดอกรวงผ้ึง ต้นรวงผึ้ง  

เป็นพรรณไม้ประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ด ้วยมีดอกสีเหลือง ซ่ึงเป ็นสีวันเสด็จพระราชสมภพและ 

ดอกรวง ผ้ึงจะผลิดอกสี เหลืองบานสะพรั่ ง ในช ่วง เดือน 

กรกฎาคม-สิงหาคม ซ่ึงตรงกับวันเสด็จพระราชสมภพของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนรำชปิ โยรสำ ยุพรำชำนุสรณ์
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เดิมชื่อโรงเรียน 

ริมป่าคาประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่ ณ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

เป ิดทําการสอนตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๓ ปัจจุบันสังกัด 

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาน่าน เขต ๒ สาํนกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ 

โรงเรยีนราชปิโยรสา ยพุราชานุสรณ์ ไว้ในพระราชปูถมัภ์ ปัจจบุนั 

เปิดทําการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน 

ได้รับการพัฒนามาโดยลําดับ สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในเขต

บรกิารและชมุชนใกล้เคยีง เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา วันที ่๒๘ กรกฎาคม  

พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงเรียน

ว่า “ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์” ทรงพระมหากรุณาธิคุณ 

พระราชทาน พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นตราเครื่องหมาย 

ประจาํโรงเรยีน พร้อมทัง้พระราชทานชือ่อาคารเรยีน “วชริะปัญญา”  

และชือ่หอประชมุ “วชริาประสทิธิ”์ ตลอดจนทรงส่งเสรมิสนับสนุน 

การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
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โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์ 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียน 

รัฐบาล สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เป ็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห ่งแรกของประเทศไทย  

ซึ่งพัฒนาข้ึนมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียน 

เทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งขึ้น 

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๔ 

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๕ คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ  

ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สิน มีเงินสด ที่ดินและบ้านส่วนตัว 

ของท่านตั้งเป็นมูลนิธิให้ชื่อว่า “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” เพื่อเป็น 

อนุสรณ์แห่งตระกูล “เศรษฐบุตร” ซ่ึงเป็นตระกูลของพระยา 

นรเนติบัญชากิจสามีของท่าน กับตระกูล “โชติกเสถียร” ซึ่งเป็น 

ตระกูลของคุณหญิง มูลนธิเิศรษฐเสถยีรมีวัตถปุระสงค์ทีจ่ะร่วมมือ 

กับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวก 

ขึ้นในที่ดินแห่งนี้

พุทธศักราช ๒๔๙๖ กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรร 

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสอนคนหูหนวก 

และงบประมาณสําหรับครุภัณฑ์และการดําเนินงานของโรงเรียน  

ในปีที่ครบปีท่ี ๒ แห่งการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก 

ในประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๖ 

ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทยอย่างเป็น 

ทางการ พุทธศักราช ๒๕๐๔ โรงเรียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ได ้จัดตั้ ง โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห ่งใหม ่ขึ้นที่บริ เวณ

อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ ต่อมาเม่ือพุทธศักราช ๒๕๑๘ 

กระทรวงศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศ 

เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็นโรงเรียนโสตศึกษา 

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกได้เสนอเปลี่ยนชื่อ 

โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตเป็นโรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อเป็น 

อนุสรณ์แด่มูลนิธิเศรษฐเสถียรที่ยุบเลิกไป โรงเรียนจึงใช้ชื่อ 

โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ต้ังแต่วนัที ่๑ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๑๘  

นับแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน

เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเศรษฐเสถียรไว ้ใน 

พระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของ 

ประเทศไทยที่ได้รับพระราชทาน นับแต่พุทธศักราช ๒๕๔๕  

พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น เครื่องอุปโภค  

บริโภค และพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนของโรงเรียน 

เศรษฐเสถียรอย่างสม่ําเสมอ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้

พทุธศกัราช ๒๕๔๖ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  

ต่อมาพทุธศกัราชเดยีวกนั โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์  

ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น  

เพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนประจําสําหรับนักเรียนหูหนวกที่ม ี

บ้านพักอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทาง เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

และเป็นสิริมงคล โรงเรียนเศรษฐเสถียรได้รับพระราชทานนาม 

อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรว่า “เศรษฐมงคล”  

(เสด-ถะ-มง-คน) ยอดแห่งความเป็นมงคล

ระดับมัธยมศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย ์ 

ส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมในถ่ินทุรกันดาร 

๖ แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม  

กําแพงเพชร และสุราษฎร ์ธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวร ี

จังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา ได้เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงรับโรงเรียนทั้ง ๖ แห่งไว้ใน 

พระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีทันสมัย  

ทัง้ส่งเสริมให้โรงเรียนดาํเนนิโครงการอนัเป็นประโยชน์แก่นกัเรยีน  

ได้แก่ โครงการอาชีพอิสระ เพื่อเยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพ 

เล้ียงตนและครอบครัว เมื่อจบการศึกษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่ หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน  

และนักเรียนในพระราชูปถัมภ์ติดตามผลการจัดการศึกษา  

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค ์

เป็นผู ้แทนพระองค์ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการสร้าง 

ขวัญกําลังใจให้แก่ครูและนักเรียน
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ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์  

๑๓ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

๒. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

๔. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กําแพงเพชร

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. โรงเรยีนทีปังกรวทิยาพฒัน์ (มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) 

 ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

โรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย 
จังหวัดระยอง

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย พระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้ทรงดาํรงพระอสิริยยศ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสน 

พระราชหฤทัยด้านการศึกษาของชาติ และมีพระราชประสงค์ 

ที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้เด็ก 

และเยาวชนมี โอกาสได ้รับการศึกษาทัดเทียมกัน ทั้ งมี 

พระราชดําริส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ 

ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวาง โรงเรียนมกุฎเมือง 

ราชวิทยาลัยน้อมสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกฎุราชกมุาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา 

โดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระยอง ตําบลบ้านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕  

กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า “มกุฎเมือง 

ราชวิทยาลัย” มีความหมายว่า ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและ 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ สมเด็จพระบรม 

พระราชทานของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครูและนักเรียน 
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ

36 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



โอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุารเสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงวาง 

ศลิาฤกษ์โรงเรยีน และทรงเยีย่มชมการเรยีนการสอนของโรงเรยีน  

ณ สถานที่ เรียนชั่วคราว มีพระราชกระแสรับส่ังเก่ียวกับ 

การดาํเนนิงานของโรงเรยีนมกุฎเมืองราชวทิยาลยัว่า “ให้ดาํเนนิไป 

ตามแนวทางของโครงการโรงเรยีนทีจั่ดตัง้ไว้ ปีการศกึษา ๒๕๓๗ 

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทําการสอนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักในคุณค่า 

และความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

ให้มีคุณภาพ จึงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได ้

เรียนรู้สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  

รวมถึงสามารถนําความรู ้มาพัฒนาประเทศชาติได ้  จึง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่

๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กําแพงเพชร

๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสด้านการศึกษา ซึ่งทั้ง ๖ โรงเรียน 

ดงักล่าวเสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงวางศลิาฤกษ์ พร้อมพระราชทาน 

คําแนะนําและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินโครงการอันเป็น

ประโยชน์แก่นกัเรียน อาท ิโครงการอาชีพอิสระ พระราชทานวัสด ุ

อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยต่าง ๆ รวมถึงเสด็จพระราชดําเนิน 

ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามผลการศึกษาและโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ

พระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขา แก่

ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  

และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 

ตลอดไป” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงสบืสานการศกึษาให้แก่ 

เด็กและเยาวชนสืบต่อจนถึงปัจจุบัน
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กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
อย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน

กำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม 

ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ที่กว้างไกลและลึกซึ้งในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

ขนาดเล็กทั่วประเทศ เรื่องการขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบชั้น 

และไม่ครบวิชา ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษา 

ในหลายรูปแบบและรูปแบบหน่ึงที่ทรงเล็งเห็นว่าสามารถ 

แก้ปัญหาการเข้าถึงการศกึษาของราษฎร ในถิน่ทรุกนัดารห่างไกล 

ความเจริญขาดแคลนครูและอุปกรณ์การเรียนการสอน คือ  

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่วยให้การเรียนการสอน 

มีมาตรฐานเดียวกัน

โรงเรียนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราโชบายส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษาทุกประเภททั้งการจัดการศึกษาในระบบ 

โรงเรียน นอกระบบโรงเรยีน การศกึษาพเิศษ การศกึษาสงเคราะห์  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาวิชาการและวิจัย  

รวมทั้งพระราชทานทุนให้แก ่นักเรียน พระราชกรณียกิจ 

ทางการศึกษาแสดงถึงพระปรีชาสามารถพระบรมราโชบาย 

อันลํ้าลึกและสายพระเนตรอันกว้างไกลในการให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาคน

โรงเรียนวงัไกลกงัวล อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์  

จดัตัง้ขึน้โดยพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 

มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน  

พทุธศกัราช ๒๔๘๑ เพือ่ให้การศกึษาแก่บตุรหลานของเจ้าหน้าที ่

ผูรั้กษาวงัไกลกงัวล เปิดสอน เดก็เล็กไปจนถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖  

และเป ิดสอนหลักสูตรวิชาระยะส้ันเพิ่มเติมด ้วย ต ่อมา 

โรงเรียนวังไกลกังวลได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมพระราชทานอาคารที่ พักกองรักษาการณ์ 

วงัไกลกงัวล ให้เป็นอาคารเรียนแทนอาคารไม้เก่าทีช่าํรุดทรดุโทรม  

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นอาคาร

โรงเรียนเพิ่มขึ้น บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

วังไกลกังวล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร

โรงเรียน และด้านวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการและฝ่าย 

สาํนกัพระราชวงั โรงเรยีนวงัไกลกงัวลมีสถาบนัการศกึษาร่วมกัน 

จัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘  

ห้องเรียนที่เคยขาดแคลนครูก็สามารถจัดการเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพไปพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวล ขณะเดียวกัน 

โรงเรียนที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมทั้ง ๑๕ ช่อง ครูผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง 

สามารถใช้ในการเตรียมการสอน พัฒนาการเรียนการสอน 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเป็นเวลากว่า ๒๓ ปีจวบจนถึง 

ปัจจุบัน 

เม่ือวนัที ่๒๐ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๓ พระบาสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ปรับภารกิจของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ให้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการจัด 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออ่ืน ๆ จัดการเรียนรู ้

ในส ่วนของการศึกษาสําหรับผู ้ด ้อยโอกาสและบุคคลที่ม ี

ความต้องการพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา  

ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านการศึกษา การมีงานทํา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี 

ความต้องการพเิศษ อกีทัง้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ชุดใหม่เข้ามาบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทยีมและโรงเรยีนวงัไกลกงัวล ดงันัน้จงึมีการปรบัเปลีย่น 

รูปแบบการออกอากาศเป็นระบบความคมชดัสูง (High Definition  
การเรียนทางไกลผ่านจอโทรทัศน ์
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หรือ HD) การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทางมีรูปแบบ  

Active Learning มากขึ้น เน้นการลงมือปฏิบัติและมีการวัด 

และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) มีการยุติการออกอากาศการถ่ายทอดการเรียน 

การสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และปรับเปลี่ยนช่อง 

ออกอากาศมาเป็นการถ่ายทอดตัวอย่างการจัดประสบการณ์  

ของการศึกษาปฐมวัย รายการเพื่อการพัฒนาครู การฝึกอาชีพ 

และการศึกษาตลอดชีวิตแทน การดํา เนินงานดังกล ่าว 

มีการออกอากาศวีดิทัศน์บันทึกการสอนแทนการออกอากาศสด  

ทัง้ในระบบโทรทศัน์ เว็บไซต์ DLTV.ac.th และแอปพลเิคชัน DLTV  

เพื่อให้การเตรียมการสอนของครู การศึกษาบทเรียนล่วงหน้า 

และการเรียนซ่อมเสริมของนักเรีย นให้มีความยืดหยุ่นและ 

สามารถปรับประยุกต์ได้โดยสอคคล้องกับความต้องการ ต่อมา 

ปัจจุบัน มีการดําเนินการโรงเรียนวังไกลกังวลและมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลวังไกลกังวล รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย วิทยาลัย และ 

มหาวิทยาลัยครบถ้วนสมบูรณ์

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

พระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไป 

พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา จากมหาวิทยาลัย 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ  

ซึ่งพระราชทานปริญญาบัตร วันละกว่า ๒,๐๐๐ คน เป็นเวลา 

ต ่อ เ น่ืองกัน เกินกว ่ าครึ่ ง เดือน พร ้อมทั้ งพระราชทาน 

พระบรมราโชวาทให้แก่บัณฑิตผู ้ สําเร็จการศึกษาท้ังหลาย 

เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการสร้างสรรค์พัฒนาความเจริญ 

ของประเทศชาติ และให้มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตนับเป็น 

พระมหากรณุาธิคุณอย่างหาทีส่ดุมิได้ การสนองพระบรมราโชบาย  

“สบืสาน รกัษา ต่อยอด” มหาวทิยาลยัราชภฏัทัง้ประเทศได้ดําเนนิ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ิน จํานวนทั้งสิ้น ๓๗๙ โครงการ ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นับเป็นพระบรมราโชบายที ่

มหาวทิยาลยัราชภฏัน้อมนาํมาปฏบิตัติามโดยจดัทาํ “ยทุธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั” ทีมี่ส่วนร่วมในการสร้างความม่ันคงของชาติ  

ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่  

ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์และโรงเรียน ให้มีคุณภาพตาม 

พระราชดําริ “การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ” โดยเน้น 

ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นพิเศษให้ทุกสถาบันทํางานเข้าถึง 

ประชาชนพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการ เพือ่นํามาวเิคราะห์ 

หาทางช่วยเหลือแก้ไข และปรับตัวให้เหมาะสมตามสภาพบริบท 

และประเพณีของท้องถิ่นโดยซึ่งมี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายท่ีจะ 

พฒันาท้องถิน่ในด้านสังคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาครู ผลิตครูท่ีได้ 

มาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู และสอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของครู ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสร้าง 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ด ้วยการยกระดับความเป ็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พัฒนาอาจารย์และคุณภาพบัณฑิต

 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ด้วยการแบ่งพืน้ทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละราชภฏั พฒันาระบบ 

ฐานข้อมลู การใช้ทรัพยากรร่วมกนั พฒันาเครือข่าย จดัระบบงาน 

สู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

มหาวทิยาลัยราชภฏัทัง้ ๓๘ แห่ง ซึง่ตัง้ครอบคลมุทัว่ทกุ 

ภูมิภาคของประเทศ ต่างดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และทํางาน 

สนองพระบรมราโชบายอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตาม 

พันธกิจได้สมบูรณ์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ์ช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นที ่

ประจักษ์ โดยมีมิติของมหาวิทยาลัยเพื่อพลังแผ่นดินในสามด้าน 

คอื ท้องถิน่มพีลงั ครมูพีลัง และคนมพีลัง “สบืสาน รกัษา ต่อยอด”  

แนวพระราชดาํริต่าง ๆ  ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำ
ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : อาชีวะอาสา... 

สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมน�า 
ศาสตร์พระราชาพัฒนาเด็กเป็นคนดีมีงานท�า 

 “...การดาํเนนิชวีติโดยใช้วชิาการอย่างเดียวไม่เพยีงพอ  

จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ท่ีมี 

ความรูด้แีต่ขาดความยัง้คิดนําความรู้ไปใช้ในทางทีม่ชิอบกเ็ท่ากบั 

เป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์...”

39การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง  

ซ่ึงนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจทํางาน 

“โครงการอาชีวะอาสา” ที่ได้สืบสานนโยบายดําเนินโครงการ 

ดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นการอาสามาทําประโยชน์ 

ให ้กับผู ้ อ่ืนในฐานะคนของสถานศึกษาอาชีวะที่ส ่วนใหญ่  

จากวิทยาลัยเทคนิคท่ีมีความรู้ทางด้านช่างยนต์ เป็นครูอาจารย์  

และนกัศกึษาซึง่เสยีสละความสขุในช่วงการพกัเทีย่วช่วงเทศกาล 

ปีใหม่มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และจากการสนทนากับครู 

อาจารย์ และนักศึกษาล้วนมีความคิดเห็นตรงกันว่าถึงแม้ไม่ได ้

เที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูง แต่ขอใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ทําประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวมกลับมีความสุข สุขที่เกิดจากรอยยิ้มของผู้มาใช้บริการ 

สุขที่เกิดจากคําขอบคุณ สุขที่ทําให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในสายอาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้น ความสุขที่ได้รับจาก 

การทํางานร ่วมกับผู ้อื่น ความสามัคคีร ่วมแรงร ่วมใจกัน  

รูจ้กัผ่อนหนักผ่อนเบา ให้อภยั มเีมตตากรณุา ความสขุลกัษณะนี้ 

เป็นความสุขที่อิ่มเอมหัวใจยิ่งนัก ยากที่จะมีโอกาสเช่นนี้บ่อยนัก  

คือการได้ซึมซับหลักการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ศึกษาเรียนรู ้

แนวพระราชดาํรเิรือ่งความเพียร ความอดทน เฉกเช่นพระมหาชนก 

ที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ ได้ซึมซับความสามัคคี  

ซมึซบัความกตญัญ ูและได้ตระหนกัเหน็ความสาํคญัของการมีสติ

หัวใจโครงการอาชีวะอาสาคือการสร ้างจิตสํานึก 

ให้เกิดขึ้นในหัวใจแล้วนําปฏิบัติให้เคยชินเป็นกิจวัตรประจําวัน 

อันได้แก่ “การระลึกถึงสติอยู่ทุกเม่ือในการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะ 

ตรวจสภาพรถ หรอืกําลงัขบัรถกต็ามทีจ่ะนําไปสูค่วามไม่ประมาท” 

ผลคือก่อเกิดความสุขแก่ทุกคน และสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มจิตอาสาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวะที่ต้องทําการตรวจเช็ค 

สภาพรถอย่างมสีตโิดยไม่ประมาท นีค่อืการน้อมนาํศาสตร์พระราชา 

หรือพระราชดํารัสพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ให้ไปสู่ 

การปฏิบัติ

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการอบรม 

บ่มนิสัยครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจิตอาสา ผู้ให้บริการโดย 

การเน้นยํ้าให้สํานึกสนองพระราชปณิธานทําดีทําประโยชน์ 

เพื่อส่วนรวม ปลูกฝัง ความรักความเมตตาสามัคคีความไม่โลภ  

เอ้ือเฟื้อเกื้อกูลกัน ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชน์สุข 

ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมส่วนของเยาวชนอาชีวะที่มาร่วม 

ให้บริการนอกจากความสุขใจแล้วยังได้ประโยชน์ด้านการเพิ่ม 

ความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพที่เรียนมา จากการลงมือ 

ตรวจเช็คซ่อมสร้างเคร่ืองยนต์ของประชาชนที่เดินทางไปในช่วง 

เทศกาลดังกล่าว พร้อมที่จะจบการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน 

ในสายอาชีพที่เรียนมาได้ทันทีอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ดําเนินโครงการเพื่อหล่อหลอมปลูกฝังอบรมบ่มนิสัย 

เยาวชน ทั้งด้วยมุ ่งให้ได้ศึกษาซึมซับการดําเนินชีวิตตาม 

ศาสตร์พระราชาแล้วก็ด้วยตั้งใจสนองพระมหากรุณาธิคุณ 

ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

ที่พระราชทานแก่ชาวอาชีวศึกษา ครูอาจารย์และเยาวชนให้เป็น 

คนดีมีความรู้เป็นคนเก่งมีงานทําตามพระบรมราโชบาย นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พระมหำกรุณำธิคุณต่อเยำวชน 
ของชำติ และทุนพระรำชทำน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงตระหนกัว่า ทกุท้องถิน่น้ัน 

เด็กและเยาวชนมีความสําคัญต่อประเทศชาติมาก เพราะจะทํา 

หน้าทีพ่ฒันาท้องถิน่ของตนให้บงัเกดิผลทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้แก่ตน  

ส่วนรวม และประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง ทรงใส่ 

พระราชหฤทัยในกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตําบลทั่วประเทศ  

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นําเยาวชนตําบลท้ังหลาย 

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจําศูนย์ 

เยาวชนตําบล เสด็จพระราชดําเนินในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ”  

วนัที ่๒๐ กนัยายน ทกุปี พระราชทานเกยีรตบิตัรแก่เยาวชนดเีด่น 

เข้าเฝ้าที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ  

ทรง เป ็นผู ้ แทนพระองค ์ สม เด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปใน 

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิก 

ผู ้บําเพ็ญประโยชน์ พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญแก ่

ลูกเสือที่ประกอบคุณงามความดีที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่าง 

การทําความดี

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงห่วงใยสุขภาพ  

และอนามัยของเยาวชน ทรงสนับสนุนการกีฬาเยาวชนอย่าง 

ต่อเนือ่ง พระราชทานรางวลัในการแข่งขนัฟตุบอลและมวยสากล  

พระราชทานไฟพระฤกษ์และเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิด 

การแข่งขนักฬีาระดบัต่าง ๆ  และพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 

ให้เยาวชนทีจ่ะเดนิทางไปแข่งขนัในต่างประเทศ เข้าเฝ้าทูลละออง 

40 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



“...เมื่อท�ำโครงกำรมำแล้ว จ�ำเป็นต้องศึกษำ ติดตำม 

และพัฒนำแผนในกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเน่ือง กำรท�ำงำน 

ที่ ได ้ผลต ้องศึกษำข ้อมูล มีกำรปรับแผนให ้ทันสมัยและ 

มีควำมใส่ใจที่จะท�ำงำนต่อเนื่อง...” 

การรับทนุพระราชทานจงัหวดัละ ๒ ทนุ ชัน้มธัยมศึกษา 

ตอนปลายสายสามัญ ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อปี สายอาชีพ  

ทนุละ ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อปี ต่อเนือ่งจนจบปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า  

ครอบคลมุค่าเล่าเรยีน ค่าหอพกั อปุกรณ์การเรยีน จดัสรรให้คนละ  

๕๘,๐๐๐ บาท ต่อปี พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า 

“...นกัเรียนทนุทกุคน เมือ่ได้รับโอกำสในกำรศกึษำสมดัง 

ที่ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้โอกำสอันดีนี้พัฒนำตนเองในทุก ๆ ด้ำน  

ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชำควำมรู้ ควำมฉลำด สำมำรถ 

และคุณธรรมควำมประพฤติ จะได้น�ำคุณสมบัติทั้งนั้นไปใช้เป็น 

เครื่องมือสร้ำงสรรค์ควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่ตนแก่บ้ำนเมืองได ้

ในอนำคต...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัย 

การพัฒนาคุณภาพของประชากร โดยเฉพาะการเสริมสร้าง 

ความรู้แก่เยาวชน พระราชกรณียกิจนี้เป็นที่ซาบซึ้งแก่เยาวชน

และครอบครัวของผู ้ได ้รับพระราชทานทุนสุดจะพรรณนา  

พระองค์ประดุจดวงประทีปส่องความรุ่งเรืองให้อนาคตก้าวไป

อย่างมั่นคง 

ทุนพระรำชทำนแก่สำยอำชีพอื่น ๆ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั พระราชทานทนุการศกึษา 

แก่นักศึกษายากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อสนับสนุนให้ 

กลับมาเป็นผู้นําชุมชนที่เป็นประโยชน์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม  

อาทิ นักศึกษาด้านการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พยาบาลในหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อเป็นพยาบาลในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด จํานวนกว่า ๙๙ ทุน และทุนนิสิต 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นสิ่งเตือนใจ 

อันเป็นขวัญ กําลังใจในการแข่งขันทุกครั้ง

ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นจะสร้างโอกาสให้แก่ 

เยาวชนให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติ พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวมีพระราชดํา รินําพระราชทรัพย ์ 

ส่วนพระองค์และทรัพย์ที่ผู ้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ 

ให้เกดิประโยชน์ในการเสรมิสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน 

ที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พุทธศักราช ๒๕๕๓  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

ให้จัดทํา “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร” ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์  

พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทรงจัดตั้งเป็นมูลนิธิให้ชื่อว่า “มูลนิธิ 

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) ทรงเป็นประธานกรรมการ  

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สํานักราชเลขานุการ 

ในพระองค์ ฯ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพฒันา 

สงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ ร่วมกนัดาํเนนิการมวีตัถปุระสงค์ 

เพือ่ส่งเสรมิเยาวชนท่ีเรยีนด ีขยนัหม่ันเพยีร ประพฤตดิมีีคุณธรรม  

มฐีานะยากจน ขณะทีกํ่าลงัจะจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ให้สามารถ 

ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาตามต้องการ โดยไม่ผูกพันใช้ทุนคืน  

เมื่อจบการศึกษาเปิดโอกาสให้เข้าทํางานเป็นข้าราชบริพาร 

ในพระองค์ตามความต้องการ ตามความสมัครใจ ทรงวางหลกั 

การกระจายทุนครอบคลมุท่ัวทกุจงัหวดั มพีระราชดาํรสั ณ วังศโุขทยั  

ในโอกาสท่ีนกัเรยีนทนุเเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท รบัพระราชทาน 

ทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ เกี่ยวกับความสําคัญของโครงการ ความว่า 

	 อรอร		ฤทธิ์กลาง

 เรียบเรียง

41การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



42 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

เสียงสะท้อนจากผู้บริหาร



นำงสำวมณฑำทิพย์ เสำวคนธ์
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย
จังหวัดระยอง

นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมิูพลดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ดฉินัได้ปรบันําหลัก 

ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  

พร้อมท้ังนํามาจดัทําเป็นนโยบายสําคญัของหลกัสตูรในการจัดการ 

กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ได้พระราชทาน 

พระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยความว่า “เราจะสบืสาน  
รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงให้เห็นว่ามีพระราชปณิธาน 

อันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรอย่างแท้จริง  

พระมหากรณุาธคุิณ ด้านการศกึษา พระราชทานพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริทรงเน้นความมั่นคง  

ของชีวิต มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตมั่นคง  

มคีณุธรรม มงีาน มอีาชพี เป็นพลเมอืงด ีนบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ 

ต่อการศึกษาของชาติ 

ดิฉันรับราชการมา ๑๘ ปี และเป็นศิษย์เก่ารุ ่นที่ ๒  

ของโรงเรยีนมกฎุเมืองราชวิทยาลยัแห่งนี ้เมือ่ได้กลบัมารบัราชการ 

ในฐานะผูอ้าํนวยการโรงเรยีน จงึเสมอืนว่าได้กลบับ้าน และมาดแูลครู  

อาจารย์ทีเ่คยสัง่สอน ซึง่มคีรูหลายท่านทีจ่าํได้ว่าดิฉนัเคยเป็นศิษย์  

มีคําสอนหน่ึงของครูที่เคยสอนไว้ว่า “ถ้าตัวเราไม่ดี ให้ไปต ี
ครูของหนู” นั่นหมายถึงถ้าตัวเราดีก็เพราะว่ามีครูดี

ดิฉันรู ้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นผู ้บริหาร 

โรงเรยีนได้ดแูลโรงเรยีนแห่งนี ้จะทาํหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ เพือ่ให้สมเกยีรติ 

ที่พระราชทานนามให้โรงเรียนว่า “มกุฎเมืองราชวิทยาลัย”  

ซึ่งแปลว่า ราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง จึงตั้งใจอย่างสูงยิ่ง 

ว่าจะสอนให้นักเรียนทุกคน ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน 

สถาบันพระมหากษัตริย์ จะพัฒนาโรงเรียนทุกด้านโดยเฉพาะ 

การพัฒนาครู ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนา 

คุณภาพของนักเรียนให ้มีศักยภาพและผลักดันครูทุกคน 

ในโรงเรียนให้เป็นครูยุคใหม่ ก้าวทันความเปลี่ยนไปของโลก

43การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



นำยกษิด์ิเดช พรมทอง
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์  
(วัดสุนทรสถิต) ในพระรำชูปถัมภ์
อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร

โรงเรียนวัดสุนทรสถิตสามัคคีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดตั้งขึ้นโดย 

หลวงอนุรฐันฤผดงุ อําเภอเมอืงสมทุรสาคร เม่ือวนัที ่๑๖ สงิหาคม  

พุทธศักราช ๒๔๖๕ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดสุนทรสถิต 

เป็นสถานที่เรียน โดยได้รับการสนับสนุนและความอุปถัมภ์ 

ของพระสมุห์โฉม สุนทรวโร เจ้าอาวาสวัดสุนทรสถิต

เม่ือวันท่ี  ๑๘  กมุภาพนัธ์  พทุธศกัราช  ๒๕๔๕  พระบาทสมเดจ็ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร ได้เสดจ็พระราชดาํเนนิ  

เป็นการส่วนพระองค์ที่โรงเรียนและพระราชทานพระราชทรัพย ์

ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรยีนทปัีงกรวิทยาพัฒน์ (วัดสนุทรสถิต) ในพระราชปูถมัภ์ ฯ  

เดมิชือ่ว่าโรงเรยีนวดัสนุทรสถติสามคัควิีทยาคม ต่อมา เมือ่วนัที ่๓  

กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๕ ทรงรบัโรงเรยีนไว้ในพระราชปูถมัภ์  

และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนทปัีงกรวทิยาพฒัน์ (วดัสนุทรสถติ)  

ในพระราชูปถัมภ์ ฯ” 

กระผมนายกษิด์ิเดช พรมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน 

ทปัีงกรวิทยาพัฒน์ (วัดสนุทรสถติ) ในพระราชปูถมัภ์ อําเภอบ้านแพ้ว  

จังหวัดสมุทรสาคร และดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มในโรงเรียน 

พระราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

ซึ่งมีทั้งหมด ๑๕ โรงเรียน ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ต่อมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผมได้รับตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุนทรสถิตสามัคคีวิทยาคม ซึ่งปัจจุบัน  

คอื โรงเรยีนทปัีงกรวทิยาพฒัน์ (วัดสนุทรสถติ) ในพระราชปูถมัภ์  

ทรงให้ความสําคัญแก่โรงเรียน ทั้ง ๑๕ แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียน 

ที่ห่างไกล ขาดแคลนครู บุคลากร และทุนทรัพย์ ทรงห่วงใย 

ทั้งด้านความเสมอภาค ด้านโอกาสทางการศึกษา และเด็ก 

ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุกแห่ง  

หลังจากทรงรับโรงเรียนเหล่าน้ีไว้ในพระราชปูถมัภ์ โรงเรยีนได้รบั 

การพัฒนาขึ้นโดยลําดับและกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสําคัญสนับสนุน 

งบประมาณ บุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วยดี 

ตลอดมา 

 ตลอดเวลา ๑๒ ปี กระผมได้น้อมนําหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นหลัก 

ในการบริหารโรงเรียน ทกุโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระราชปูถมัภ์  

โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างเด็กและเยาวชน 

ของชาติให้มีคุณภาพ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการปลูกฝัง 

จติสาํนกึให้มคีวามรักชาต ิเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ รวมถงึ 

เผยแพร่พระราชกรณียกิจและงานจิตอาสาที่ทําประโยชน์ร่วมกับ 

ชุมชนและสังคม อย่างสมพระเกียรติที่ทรงรับโรงเรียนทีปังกร 

วิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ไว้ในพระราชูปถัมภ์
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ดิฉันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชปูถมัภ์ เป็นเวลา ๖ ปี แต่ถ้านบัรวมจากการเป็นผูบ้รหิาร 

สถานศกึษา เป็นเวลา ๑๑ ปี ตัง้แต่วนัแรกทีก้่าวเข้ามา ณ โรงเรียน 

แห่งนี ้ดิฉนัรบัรูว่้าโรงเรียนน้ีมีคณุภาพดอียู่แล้ว แต่เราก็ต้องพฒันา 

ยกระดับทกุด้านให้ดียิง่ขึน้ โรงเรยีนนีเ้ป็นโรงเรียนสําหรบั เดก็พกิาร 

ทางการได้ยิน พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงรบัโรงเรียน 

ไว้ในพระราชูปถัมภ์ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรู้สึกอบอุ่นใจ  

พระองค์ทรงห่วงใย ดูแลเราทุกคนและนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ  

เราจึงรู้สึกพิเศษกว่าโรงเรียนอ่ืน ตั้งใจจะพัฒนานักเรียนเและ 

บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนให้มีศกัยภาพมากยิง่ขึน้ เราต้องการให้ 

นกัเรยีนทกุคนเห็นคุณค่าในตนเอง รูส้กึเท่าเทียมกบัเดก็คนอืน่ ๆ   

ที่มีร่างกายปกติไม่ต้องการให้รู้สึกว่าตนเองพิการทางการได้ยิน  

ถึงแม้นักเรียนจะพิการทางการได้ยินแต่เราไม่ได้พิการทาง 

สติปัญญา โรงเรียนจึงได้เพิ่มสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในกิจกรรม 

การเรียนการสอน ให้นักเรียนและครูทุกคนเข้าถึงนวัตกรรม 

และเทคโนโลย ีและสามารถเรยีนออนไลน์ได้ สิง่ทีห่วงัเป็นอย่างยิง่ 

คอื อยากให้นักเรียนทกุคนทีจ่บการศกึษาจากโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร  

ในพระราชูปถัมภ์ เป็นคนดีและมีคุณค่าของสังคม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงเรียน 

อาคารเรยีน คอื อาคารวชริารศัมิท์ปัีงกร และอาคารเศรษฐมงคล  

รวมถึงตราสัญลักษณ์ของโรงรียน ซ่ึงตราสัญลักษณ์น้ีจะติดอยู่ที่ 

เสื้อนักเรียนด้วย เราทุกคนจึงสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

รู้สึกปลาบปลื้มใจทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยม 

ทีน่ีเ่ป็นการส่วนพระองค์ เสมอืนว่าเราทกุคนคอืลกู ๆ  ของพระองค์ 

และอยู่ในสายพระเนตรพระกรรณของพระองค์จริง ๆ ซึ่งตลอด 

ระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

จากพระองค์ในทุกด้าน ทรงห่วงใยและพระราชทานสิ่งของให้แก่ 

นกัเรยีนอย่างมิเคยขาด จงึนบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีสุ่ด 

มิได้

ดร.ปนัดดำ วงค์จันตำ
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระรำชูปถัมภ์

ดิฉันจะตั้งใจทํางานถวายพระองค์อย่างเต็มศักยภาพ 

จะสอนให้นักเรียนที่นี่ ให้มีระเบียบวินัย สืบสาน รักษา ต่อยอด  

มีความเป็นจิตอาสาและเป็นพลเมืองที่ดี ให้สมอย่างที่พระองค ์

ได้ตั้งพระราชหฤทัยไว้
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 เดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหน่ึงของวังสวนสุนันทา  

ซึ่งถือเป็นเขตพระราชฐานและเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อน 

พระอริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

โดยมีพระราชประสงค์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดหา 

ดอกไม้นานาพรรณและจัดตั้งเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อ 

มาจากสวนของพระอนิทร์บนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์และพระนามของ  

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ต่อมา 

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้มกีารสร้าง 

พระตาํหนกัเพิม่เตมิ เพือ่ไว้สาํหรบัเป็นทีป่ระทบัให้แก่เจ้านายฝ่ายใน  

รวมทัง้เป็นอาคารทีพั่กสําหรบัข้าราชบรพิาร จํานวน ๓๒ ตําหนกั  

โดยพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลภีริมย์ กรมพระสทุธาสินนีาฏ  

ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้โปรดให้จัดต้ัง “โรงเรียนนิภาคาร”  

ขึ้นภายในสวนสุนันทาเพื่อ เป ็นโรงเรียนสําหรับกุลสตรี 

ให้การศึกษาแก่บุตรีของขุนนาง ข้าราชการผู ้มีบรรดาศักดิ์  

และข้าหลวงจากตําหนักต่าง ๆ 

 พุทธศกัราช ๒๔๗๕ มเีปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง 

ที่ส ่งผลกระทบต่อระบบเจ้านายเป็นอย่างมากทําให้บรรดา 

พระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทาหวั่นเกรงต่อภัยทางการเมือง

จึงต่างพากันทยอยออกจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น ส่งผลให้ 

วังสวนสุนันทาที่เคยงดงามถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแล  

และทําให้โรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดยปริยาย  

คร้ันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวอานันทมหิดล  

วังสวนสุนันทา ที่เคยทรุดโทรมก็ได้รับการฟื้นฟูกลับมาสวยงาม 

อีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทา 

ให้เกิดประโยชน์ แปรจากราชสํานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษา 

และได้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของชาติ อันก่อเกิดพัฒนาการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นลําดับ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 

การพฒันาท้องถิน่ เป็นหน่วยงานทีท่างการศกึษา ทีพ่ระบาทสมเด็จ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ให้ความสนพระราชหฤทัย 

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับ 

พระราชทานพระมหากรณุาธคิณุให้น้อมนําแนวพระบรมราโชบาย  

ไปปฏิบัติ ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการทํางานให้บรรลุ 

เป้าหมาย มุง่สู่การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและพฒันาท้องถิน่  

โดยต้องวิเคราะห์ป ัญหาและความต้องการของประชาชน 

ในท้องถิน่ด้วย นาํยทุธศาสตร์ใหม่ มาพฒันาและปรบัให้เหมาะสม 

ให้ตามสภาพและวัฒนธรรมประเพณีท ้องถ่ินด้วย ดังนั้น  

มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ 

ผลิตครูที่มีคุณภาพและพัฒนาการศึกษารวมทั้งการพัฒนา 

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 สิง่ทีช่าวราชภฏัสวนสนุนัทาน้อมสํานกึในพระมหากรุณาธคุิณ 

อย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

พระราชทานโฉนดท่ีดินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โฉนดทีด่นิ ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เมือ่วันที ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  

ทีผ่่านมา ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสิุต โดยมพีระราชประสงค์ 

พระราชทานเพือ่การศกึษา นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น 

อันหาที่สุดมิได้

46 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสวนสุนันทำ



 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

เมือ่วนัที ่๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเคยดํารงตําแหน่งรองอธกิารบด ี

ฝ่ายบรหิาร รองอธกิารบดฝ่ีายทรพัย์สนิและรายได้ ผูช่้วยอธิการบด ี

ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ความรู้สึกท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

คือ ความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ “คนของพระราชา... 

ข้าของแผ่นดิน” ทีร่บัโอกาสในการถวายงานประดจุข้าราชบรพิาร 

ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทต้องถวายงานอย่างสุดชีวิต  

สุดความสามารถ การทํางานเพ่ือสนองแนวทางพระราชดําริ  

สืบต่อพระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ความเป็น 

คนราชภฏัจะตระหนักอยูเ่สมอว่ามหีน้าทีอุ่ทศิตนทาํงานทกุอย่าง  

เพื่อเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดีและเทิดทูนใต้ฝ่าละออง 

ธุลีพระบาท ล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 การทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระองค์ 

ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทรงบําเพ็ญ พระราชกรณียกิจ 

เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง ในทุก ๆ ด้าน ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อพระราชทานพระบรมราโชบายสู ่หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว  

ทรงมิเคยละทิ้ง ทรงสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

อย่างเป็นรูปธรรม ทรงมอบหมายให้มีผู้กํากับดูแลและติดตาม 

ผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะพระบรมราโชบาย 

ทีพ่ระราชทานต่อมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ 

รองศำสตรำจำรย์ชุติกำญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ราชภฏัเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยัได้อย่างมีคณุภาพ นอกจากนี้ 

ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน้อมนําพระราโชวาท 

มาปฏบิตัคิวบคูใ่นการทํางาน อาท ิพระราโชวาทในพธิพีระราชทาน 

ประกาศนียบัตรและทุนรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัย ประจําปี 

การศึกษา ๒๕๕๘ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เม่ือวันอังคารท่ี ๗  

กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความว่า

 “ข้อสําคัญการจะเป็นที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็น 

ให้ตลอด กล่าวคือ ไม่ว่าจะอยู ่ณ ที่ใด ในฐานะใดกต็าม ต้องตัง้ตวั 

ตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง  

โดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน 

ทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงาน ได้รักษา 

ความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เจริญงอกงาม

ยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะคุณสมบัติเหล่านี้เกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบ 

ความมสุขความสําเร็จ ทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง”

 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา สาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีพ่ระราชทาน “รถตรวจโรคติดเชือ้ 

ชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ” จากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ 

สถาบนัป้องกนัควบคมุโรคเขตเมอืง ได้นํารถพระราชทานดงักล่าว  

จาํนวน ๕ คนั มาให้บริการตรวจคดักรองค้นหาเชงิรุกเพือ่ป้องกนั 

การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ ้าอยู ่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดพิธ ี

ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการดีและพลังของแผ่นดิน

47การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พุทธศักราช ๒๕๓๑ เจ้าของที่ดินบริเวณ หมู่ท่ี ๑๑  

ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกลุ่ม เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานคร  

ได้แจ้งความประสงค์บรจิาคทีด่นิ จํานวน ๑๕ ไร่ ให้แก่กรมอาชวีศกึษา  

เพือ่จัดตัง้สถานศึกษา สงักดักรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  

ซึ่งอนุมัติให้รับบริจาคที่ดินแปลงดังกล่าว โดยสมเด็จพระกนิษฐา 

ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

พระราชทานทีดิ่นแก่กรมอาชวีศกึษา ต่อมาได้เสนอให้คณะกรรมการ 

การศึกษาแห่งชาติพิจารณาบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัย 

การอาชพีนวมินทราชทูศิ ในแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่๖  

คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ มีมติเม่ือวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 

พทุธศักราช ๒๕๓๓ และมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๓ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๓๓ เห็นชอบและอนุมัติหลักการโครงการของ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมมือและประสานงาน

กับภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือวางแผนผลิตกําลังคนจัดทําหลักสูตร 

การเรยีนการสอน และการจดัหาวทิยากร มาสนับสนนุการดําเนนิงาน

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรให้ขยาย 

การศึกษา ประเภทวิทยาการอาชีพให้เปิดการสอนทั้งหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษอื่น ๆ และหลักสูตรในระบบ 

การศกึษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ จงึให้จดัตัง้ 

สถานศกึษาประเภทวิทยาลยัการอาชพี ณ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่  

กรุงเทพมหานคร ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ”  

สังกัดกรมอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นมา 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นสถานศึกษาอยู่

ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อปริมาณการผลิตช่างเทคนิคและช่างฝีมือ 

ในสาขาที่ขาดแคลน ที่จําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

อุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและ 

หน่วยงานของรัฐ โดยได้รับพระราชทานและพระมหากรุณาธิคุณ  

๓ ประการ คือ

๑. พระราชทานชื่อสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาว่า 

“วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” 

๒. พระราชทานพระบรมราชานญุาตเชญิตรา “พระราชพธิี 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ” ประดิษฐาน ณ อาคาร 

สถานศึกษา

๓. พระราชทานตรา “พระมหาพชิยัมงกุฎเป็นตราประจาํ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้นําคณะครูและ 

นักศึกษาไปบําเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา 

ในโอกาสต่าง ๆ  เช่น จติอาสาซ่อมจกัรยานกจิกรรม “ไบค์ อุน่ไอรกั”  

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ กิจกรรมเสมาร่วมใจ  

เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวง 

ศึกษาธิการ และบริการจิตอาสาซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี  

เราสร้างไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระมหาพิชัยมงกุฎ 
เป็นตราประจ�าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
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วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ



นำงภำณัททกำ วงษำกิตติกุล
ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชูทิศ

ดิฉันรับราชการมา ๓๕ ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

คําว่า “ข้าราชการ” คือ ข้าของแผ่นดินเป็นความหมาย 

ที่ยิ่งใหญ่ แสดงว่าเราต้องทํางานที่สนอง องค์พระราชา เพื่อดูแล 

ประชาชนของพระองค์ และทีส่ดุของความภาคภมูใิจ คอื การเป็น 

ข้าราชการท่ีมีโอกาสมาบรหิารวทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชทูศิ  

ซึง่เป็นสถานศกึษานามพระราชทานและเป็นสถานศึกษาทีดํ่าเนนิ 

โครงการตามรอยพระยุคลบาทเป็นสิ่งที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต  

นาํไปสูแ่รงบนัดาลใจท่ีจะมุง่มัน่ ทุม่เท ในการทาํงานให้มากย่ิงขึน้

 พระมหากษัตริ ย ์ ทุ กพระองค ์มีพระ เมตตาต ่ อ 

อาณาประชาราษฎร์และมีพระราชประสงค์ให้คนไทยทุกคน 

เป็นผู ้มีจิตใจเมตตา รู ้ จักเอ้ือเฟื ้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกัน 

ทัง้ยามสขุและยามทกุข์ ซึง่พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 

มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ฝึกฝนอบรมวิชาชีพให้ผู ้เรียนรัก 

และศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  

เป็นผู้มีจิตอาสา นําความรู้ ทักษะวิชาชีพไปช่วยเหลือให้บริการ

ประชาชน ซึ่งดิฉันในฐานะผู ้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ 

นวมนิทราชูทศิจงึร่วมสนบัสนนุจัดโครงการ “จิตอาสา เราทาํความดี  

ด้วยหัวใจ” ซึง่เป็นโครงการทีพ่ระองค์มีพระราชปณธิานให้คนไทย 

ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษา 

บริการประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตามชุมชน 

บรเิวณใกล้เคียงสถานศกึษาและเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่สร้าง 

ประสบการณ์ด้านวิชาชพี ส่งเสรมิการนาํความรู ้ทกัษะไปประกอบอาชพี 

เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ 

แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  
และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 
ตลอดไป” ทําให้ดิฉันนึกถึงภาพในอดีต รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

พ่อหลวงของคนไทยทุกคน ซึ่งภาพในความทรงจําของดิฉัน  

คอื พระราชโอรสของพระองค์เสดจ็พระราชดาํเนนิ ทรงงานในท้องท่ี 

ต่าง ๆ  เพือ่ดแูลทกุข์ สุข ของราษฎร เป็นภาพท่ีน่าประทับใจยิง่นัก 
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล ้าโปรดกระหม ่อม เ น่ืองในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู ้ต้องขัง  

เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  

อนัจะเป็นคณุประโยชน์แก่ประเทศชาตสิบืไป ตามพระราชกฤษฎกีา  

พระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ผู้ได้รับอภัยโทษ  

ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมีพระบรมราโชบาย 

ให้กรมราชทัณฑ์ ด�าเนินโครงการ “โคกหนองนาแห่งน�้าใจและ 

ความหวงั” เพือ่การเพ่ิมทกัษะและสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่  

ในพื้นที่ขนาดเล็กตามเง่ือนไขของพื้นที่ โดยศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองพะเยา  

จังหวดัพะเยา ได้สนบัสนนุกจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานภาคเีครือข่าย  

ด้วยการสร้างบ้านดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู ้ผ ่าน 

การฝึกอบรม

บ้านดิน คือบ้านที่สร้างขึ้นจากดินในท้องนาผสมกับ 

ฟางสับและขี้แกลบเพื่อดินเป็นก้อนและท�าฝาบ้านใช้ดินผสม 

แล้วฉาบ ซึ่งกิจกรรมนี้ใช ้งบประมาณจากการบริจาคตาม 

หลักการ “ท่านมีช่วยแบ่งปัน”

“สร้างบ้านดิน บ้านแห่งน�้าใจและความหวัง”

กิจกรรมสร้างบ้านดิน 

“เอามื้อ เอาแรงสามัคคี” 
โดย กศน.อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 นายนรินทร์ เมืองใจ เป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่ได้รับ 

พระราชทานอภัยโทษ กลับมาอาศัยอยู่ ณ บ้านเกิด เลขที่ ๓๔ 

หมู่ ๔ ต�าบลบ้านต๋อม อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็น

บ้านพกัอาศัยหลังเล็ก ๆ  คุณภาพชวีติไม่ดีนกัและจากการตดิตาม 

ผู ้ผ ่านการอบรม จึงด�าเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน  

ด้วยการสร้างบ้านดินให้เป็นที่พักอาศัย สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  

เล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เพาะเห็ดฟาง ปลูกผัก ปลูกฟักทอง  

และมันม่วงญี่ปุ่น พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ส่ิงที่นายนรินทร์  

เมอืงใจ ได้รบัจากกจิกรรมนี ้คอื บ้านพกัอาศยัท่ีมัน่คง สร้างความ 

ภาคภมิูใจในการเป็นคนดขีองสังคมและไม่ให้กลับไปกระท�าซ�า้อกี  

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานโครงการ  

“โคกหนองนาแห่งน�้าใจและความหวัง” ฝึกวิชาชีพผู้ใกล้พ้นโทษ  

โดยกรมราชทัณฑ์ เพื่อการเพิ่มทักษะและสร้างต้นแบบเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กตามเงื่อนไขของพื้นที่ โดย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมอืงพะเยา จงัหวัดพะเยา ได้สนบัสนนุกจิกรรมร่วมกบัหน่วยงาน 

ภาคเีครือข่าย ด้วยการสร้างบ้านดนิเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติให้แก่ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม ส�าหรับผู ้ที่รับพระราชทานอภัยโทษนั้น  

เนื่องจากมีพระราชประสงค์ให้เรียกผู ้พ ้นโทษ ว่า “ผู ้ผ ่าน 

การฝึกอบรมโคกหนองนาแห่งน�้าใจและความหวัง” 

ดิฉันได้มีโอกาสเป็นวิทยากรโครงการจิตอาสา ๙๐๔  

ปฏิบตังิานลงพืน้ที ่จงึมีภารกจิเพิม่ขึน้จากงานราชการอกีภารกิจหนึง่  

เพื่อช ่วยเหลือสังคมและชุมชน สนับสนุนคนเหล่านี้ ให ้ม ี

ความเป็นอยู่ที่ดี พอกิน พอใช้ กิจกรรมการสร้างบ้านดิน  

โดยศูนย ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นับเป็นกิจกรรมที่สนอง 

พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว  

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้สนับสนุนเป็นอย่างดี  

เช่น ส�านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวดัพะเยา สนบัสนนุบ่อเลีย้งปลา  

กรมปศสุตัว์จงัหวัดสนับสนนุพนัธุไ์ก่ และศนูย์การศกึษานอกระบบ 

และศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอเมืองพะเยา ส่งเสรมิการท�าแปลงผัก 

และเพาะเหด็ฟาง ซ่ึงปัจจบุนัเป็นอาชพีของ นายนรินทร์ เมอืงใจ  

สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

อ�าเภอเมืองพะเยา ใช้หลักการ “เอามื้อ เอาแรง” คือบ้านดิน  

ครู บุคลากรและนักศึกษา เป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินงาน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ 

เมอืงพะเยา ร่วมกันให้ความรู ้ปัจจุบันได้พฒันาเป็นฐานการเรยีนรู้ 

นางจารุณี แก้วประภา
ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา  
จังหวัดพะเยา

ด้วย ถึงแม้ว่าบ้านดินหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ยัง 

เป็นที่พักอาศัย สร้างความมั่นคงให้ชีวิตของเขาได้ เขาจึงเรียก 

บ้านหลังนี้ว่าเป็น “บ้านของพ่อ” เพราะท�าให้เขาได้มีอยู่ มีกิน  

อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

ดิฉัน รักในการท�างานที่ ได ้อุทิศตนเพื่อส ่วนรวม  

ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือล�าบาก การท�างานในโครงการ จิตอาสา ๙๐๔  

ที่ผ่านมาน้ัน ท�าได้ทุกเวลาและทันท่วงที เครื่องแบบข้าราชการ 

สีของดิน เป็นเคร่ืองแบบที่มีเกียรติ ดิฉันจึงคิดอยู ่เสมอว่า 

การท�างานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การท�าหน้าที่  

ดูแล ช่วยเหลือประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทน
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ทุนพระราชทาน
ทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา 



พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เม่ือคร้ังทรงดาํรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ  

สยามมกฎุราชกุมาร มพีระราชดาํรใิห้ดาํเนนิ “โครงการทนุการศกึษาพระราชทาน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น เม่ือปี ๒๕๕๒ ทรงให้นําพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู ้บริจาค 

โดยเสด็จพระราชกุศล มาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาใหักับเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี มีฐานะยากจน  

ได้มีโอกาสศึกษาต่อเน่ือง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ต่อมาในปี ๒๕๕๓ มีพระราชดําริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

สยามมกฎุราชกมุาร (ม.ท.ศ.)” ขึน้ โดยทรงเป็นประธานกรรมการและให้นาํโครงการทนุการศึกษาพระราชทานฯ  

มาอยู่ภายใต้ ม.ท.ศ. โดยการดําเนินงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานสนับสนุน

ระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ มนีกัเรยีนทนุพระราชทานจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศรวม ๑๒ รุ่น จํานวนทัง้ส้ิน  

๑,๙๓๕ ราย จัดสรรทุนพระราชทานฯ ไปแล้วจํานวน ๕๓๓,๙๙๗,๔๙๕ บาท

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน ล้วนสํานึกในพระหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาส  

ด้านการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่อง และยึดมั่นปฏิบัติตนตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทีไ่ด้พระราชทานแก่นกัเรยีนทนุพระราชทาน เม่ือคร้ังทีไ่ด้เข้าเฝ้า ฯ รับเสดจ็ ณ วดัป่าวเิวกธรรม จงัหวดัขอนแก่น  

เมือ่วนัที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ความว่า “เรยีนดี	ความรูดี้	การงานดี	ชวีติสดใส	ท�าประโยชน์ให้กบัประเทศชาติ	 

มคีวามสุข”	โดยจะมุง่ใช้ความรู้ ศกัยภาพความสามารถและการมีจติอาสาทีไ่ด้รบัการบ่มเพาะในการประกอบอาชพี 

การงาน และทําประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน 
ภำยใต้ “มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรม  
โอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)”
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นายศุภกร ทองดอนพุม่ อาย ุ๑๘ ปี นกัเรยีนทุนการศกึษา 

พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับทุน 

ขณะศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ปัจจุบัน 

กาํลงัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื  

สาขาวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน นอกจากน้ี ยังได้รับ 

พระราชทานโล่เชิดชเูกยีรต ินักเรยีนทุนดเีด่น รุน่ที ่๙ ในโครงการ 

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

โดยก่อนได้รับทุนการศึกษา ฐานะทางบ้านไม่ดีมากนัก  

เรื่องการศึกษาต่อน้ันจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องมีทุนทรัพย ์

ในการศึกษาเล่าเรียน จึงตั้งใจว่าจะทํางานเพื่อเลี้ยงชีพและ 

หาทุนทรพัย์ก่อน หลงัจากนัน้ค่อยกลบัมาศกึษาต่ออย่างทีต่ัง้ใจไว้ 

แต่เมือ่ได้รบัทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เปรยีบเสมอืน 

เข็มทิศนําทางชีวิต ทําให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

ตามที่มุ่งมั่นต้ังใจไว้ และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว 

ได้อีกทางหนึ่งด้วย

และเมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อ จึงมีเป้าหมาย 

และต้ังใจทําหน้าที่ของตนเองในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่  

เมื่อเรียนจบก็จะนําความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการพัฒนา 

ประเทศอย่างเต็มความสามารถ จะน้อมนําพระบรมราโชวาทและ 

พระราชดํารัสของพระองค์มาใช้ในชวีติประจําวนัให้เกดิประโยชน์ 

สูงสุด

“ข้าพระพุทธเจ้าสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีพ่ระราชทานทนุการศกึษา 

ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ทําให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสศึกษา 

เล่าเรียนตามที่มุ ่งม่ันตั้งใจไว้ ข้าพระพุทธเจ้าจะตอบแทน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการเป็นคนดีของประเทศ  

เป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ จะนําความรู้ความสามารถกลับมา 

ตอบแทนแผ่นดินและประเทศชาติสืบต่อไป”

เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อ จึงมีเป้าหมายและตั้งใจท�าหน้าที่ของตนเอง 
ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เมื่อเรียนจบก็จะน�าความรู้ 

ความสามารถที่มีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มความสามารถ

นำยศุภกร ทองดอนพุ่ม 
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙
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นายสัญญา  บุญหยาด อายุ ๔๑ ปี ครูชํานาญการพิเศษ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตําบลพระปฐมเจดีย์  

อําเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นผูดู้แลศภุกรนกัเรียนทนุ 

การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ โดยครูสัญญาทําหน้าท่ี 

ให้คําแนะนําในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการเรียน การใช้ชีวิต  

และด้านครอบครวั หากมปัีญหากจ็ะพูดคุยให้คาํปรกึษาเพือ่แก้ไข 

ปัญหา พร้อมท้ังส่งเสริมให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ฝึกให้มี 

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และรูจ้กัตัง้เป้าหมายของชวีติในอนาคต

หลังจากนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว  

ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านการเรียน 

และด้านความประพฤติ มีความเป็นผู้นําสูง กล้าแสดงออก  

มีความรับผิดชอบต ่องานที่ ได ้ รับมอบหมายเป ็นอย ่างด ี 

มีจิตสาธารณะ และมีวินัยในตนเองสูง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 

แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  

ปัจจุบันศุภกรจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สาขาวิชาช่างยนต์ และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขา 

วิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“ทนุการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ 

อย่างหาทีสุ่ดมิได้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงมีต่อเยาวชน 

ของชาติ เป็นการสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน  

มีความประพฤติดี  มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้  

ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคต 

ของชาติ”

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ได้ให้โอกาสทางการศึกษา 

ที่มั่นคงต่อเนื่อง เป็นการลงทุน 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ  

และศักยภาพแก่เยาวชนไทย 
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

นำยสัญญำ บุญหยำด 
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

55การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
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นายปฏภิาณ  สอูีด อายุ ๑๘ ปี กําลงัศกึษาอยูท่ีว่ทิยาลยั 

การอาชีพนครไทย ตําบลเนินเพ่ิม อําเภอนครไทย จังหวัด 

พษิณโุลก เป็นนกัเรยีนทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุน่ที ่๑๑ 

ก่อนได้รับทุนการศึกษาชีวิตค่อนข้างลําบาก อาศัยอยู่กับตา 

เพียง ๒ คน ส่วนพ่อแม่แยกทางกัน และไม่ได้ติดต่อกับพ่อ 

เนื่องจากพ่อเป็นคนต่างจังหวัด ส่วนแม่ได้มีครอบครัวใหม่      

ที่พักอาศัยเป็นเพียงกระท่อมในที่นาของตา ไม่มีไฟฟ้าใช้  

ตาประกอบอาชีพทํานาเพียงอย่างเดียว ไม่มีรายได้อื่น ตนเอง 

จึงต้องหางานพเิศษทาํหลงัเลกิเรยีน เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของตา 

จึงมีเวลาให้กับการเรียนได้ไม่เต็มที่นัก

หลังจากได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ทําให้ 

ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่ต้องไปทํางานพิเศษ 

หลังเลิกเรียน มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และการดํารงชีพ  

ทําให้มีเวลาทุ่มเทกับการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น 

ในอนาคตตั้งใจไว้ว่าเมื่อศึกษาจบในระดับ ปวช. แล้ว  

จะศกึษาต่อในระดับ ปวส. ในสถานศกึษาเดมิ เนือ่งจากอยูใ่กล้บ้าน  

ทาํให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และเมือ่ศึกษาจบระดับ  

ปวส. ก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์  

เพราะในอนาคตจะกลับมาทํางานที่สถานประกอบการใกล้บ้าน  

เพื่อดูแลผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

“รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วัอย่างหาทีสุ่ดมไิด้ ทีพ่ระองค์พระราชทานทนุ ม.ท.ศ.  

ให้กับเด็กด้อยโอกาส ได้มีแสงสว่างในการดําเนินชีวิตในอนาคต 

ต่อไป”

นำยปฏิภำณ สีอูด
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑

เมื่อศึกษาจบระดับ ปวส.  
ก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

ในสาขาคอมพิวเตอร์  
เพราะในอนาคตจะกลับมาท�างาน 

ที่สถานประกอบการใกล้บ้าน  
เพื่อดูแลผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
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ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ท�าให้ชีวิตของนักเรียนดีขึ้น  
ท�าให้เรามุ่งมั่นและมีเป้าหมาย 
ในการส่งเสริมชีวิตนักเรียน 

ให้มีอนาคตที่มั่นคง  
เพื่อท�าประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์ อายุ ๓๘ ปี ข้าราชการครู  

ที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย  

จังหวัดพิษณุโลก นอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ยังทําหน้าท่ีเป็น 

ครูผูด้แูลนักเรยีนทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ของปฏภิาณ 

อกีด้วย เน่ืองจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน จงึต้องฝึกให้รูจั้ก 

บริหารการใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  

เช่น การจัดทําสมุดบัญชีค่าใช้จ่าย นอกจากน้ียังมีการเย่ียม 

บ้านนกัเรยีน ตดิตามผลการเรยีน และควบคมุดูแลความประพฤต ิ

เป็นระยะ ทีสํ่าคญัคือการพูดคยุเพ่ือสร้างความตระหนักในเรือ่งของ 

ทนุการศกึษาพระราชทานอยู่เสมอ เพราะทนุการศึกษาพระราชทาน  

ม.ท.ศ. ทําให้ปฏภิาณมีความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ มเีวลาให้กบัการเรยีน 

มากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นำงสำวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์ 
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

“ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ทําให้ชีวิตของ 

นักเรียนดีข้ึน ทําให้เรามุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการส่งเสริม 

ชวีตินักเรียนให้มีอนาคตทีม่ั่นคง เพือ่ทําประโยชน์กบัประเทศชาติ 

ต่อไป ข้าพเจ้าครผููด้แูลนกัเรยีนทนุพระราชทาน ม.ท.ศ. มคีวามสํานกึ 

ในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาที่สุดมิได้” 
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นายณฐัพงค์ สวุรรณโณ อาย ุ๒๐ ปี นกัศึกษามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์ คณะแพทยศาสตร ์ สาขาแพทยศาสตร ์  

เป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ได้รับทุน 

ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง ตําบลควนชะลิก  

อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทาน 

โล่เชดิชเูกียรตินักเรยีนทนุดเีด่น รุน่ที ่๙ ในโครงการทนุการศกึษา 

พระราชทาน ม.ท.ศ. ปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓เป็นคนชอบทาํกจิกรรม  

เพราะมองว่าการทํากิจกรรมจะทําให้มีมุมมองใหม่ ๆ  เพ่ิมมากขึน้  

ขณะท่ีศกึษาอยู่ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ ได้มองหาทนุการศกึษา 

เพื่อเรียนต่อ และได้พบทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  

บนอนิเทอร์เน็ต จงึปรกึษากบัครวู่าต้องการทนุดงักล่าว แต่ในปีนัน้ 

มีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ ทําให้ต้องรอโครงการรับสมัคร 

เป็นเวลานาน แต่แล้ววันหนึ่งคุณครูเข้ามาบอกว่าทุนการศึกษา 

พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ได้เปิดรับสมัคร จึงรู้สึกดีใจมาก 

ที่จะได้รับการคัดเลือกเพราะเป็นเหมือนแสงสว่างสําหรับตนเอง  

ทําให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 

เมือ่สาํเรจ็การศกึษาแล้ว ตัง้ใจว่าจะประกอบอาชพีทีสุ่จริต  

ช่วยเหลอืผู้อืน่ ตอบแทนพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษา และตอบแทน 

สังคมที่ได้มอบโอกาสให้กับตน 

“ผมเชือ่ว่ามอีกีหลายคนท่ีต้องการเรยีนแต่ไม่มีทุนทรพัย์ 

ในการสนับสนุน ทําให้เขาพลาดหลายๆ โอกาสไป ทุนการศึกษา 

พระราชทาน ม.ท.ศ. ทําให้ผมรูส้กึว่าเป็นการมอบโอกาสอันย่ิงใหญ่  

ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

มาเป็นเวลา ๔ ปี มีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเป็นประจํา ทําให ้

ผมนัน้ได้รบัความรูต่้างๆ เพิม่มากขึน้ และในระดบัชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี ๔ ผมได้มีโอกาสเข้าค่ายฝึกงานที่โรงพยาบาลศิริราช  

ซึ่งทําให้ผมได้ค้นพบตัวเองว่าต้องการเรียนหมอ จึงดําเนินตาม 

ความฝันที่ตั้งไว้”

นำยณัฐพงค์ สุวรรณโณ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ท�าให้ผมรู้สึกว่า 

เป็นการมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่  
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นายมนูญ  ทิตย์วัลลี  อายุ ๔๓ ปี ครูชํานาญการ 

โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง ตําบลควนชะลิก อําเภอหัวไทร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ  

ครู ดี เด ่นในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ สําหรับการดูแลผลการเรียนของนักเรียน  

หากไม่เข้าใจวิชาไหน ครูมนูญจะติดต่อครูผู้สอนวิชานั้นๆ มาให้ 

ความรูเ้พิม่เติมเป็นกรณพีเิศษ ซึง่เดก็และคณะครกูใ็ห้ความสนใจ  

และให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก 

ครูมนญูรู้สึกดใีจมากทีน่กัเรียนในโรงเรียนทีต่นสอนได้รบั 

ทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. หลังจากได้รับทนุพระราชทานแล้ว  

นักเรียนก็ต้ังใจเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความรับผิดชอบสูง อีกทั้ง 

ยังเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ  

จนได้รางวัลมากมาย มีการเข้าสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก  

และสามารถสอบผ่านจนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน   

 “รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  

ให้กับนักเรียน ทําให้นักเรียนที่ขยัน มีความรับผิดชอบสูง  

แต่ขาดแค่ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น   

ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กที่ขาดแคลน 

ทนุทรัพย์ ได้มีโอกาสด้านการศกึษา เพือ่นําความรู้ ความสามารถ  

มาพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป” 

นำยมนูญ ทิตย์วัลลี
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
ให้กับนักเรียน ท�าให้นักเรียนที่ขยัน  

มีความรับผิดชอบสูง  
แต่ขาดแค่ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส 
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น   
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นางสาวพัชรอาภา แสงจันทร์ นักเรียนทุนการศึกษา 

พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ ่นที่ ๑๐ ศึกษาอยู ่ที่โรงเรียนราชวินิต  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  

ชอบทํากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ระหว่างท่ีกําลังศึกษาอยู่นั้น 

จะมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ทําให้ครอบครัวมีภาระค่อนข้างสูง  

ครูผู ้ดูแลทุนการศึกษาจึงคอยช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 

ในเรื่องต่าง ๆ ทําให้มีเป้าหมายในอนาคตมากขึ้น

หลังจากได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ทําให้ช่วยลด 

ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวลง เพราะมีเงินทุนมาช่วยสนับสนุน 

การศึกษา ทําให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น  

มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแรงบันดาลใจที่จะทําตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้ นอกจากนี้ยังได้ลองทําอะไรใหม่ ๆ ได้เจอสังคมใหม่ ๆ  

ทําให้ได้รับประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน  

รู ้สึกว ่าได ้ เ ติบโตและพัฒนาตนเองมากขึ้น สิ่ ง สําคัญคือ 

ต้องตระหนกัอยูเ่สมอว่าต้องมวิีนยั เพือ่รกัษาระดบัผลการเรียนให้ดี  

รวมถงึต้องสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมอยูเ่สมอ ตามพระราชดาํรสั 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ดิฉันหวังที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะ 

แพทยศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว  

ดิฉันยังมุ่งหวังท่ีจะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางศัลยศาสตร ์

หรือกุมารเวชศาสตร์ เพ่ือประกอบอาชีพแพทย์ตามที่ได้ตั้งใจไว้  

และหวังว่าจะสามารถเป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมทั้งจรรยาบรรณ 

และองค์ความรู้ เพื่อนําความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น ผลักดัน 

ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการแพทย์ที่มีคุณภาพ รู้สึกสํานึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทําให ้

ดฉินัมโีอกาสทางการศกึษา มเีป้าหมายในชวิีตและมแีรงบนัดาลใจ 

ในการใช้ชวีติในอนาคต ดฉินัตัง้ใจจะปฏบิตัติามหลกัของโครงการ 

ที่ว่า “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทําประโยชน์ให้กับ 

ประเทศชาติ” นี้ต่อไป”

นำงสำวพัชรอำภำ แสงจันทร์
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐

เรียนดี ความรู้ดี  
การงานดี ชีวิตสดใส  

ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
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นางสาวเพญ็พกัตร์ สมัครเขตรการ อาย ุ๓๕ ปี ข้าราชการครู  

โรงเรยีนราชวนิติ แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร ทาํหน้าที่ 

ดูแลนางสาวพัชรอาภา แสงจันทร์ นักเรียนทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี ๑๐ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน  

เพราะเป็นเด็กดี มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบต่อหน้าที่  

ครูจะคอยดูแลและสอบถามถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ เช ่น  

ด้านการเรียนว่าผลการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ รวมถึง 

ด้านความเป็นอยู่ในครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องภาระค่าใช้จ่าย  

ครูก็จะคอยแนะนําและควบคุมเรื่องการใช้จ่าย เพราะต้องคอย 

รายงานการใช้เงินและผลการเรียนต่อองค์กรที่ดูแลเรื่องทุน 

โดยเฉพาะให้ทราบ พร้อมท้ังแนะนําการปรบัตวั การวางตวัให้เป็น 

แบบอย่างทีดี่ สนับสนุนให้ทาํกจิกรรมต่าง ๆ  ทีส่าํคญัคอยแนะนาํ 

การแบ่งเวลาเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเรียนต่อในคณะที่สนใจ 

จากการดูแลจะเห็นว่า เมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา 

พระราชทาน ทาํให้มโีอกาสทีด่ ีมสีงัคมใหม่ ๆ  จากเพือ่นนกัเรียนทุน 

รุ่นพี่รุ่นน้อง ได้รับประสบการณ์ใหม่ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การฝึก 

ระเบยีบวนิยั การมทัีศนคตท่ีิดีต่อการใช้ชวีติ และลดภาระค่าใช้จ่าย 

ในครอบครัว ทําให้นักเรียนเป็นเด็กมีทัศนคติทางบวก มีวินัย  

และมุ่งมั่นการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

“ในฐานะครูผู้ดูแลรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มอบโอกาสให้แก่นักเรียนทุน 

พระราชทานทุกคน และอยากให้มีต่อไปเร่ือย ๆ เพราะบางครั้ง 

มีคนที่พร้อมเร่ืองการเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ เด็กเหล่านี้สมควร 

ได้รับโอกาสเป็นอย่างมาก เพราะการได้รับทนุการศกึษาเหมอืนเป็น 

แรงสนับสนุนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น”

นำงสำวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรกำร
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

การได้รับทุนการศึกษา 
เหมือนเป็นแรงสนับสนุน 
ให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น
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นางสาววีราวรรณ พวงมะเด่ือ อายุ ๒๕ ปี นักเรียน 

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  

ได้รบัทนุขณะศกึษาทีโ่รงเรยีนแก่งหางแมวพทิยาคาร จบการศกึษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 

ภาษาองักฤษ ปัจจบุนัเป็นครอัูตราจ้างอยู่ท่ีโรงเรยีนบ้านยุบตาเหน่ง  

ตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

 ก่อนได้รบัทุนการศกึษาพระราชทาน เป็นเพียงเด็กผู้หญงิ 

คนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ แต่พ่อแม่ 

แยกทางกัน ทําให้ตนเองและน้องสาวอีกสองคน ต้องอาศัย 

อยู ่กับยาย ลําพังรายได้ของยายก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

ภายในบ้าน ทุก ๆ เช้าจะต้องออกไปรับจ้างที่สวนยางแถวบ้าน  

เพือ่หาเงนิช่วยยายก่อนไปโรงเรยีน หลงัจากเลกิเรยีนกไ็ปรับจ้าง 

ร้อยมาลัยทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ ใครจ้างไปทํางานที่ไหนก็ไป  

จะงานในร่มหรอืกลางแดดกส็ู ้เพือ่หาเงนิเลีย้งตัวเอง ชวีติวนเวยีน 

อยู่แบบนี้ทุกวัน ทําให้รู้สึกท้อและถอดใจกับความฝันที่เลือนราง  

ซึง่ไม่มทีางทีจ่ะหาเงนิไปสานต่อความฝันของตวัเองให้เป็นจริงได้  

และในฐานะที่เป็นพี่คนโตคงต้องออกจากโรงเรียนมาหางานทํา  

เสียสละส่งน้องเรียน ละทิ้งความฝันของตัวเองไว้ตรงนั้น  

รูส้กึเหมอืนตัวเองเป็นต้นกล้าทีข่าดนํา้กาํลงัจะตาย ทนุพระราชทาน 

เปรียบดังสายฝนที่พร่างพรมลงมาช่วยชโลมหล่อเลี้ยงต้นกล้า 

ที่กําลังจะตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทุนการศึกษาพระราชทาน  

ม.ท.ศ. ช่วยถกัทอเตมิต่อความฝัน ทําให้มพีลงัทีจ่ะก้าวเดินต่อไป  

พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนถึงเส้นชัย ในที่สุดความฝันนั้น 

ก็ปรากฏชัดเจน ตนเองได้เรียนจบในคณะที่ใฝ่ฝัน ได้เป็นครูสอน 

ภาษาอังกฤษดังความตั้งใจ สามารถดูแลครอบครัวได้ ที่สําคัญ 

มีความสุขเมื่อได้ทํางานที่ตนรัก และในอนาคตนั้นต้ังใจไว้ว่า 

จะกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชน ดูแลท้องถิ่นของ 

ตนเอง และกลับไปดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิด

“จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จะยึดมั่น รักษาคุณความดี และตอบแทนแผ่นดิน

จนตราบสิ้นลมหายใจ” 

นำงสำววีรำวรรณ พวงมะเดื่อ
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๓

ทุนพระราชทานเปรียบดังสายฝน 
ที่พร่างพรมลงมาช่วยชโลม

หล่อเลี้ยงต้นกล้าที่ก�าลังจะตาย 
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
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นางสาวดวงใจ สุดใจ อายุ ๔๙ ปี ครูชํานาญการพิเศษ  

โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ตําบลสามพี่น้อง อําเภอแก่งหางแมว  

จังหวัดจันทบุรี เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  

การดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นการดูแลช่วยเหลือ 

นกัเรยีน ทัง้ด้านการเรยีนและการใช้ชวีติ ด้านการเรยีนจะแนะแนว 

ให้นักเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบ มีความถนัดและสนใจ  

ในระหว่างที่เรียนได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นักเรียน 

จะส่งผลการเรยีนให้ดใูนทกุภาคเรยีน ครจูะคอยชืน่ชมและให้กําลงัใจ 

อย่างสม่ําเสมอ ส่วนในด้านการใช้ชีวิตจะชี้แนะเรื่องการรู้เท่าทัน 

สังคมที่เปลี่ยนไป รู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร ใช้ชีวิต 

ให้ปลอดภยัและมีคุณค่า วางตวัอย่างเหมาะสมกบัการเป็นนกัเรียน 

ทนุพระราชทาน รู้จกัเสยีสละต่อส่วนรวม และกตัญญตู่อผูม้พีระคณุ 

ทุกคน 

สาํหรบัทุนการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้เปล่ียนชวีติ 

ของนกัเรียนทีม่าจากครอบครวัท่ีขาดแคลน ให้มีโอกาสได้ศกึษาต่อ  

ทําตามเป้าหมายในชีวิต มีความพยายามจนสําเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ปัจจุบันประกอบอาชีพครูอัตราจ้าง และสามารถสร้างฐานะ  

ดูแลตนเองและครอบครัวได้ นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 

ดแูลบดิามารดา วางตวัเหมาะสม และท่ีน่าชืน่ชมคอื นกัเรียนรําลกึถงึ 

พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอย่างหาทีส่ดุ 

มไิด้ เข้าร่วมกจิกรรมวนัสําคญัเกีย่วกบัพระมหากษตัริย์อย่างสม่ําเสมอ 

และทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด

“จากการทีม่โีอกาสได้ดแูลนกัเรียนทนุการศกึษาพระราชทาน  

ม.ท.ศ. นบัเป็นพระมหากรุณาธคุิณอย่างหาทีสุ่ดมไิด้ รู้สึกภาคภมูใิจ 

ในชีวิตครูที่ครั้งหนึ่งได้มีหน้าที่คัดเลือก เสนอชื่อนักเรียนที่ม ี

คุณสมบัติเหมาะสมและได้เห็นการเติบโตในทุก ๆ ก้าว ตั้งแต่ 

ก้าวแรกจนประสบความสําเร็จมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน  

และขอดูแลกันแบบนี้ตลอดไปด้วยหัวใจของครู”

นำงสำวดวงใจ สุดใจ
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตครู 
ที่ครั้งหนึ่งได้มีหน้าที่คัดเลือก  

เสนอช่ือนักเรียน ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
และได้เห็นการเติบโตในทุก ๆ ก้าว
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ควำมเป็นมำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที ่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี มพีระชนมาย ุ๔๘ พรรษา และดําเนินงานโครงการ 

ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีระยะที ่๒ เนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

และอนุมัติให้กระทรวงศกึษาธกิารดาํเนินงานโครงการทุนการศกึษาเฉลมิราชกมุารี ทัง้ ๒ ระยะ โดยมสีาระสาํคญั ดงันี้

โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ ๑

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบและอนมุตัใิห้กระทรวงศกึษาธกิาร ดาํเนนิงานโครงการทนุการศกึษา 

เฉลมิราชกุมาร ีเพ่ือเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาส 

ฉลองพระชนมายุ ๔๘ พรรษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและสามเณรในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อตํ่า  

จํานวน ๔๘๐ ทุนต่อปี จํานวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๔,๘๐๐ ทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๓ สัดส่วนการจัดสรรทุน 

จาํแนกเป็น ๑) สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีละ ๒๔๐ ทนุ รวมโรงเรยีนในสงักดักองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

ปีละ ๘ ทุน ๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีละ ๑๔๔ ทุน และ ๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีละ ๙๖ ทุน 

โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ ๒

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนมุตัใิห้กระทรวงศกึษาธกิาร ดาํเนนิงานโครงการทนุการศกึษา 

เฉลมิราชกุมาร ีเพ่ือเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาส 

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและสามเณรในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตรา 

การเรียนต่อต่ํา จํานวน ๖๐๐ ทุนต่อปี จํานวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๗ สัดส่วน 

การจัดสรรทุนจําแนกเป็น ๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีละ ๒๑๐ ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการ 

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีละ ๑๐ ทุน ๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ปีละ ๓๐๐ ทุน รวมโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ปีละ ๑๐ ทุน และ ๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

ปีละ ๙๐ ทุน

 

โครงกำรทุนกำรศึกษำ
เฉลิมรำชกุมำรี
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๑ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี

๑.๑ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา  

และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตรา 

การเรยีนต่อตํา่ ได้มโีอกาสศกึษาต่อในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จนจบระดับปริญญาตรี 

๑.๒ เพือ่ส่งเสรมิให้ผูร้บัทนุการศกึษากลบัไปปฏบิตังิาน 

ในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเองหลังสําเร็จการศึกษา

๑.๓ เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และ 

สามเณรในสถานศึกษาที่อยู ่ในพื้นที่ห ่างไกลให้เห็นคุณค่า 

ทางการศกึษา มีความสาํนกึในความเป็นคนไทย รกัถิน่ฐาน รกัประเทศ  

และรกัการปกครอง ตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิ 

ทรงเป็นประมุข

๒. กำรพัฒนำศักยภำพ 
 ผู้รับทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 

๒.๑ การจัดโครงการปฐมนิเทศผู ้ รับทุนการศึกษา 

เฉลมิราชกมุาร ีเพือ่ให้ผูร้บัทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีได้สํานกึ 

ในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดโอกาสให้ 

ผูร้บัทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุาร ีได้ร่วมกจิกรรมเพือ่สร้างเครอืข่าย 

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทําให้ผู้รับทุนการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารีที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและสํานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รงมีต่อการศกึษา 

ของเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีห่างไกลทรุกนัดาร และมโีอกาสได้รู้จกั 

เพ่ือนนักเรียนทุน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเป็นผู้รับทุน 

การศกึษาเฉลมิราชกมุารี เพือ่การตดิต่อ สือ่สาร และแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์

๒.๒ การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้รับทุนการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

การวางตัว การปฏิบัติตัวในสังคม โดยได้รับความรู้จากวิทยากร 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้รับทุนการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารี ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ส่งผลให้ผู้รับทุนการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารี ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบ  

ได้วเิคราะหต์ัวตน ความสามารถ และศักยภาพในการศึกษาต่อ 

ในระดบัอดุมศกึษาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และตรงตามศักยภาพ 

ของตนเอง

๒.๓ การจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู ้ดูแล 

ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ

สร้างแรงจูงใจให้ครูผู้ดูแลผู้รับทุน การศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจ  

ส่งผลให้ครมูขีวญักําลงัใจในการปฏบิตังิาน พร้อมทีจ่ะพฒันางาน 

ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร สังคม 

หน่วยงาน และชุมชน

ครูผู้ดูแลและนักเรียน 
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาส 
ด้านการศึกษา เพื่อท�าคุณประโยชน์ 

ให้กับประเทศชาติสืบไป
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นายธรรมรัตน์ ศรีโสภาคีรี นักเรียนทุนโครงการ 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ จบการศึกษาในระดับ 

ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน  

ตชด.เฉลมิพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และได้ไปศกึษาต่อ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอุ ้มผางวิทยาคม  

อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ปัจจบุนักาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษา 

ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อําเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย  

(ฆราวาส) และกําลังฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  

ตาํบลครีีราษฎร์ อาํเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ตนเองมีความฝันท่ีจะเป็นครู เพราะต้องการจะเป็น 

ผูใ้ห้ความรูกั้บเด็ก ๆ  และสร้างโอกาสให้กบันกัเรยีนเหมอืนกบัทีค่ร ู

และอาจารย์ได้สัง่สอนมา เพ่ือทีจ่ะได้ทดแทนพระคณุคร ูคณาจารย์  

ที่สําคัญอยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้โอกาสอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของครูและอาจารย์ 

ทกุท่านท่ีให้โอกาส ให้ความช่วยเหลอื ช่วยดแูลเรือ่งทนุการศกึษา 

และคอยสอบถามข้อมูลมาโดยตลอดทุกภาคเรียน ตั้งแต ่ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับอุดมศึกษาตลอดทั้ง ๕ ปี 

“ถ้ามีโอกาส จะตอบแทนพระคุณครูและคณาจารย์ 

ทุกท่าน ที่สําคัญจะต้องตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระองค์ที่ได้มอบโอกาสให้กับกระผมและน้อง ๆ นักเรียน 

ท่ียังด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สามารถอ่านออก เขียนได้  

และมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น มาจนถึงทุกวันนี้”

นำยธรรมรัตน์ ศรีโสภำคีรี
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดตาก

ถ้ามีโอกาส จะตอบแทน 
พระคุณครูและคณาจารย์ทุกท่าน  

ที่ส�าคัญจะต้องตอบแทน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

ที่ได้มอบโอกาสให้กับกระผม 
และน้อง ๆ นักเรียน 

มีโอกาสทางการศึกษา 
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ดาบตาํรวจสมดลุ  โพอ้น อาย ุ๔๙ ปี ตาํรวจตระเวนชายแดน 

ทําหน้าที่เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง  

จังหวัดตาก และเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารี ครูใหญ่เล่าว่า ธรรมรัตน์เป็นนักเรียนบ้านไกล  

เนือ่งจากบ้านทีพั่กอาศยัอยูห่่างจากโรงเรยีน ๑๕ กโิลเมตร จงึต้อง 

พักอยู่ที่โรงเรียน เพื่อลดภาระในการเดินทาง ธรรมรัตน์เป็นเด็ก 

ตั้งใจเรียน ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน แต่มีฐานะยากจน   

นอกจากน้ี ยังเป็นนักกีฬาของโรงเรียน (ฟุตบอล) และได้รับ 

การเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนอีกด้วย ธรรมรัตน์ 

ตั้งใจและใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู เพราะอยากกลับมาสอนน้อง ๆ  

ในโรงเรียน และต้องการกลับมาทํางานสนองพระราชดําริของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

การได ้ รั บทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารี ทําให้ธรรมรัตน์มีความกล้า และต้องการที่จะ 

ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน มีความมุ่งมั่นที่จะสานฝันของตน  

เพื่อศึกษาต่อให้จบในระดับปริญญาตรี แล้วกลับมาสอนน้อง ๆ  

ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ให้น้อง ๆ ได้ปฏิบัติตาม

“ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี น้ันเป ็นโครงการ 

ที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  

ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวังของเด็ก 

ที่ขาดโอกาส โครงการนี้จะสามารถทําให้เด็กได้ศึกษาต่อในระดับ 

ทีส่งูขึน้ เพือ่ทีจ่ะนาํความรู ้ความสามารถ มาพฒันาให้เกิดประโยชน์ 

ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ในฐานะผู้ดูแล 

นักเรียนทุน รู ้สึกซาบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้”

ดำบสมดุล โพอ้น
ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

จังหวัดตาก

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา  

ท�าให้เด็กได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
น�าความรู้ ความสามารถ  

มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
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นายธนภทัร  ล้อมแพน นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๕/๑  

โรงเรียนติ้ววิทยาคม อายุ ๑๗ ปี เป็นนักเรียนทุนโครงการ 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ อาศัยอยู่กับ

บิดา มารดา ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ปัจจุบัน 

บดิาไม่สามารถทํางานได้ เนือ่งจากป่วยเป็นโรคตบัแขง็ ทําให้ภาระ 

ในครอบครัวตกไปอยู่ที่มารดาเพียงคนเดียว 

เมื่อทราบว ่าได ้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

ทําให้รู้สึกว่าต้องตั้งใจเรียน มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเท่าที่จะทําได้ 

และทําตามเป้าหมาย ทีจ่ะได้เข้ารบัการศกึษาต่อในระดบัอดุมศึกษา  

หลังจากที่ ได ้ รับทุนการศึกษา ชี วิตเปลี่ยนแปลงไปมาก  

จากเป ้าหมายเดิมที่จะเข ้าศึกษาต ่อในระดับอุดมศึกษา 

เพียงอย่างเดียว ก็เปลี่ยนไป เราต้องทําตนให้เป็นประโยชน ์

ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

มีครูผู้ดูแลทุนคอยช่วยเหลือและให้คําปรึกษาในหลาย ๆ ด้าน   

นอกจากนี ้ยงัได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรยีน ชมุชน อาํเภอ  

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ทําให้มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอีกด้วย 

สําหรับทุนการศึกษาที่ได้รับจะเก็บไว้ใช้จ่ายในการเรียน 

ระดับอุดมศึกษา โดยตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทํางานในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  

เภสัชกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสนใจ หากสําเร็จการศึกษาแล้ว 

จะกลับมาทาํงานทีบ้่านเกดิของตนเอง เพือ่มาพฒันาชมุชนทีอ่าศยั 

และตอบแทนคณุแผ่นดนิ อีกหน่ึงเหตุผลทีต้่องการกลับมาทํางาน 

ที่บ้าน คือ บิดาและมารดา เนื่องจากแก่ชราขึ้นทุกวัน สุขภาพ 

ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน หากได้อยู่ใกล้ จะได้ดูแลได ้

เต็มความสามารถด้วย

“ขอขอบพระคณุครู รวมถงึผู้ใหญ่ทุกท่านทีม่อบโอกาสให้  

และรู้สึกสาํนกึในพระมหากรุณาธคิณุของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ผู ้พระราชทานโอกาสทางการศึกษาและเติมเต็มอนาคตที่ดี 

ให้กับผม”

นำยธนภัทร ล้อมแพน
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนติ้ววิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อทราบว่าได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
ท�าให้รู้สึกว่าต้องตั้งใจเรียน มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเท่าที่จะท�าได้ 

และท�าตามเป้าหมาย ที่จะได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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 นางสาวหทัยรัตน์  สุวรรณรงค์ อายุ  ๕๖ ปี ตําแหน่ง 

ครชูาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนติว้วทิยาคม ทําหน้าทีเ่ป็นครูผู้ดแูล 

นกัเรยีนทนุโครงการทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุาร ีได้รบัการคัดเลือก 

เป็นครผููด้แูลนักเรียนทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีระยะที ่๒ รุ่นท่ี ๑  

เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก่อนจะเริ่มเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุน ได้ทําการศึกษา 

คู่มือโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อให้ทราบแนวทาง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนที่ได้รับทุน ซึ่งการดูแล 

นกัเรยีนทนุจะต้องดแูลทัง้ด้านพฤตกิรรม ความเป็นอยู ่การเรียน  

และการสร้างจิตสํานึกในการเป็นนักเรียนทุนที่ดีเพื่อปฏิบัติตัว 

ให้เหมาะสม พดูคยุเพือ่สร้างความเข้าใจในแนวปฏบิตัขิองนักเรียน 

ผูร้บัทุน คอยดแูลอย่างใกล้ชดิ ส่งเสริมในทกุด้าน ทัง้เรือ่งการเรยีน  

การใช้ชวิีตในสงัคม และการมจีติอาสาช่วยเหลอืโรงเรยีนและชมุชน 

ของตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ คือ รักชาติ  

ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  

มุง่ม่ันในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมจิีตสาธารณะ ปลูกฝัง 

ให้เป็นผูมี้ความสาํนึกในพระมหากรณุาธคิณุต่อพระบรมวงศานวุงศ์ 

ทุกพระองค์ มีความกตัญญู รับใช้แผ่นดิน และสํานึกรักถิ่นฐาน 

บ้านเกิดของตนเอง

ปัจจุบันยังคงทําหน้าที่ดูแลธนภัทร ซึ่งเป็นนักเรียนทุน 

ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ธนภัทรเป็นเด็กที่มี 

ฐานะยากจน บิดาป่วยไม่สามารถทํางานได้ มีมารดาทํางาน 

หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว ทุนการศึกษาที่ได้รับในแต่ละ 

ภาคเรยีนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศกึษาและการดาํรงชวีติ 

ได้เป็นอย่างมาก หลังจากได้รับทนุการศกึษาโครงการทนุการศึกษา 

เฉลิมราชกุมารี ทําให้นักเรียนและครอบครัวมีความภาคภูมิใจ  

อีกทั้งทุนการศึกษานี้ ยังทําให้ชีวิตของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น 

ในหลายด้าน เช่น ด้านการเรียน นกัเรียนมคีวามขยนั มคีวามมุง่มัน่ 

ในการเรียนมากขึ้น มองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ 

ทีส่งูขึน้ ประพฤตปิฏบิติัตวัอย่างเหมาะสม ช่วยเหลอืงานด้านจิตอาสา  

ทํากิจกรรมต่าง ๆ  ให้กับสถานศึกษา และช่วยเหลืองานในชุมชน 

อยู่เสมอ

“ในฐานะทีเ่ป็นครูผู้ดแูลนักเรียนทนุโครงการทนุการศกึษา 

เฉลิมราชกุมารี ดิฉันรู ้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็ก 

ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา จะดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา 

ด้วยสํานกึในหน้าทีแ่ละดแูลนกัเรียนให้เป็นพลเมอืงทีดี่ มอีนาคต 

ที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาติ 

สืบต่อไป”

นำงสำวหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

โรงเรียนติ้ววิทยา 
จังหวัดเพชรบูรณ์

จะดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีอนาคตที่ดี  
มีอาชีพที่มั่นคง เพื่อมาพัฒนา 
บ้านเกิดและประเทศชาติสืบต่อไป 
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นางสาวทักษอร  ปิ่นทอง อายุ  ๑๗ ปี นักเรียนทุน 

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓ ประจําปี  

๒๕๖๒ ได้รับทุนขณะศึกษาอยู ่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

อาศยัอยูก่บัมารดาเพยีงสองคน และมีมารดาทําหน้าทีเ่ป็นเสาหลัก 

ของครอบครวั ทีค่อยเลีย้งดู อบรมสัง่สอน และหารายได้เพือ่เป็น 

ค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของตนเอง  

เพียงหวังให้มีวิชาความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

เม่ือได้รับทุนการศึกษา การดําเนินชีวิตเปล่ียนไป 

ในทางทีดี่ขึน้ นาํเงินทีไ่ด้มาใช้ประโยชน์ทางการศกึษา และนาํมา 

เป็นแรงผลักดันให้ต้ังใจเรียนมากขึ้น เพื่อให้ประสบผลสําเร็จ 

ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษาจาก 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาชุมพร ตัง้ใจทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากปัจจุบัน 

ได้ศึกษาในระบบ Pre-Degree ตั้งใจเทียบโอนหน่วยกิต  

พร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะศึกษาให้จบปริญญาตรีภายในอายุ ๑๙ ปี

“เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะสอบบรรจ ุ

เป็นข้าราชการให้ได้ จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้สมดั่งเจตนารมณ์ของ 

ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ที่มอบให้กับ 

ผู ้ที่ด ้อยโอกาสทางการศึกษา รู ้สึกซาบซ้ึงและสํานึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด”

 

นำงสำวทักษอร ปิ่นทอง
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร

เมื่อได้รับทุนการศึกษา 
การด�าเนินชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  

น�าเงินที่ได้มาใช้ประโยชน์ 
ทางการศึกษา และน�ามาเป็น 

แรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น  
เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
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นางสาวจันทิมา สําราญอินทร์ อายุ ๒๗ ปี ครูอัตราจ้าง 

พิ เศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ครูผู้ดูแลนักเรียน 

ทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ใช้หลักกัลยาณมิตร 

ในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุน  ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะเข้ามาพูดคุย 

ในทกุเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการเรยีน การทาํกจิกรรม และการอยู่ 

ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

หลงัจากทีไ่ด้รบัทนุโครงการทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี  

ทําให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น  

นำงสำวจันทิมำ ส�ำรำญอินทร์
ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพร

รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ได้มีโอกาสดูแลนักเรียนทุน 

โครงการทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ี 
เพราะเป็นทุนที่มอบโอกาส 

ทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
ที่ด้อยโอกาส

เนื่องจากได้เรียนอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่าย 

ในการเรียน และยังเป็นการกระตุ ้นให้นักเรียนมีความขยัน 

หม่ันเพยีรในการเรียนมากขึน้ เพราะสํานึกในพระมหากรณุาธคิณุ 

ของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้

“รูส้กึเป็นเกยีรตแิละภมูใิจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้มโีอกาสดูแล 

นกัเรียนทนุโครงการทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีเพราะเป็นทนุท่ี 

มอบโอกาสทางการศกึษาให้นักเรียนทีด้่อยโอกาส ดใีจ และปลืม้ปีติ 

อย่างมาก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เสมอและ 

ตลอดไป”
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สามเณรวรพนัธ์ุ  ขนัสวุรรณ อาย ุ๑๗ ปี นกัเรียนทุนโครงการ 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒  รุ่นที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒  

ได้รับทนุขณะศกึษาอยูท่ี่โรงเรียนมงคลญาณปรยิตั ิสามเณรวรพนัธุ ์

มีความใฝ่ฝันจะเข้ารับการศึกษาท่ีเรียกว่า การศึกษาหลักธรรม 

คําสอนของพระพุทธเจ้าควบคู ่กับการศึกษาทางโลกแผนก 

สามัญศึกษาเพื่อเป็นการดํารงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 

สําหรับทุนการศึกษาที่ได้รับ เปรียบเสมือนกําลังใจ  

และเป็นเสบียงบุญที่ ทําให ้มีเป ้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น  

เป็นกําลังใจในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และยังเป็นทุนทรัพย ์

ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกหนึ่งความใฝ่ฝันคือ 

ต้องการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพือ่ศกึษาหาประสบการณ์ 

ของต่างประเทศในรูปแบบทางธรรมและเป ็นการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนา สําหรับโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับจะใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมาย และการดําเนินชีวิต 

ในอนาคต

“รู ้ สึ กสํ านึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณของสมเ ด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุารอีย่างหาท่ีสดุมไิด้ ทีม่อบโอกาสทางการศกึษา  

ให้ได้เป็นผู้มวีชิาความรู้ มศัีกยภาพในการทาํประโยชน์ให้กบัสงัคม

และประเทศชาติต่อไปในอนาคต” 

สำมเณรวรพันธุ์ ขันสุวรรณ
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ  
จังหวัดร้อยเอ็ด

ส�าหรับทุนการศึกษาที่ได้รับ  
เปรียบเสมือนก�าลังใจ  

และเป็นเสบียงบุญ 
ที่ท�าให้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น  

72 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



นางสาวจนิตนา  ศรนีา อาย ุ๓๙ ปี ครโูรงเรียนมงคลญาณ 

ปริยัติ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

ครูผู้ดูแลทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เริ่มต้นดูแล 

นกัเรยีนทนุด้วยการสอบถามกจิวตัรประจําวนั ปัญหาและอุปสรรค 

ต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน เนื่องจากสามเณรจะม ี

พระอาจารย์ผูด้แูลประจาํทีว่ดั ครทูีป่รกึษาท่ีเป็นฆราวาส จงึมส่ีวน 

ช่วยดูแลการเรียนฝั่งสามัญ เพื่อนร่วมชั้นเรียนของสามเณร 

จะคอยให้คําปรกึษา และช่วยเหลือทัง้กจิกรรมทางวดัและกจิกรรม 

ทางโรงเรียน

หลังจากได้รับทุนการศึกษา ทําให้ทางวัด ทางโรงเรียน  

ตัวสามเณรที่ได้รับทุนและครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจและ 

ปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

ได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางบ้านในการส่งเสีย 

สามเณรให้ได้รบัการศึกษาอย่างสงูสดุ และสามเณรสามารถเรียนรู้ 

การบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตวั และบรหิารจดัการทนุการศกึษา 

ที่ได้รับมาให้คุ้มค่ามากที่สุด

ด ้ ว ย สํ านึ ก ในพระมหาก รุณา ธิคุณของสม เ ด็ จ 

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี ในด้านการสนบัสนนุ 

โอกาสทางการศกึษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรทีอ่ยู่ใน 

พื้นที่ห่างไกลกันดาร ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี  

และเมือ่สาํเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกาํลังสาํคญัในการพัฒนา 

ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

“รู ้สึกภาคภูมิใจแทนนักเรียนที่ได้รับทุนในแต่ละคร้ัง 

เพราะนักเรียนที่มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ 

ทนุการศกึษาเฉลิมราชกมุารี ถอืได้ว่าเป็นนกัเรียนทีม่คีวามประพฤตดีิ   

เรียนดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนให้สูงที่สุด โดยได้ผ่าน 

กระบวนการคดัเลอืกจากสถานศกึษา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้ข้อกําหนดและ 

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด”

นำงสำวจินตนำ ศรีนำ
ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
ได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของทางบ้านในการส่งเสียสามเณร 

ให้ได้รับการศึกษาอย่างสูงสุด  
และสามเณรสามารถเรียนรู้  

บริหารจัดการทุนการศึกษาที่ได้รับมา 
ให้คุ้มค่ามากที่สุด
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นางสาวพัดชา บุญหาร อายุ ๓๑ ปี ข้าราชการคร ู ตาํแหน่ง 

ครชูาํนาญการ โรงเรยีนบ้านบงึ (ศรรีาช) อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี  

ซึง่ได้รบัทนุการศึกษาโครงการทุนการศกึษาเฉลมิราชกมุาร ีระยะที ่๑  

รุ ่นท่ี ๓ กว่าที่จะได้มายืนอยู่ตรงจุดน้ี มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ  

พยายามทําทุกวิถีทาง เพ่ือที่จะได้ศึกษาต่อ ได้ทําอาชีพที่ใฝ่ฝัน  

และสามารถดูแลครอบครัวได้

พัดชาเป็นลูกเกษตรกร เติบโตมาในครอบครัวที่มี 

ฐานะยากจน ก่อนไปโรงเรยีนและหลงัเลกิเรยีน ต้องช่วยพ่อกบัแม่ 

เก็บผักเพื่อนําไปขาย และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องไปรับจ้าง  

เพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ตนเองมีความใฝ่ฝัน 

ท่ีจะเป็นข้าราชการคร ูต้องการทาํงานท่ีม่ันคง โตไปจะได้ไม่ลาํบาก  

สามารถเลีย้งดพู่อแม่และน้องชายได้ ด้วยเหตุนี ้จงึทาํให้ตัง้ใจศึกษา 

เล่าเรยีนเสมอมา จนกระทัง่เม่ือเรยีนถงึระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓  

แม่บอกว่าส่งเสยีเรือ่งการเรยีนต่อไม่ไหว เพราะไม่มทีนุทรพัย์ ทาํให้ 

รู ้สึกเสียใจ มีครูท่านหนึ่งที่ขออุปการะเป็นลูกบุญธรรมและ 

จะส่งให้เรียนต่อ แต่ได้ปฏิเสธ ครูจึงแนะนําให้เขียนเรียงความส่ง 

เพื่อขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ซึ่งเป็น 

ทนุการศึกษาทีม่อบโอกาสให้ได้ศกึษาจนจบปรญิญาตร ีและได้รับ 

การคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

ทําให้สามารถทําตามความฝันของตนเองได้จนสําเร็จ

ปัจจบุนัได้จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร์  

สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับ 

การบรรจุเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู ้ช ่วยที่โรงเรียน 

กระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามธัยมศกึษา เขต ๗ เม่ือมอีาชพีทีม่ัน่คง มรีายได้ กส็ามารถ 

เล้ียงดูครอบครัว ส่งเสียตัวเองเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัรามคําแหง  

ปัจจบัุนเป็นข้าราชการคร ูตาํแหน่งครชูาํนาญการ โรงเรยีนบ้านบงึ  

(ศรรีาชา) สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี  

เขต ๓ 

“ดิฉันจะตั้งใจรับราชการครูอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนา 

ตนเองต่อไป เพือ่เป็นการตอบแทนผูมี้พระคณุ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่  

ครูบาอาจารย์ และท่ีสําคัญคือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง  

ทั้งนี้ จะตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเป็นแบบอย่างที่ดี  

ตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวที  

และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดโอกาสให้ได้มากทีส่ดุ  

เหมือนกับที่ดิฉันเคยได้รับมา เพื่อให้มีโอกาสและเติบโตมาเป็น 

ผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมและพัฒนาประเทศชาติสืบไป”

    

นำงสำวพัดชำ บุญหำร
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี

ตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม กตัญญูกตเวที
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นายไพบลูย์  บุญล้อม อาย ุ๔๒ ปี นักแนะแนวการศกึษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นครูผู้ดูแล 

นักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงาน 

ภายนอก สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  

และนวัตกรรม และภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งยังดูแล 

ทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการส่วนพระองค์ โครงการ 

พระราชดําริ และโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

นักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษาพระราชทานทุกรายจะได้รับ 

การสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยบูรพา อาทิ  

การอนุมัติยกเว้นให้ค่าเล่าเรียน และค่าหอพัก (เฉพาะที่กําหนด)  

ตลอดหลักสูตร ซึ่งครูผู้ดูแลจะทําการพูดคุยและตรวจสอบระดับ 

ความจําเป็นในเบื้องต้น พร้อมชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลง 

ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาน้ันปฏิบัติตนให ้

เหมาะสมกับการได้รับทุนพระราชทาน

สําหรับด้านการเรียน จะมีการวางแผนและให้คําปรึกษา 

กลุ่มรวมกับนิสิตทุนพี่เลี้ยงท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสําคัญ 

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเข้ามาช่วยเหลอืในทกุ ๆ  ภาคการเรยีน หรือหาก 

นักเรียนทุนพระราชทานต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

ก็สามารถเข้ามาพบและพูดคุยได้ตลอดเวลา 

จากการที่ นิ สิ ต ได ้ รับความช ่ วย เหลือสนับสนุน 

ด้านทุนการศึกษาว่าด้วยจํานวนเงินในการช่วยเหลือ ไม่ว่า 

มากหรือน้อยก็นับว่าได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน และหาก 

การช่วยเหลือนั้นเข้ามาเติมเต็มในขณะที่นิสิตอยู่ในช่วงวิกฤต  

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ และมีคุณค่าต่อชีวิต ซ่ึงจะช่วยให้นิสิต 

เหล่านั้นมีกําลังใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเล่าเรียน 

ได้จนสาํเรจ็การศกึษา แต่เหนือสิง่อ่ืนใดมากกว่าการได้รบัเงนิทนุ 

การศกึษานัน้ คอืการประพฤตตินเป็นคนด ีปฏบิตัตินให้เหมาะสมกับ 

การได้รบัทนุพระราชทาน และในฐานะผูด้แูลนักเรยีนทนุการศกึษา  

มักจะยํ้ากับนิสิตเสมอว่า ในความวิกฤตยังมีโอกาส โอกาส 

ไม่ได้มีหรือเข้ามาหาเราบ่อย ๆ  ฉะนั้นเมื่อได้รับโอกาสแล้วก็ต้อง 

พยายามบากบั่น ทบทวนตัวเองอยู ่เสมอในฐานะนักเรียน 

ทุนพระราชทาน และควร “ให้โอกาส” ตอบแทนหรือช่วยเหลือ 

บุคคลอื่น โดยมิต้องรั้งรอ และสามารถทําได้ในขณะปัจจุบัน  

โดยเร่ิมต้นจากส่ิงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  นัน่คอื ปลูกฝังการเป็นทัง้ “ผูร้บั”  

และ “ผู้ให้” 

ตลอดระยะเวลาการทํางาน ๑๗ ปี ได้มีโอกาสเดินทาง 

ไปในสถานที่ต ่าง ๆ เพื่อสํารวจและหาทางช่วยเหลือนิสิต 

ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์ในการศกึษาเล่าเรียน ให้ได้รับทนุการศกึษา  

พร้อมทั้งช่วยเหลือ วางแผนในการใช้จ่ายเงิน วางแผนด้าน 

การเรียนและพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในฐานะ  

“นิสิตทุนการศึกษา”

“สําหรับทุนการศึกษาพระราชทานนั้น การที่ได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมได้ทาํงานและดแูลนิสิตทนุพระราชทานภายใต้โครงการ 

พระราชดําริ โครงการส่วนพระองค์ หรอืโครงการท่ีได้รบัการสนบัสนนุ 

จากรฐับาล โดยมหิวงัสิง่ตอบแทนหรอืรางวลัใด ๆ  นัน้ เปรียบเสมอืน 

การได้ดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

นั่นคือ “การปิดทองหลังพระ” ซึ่งหมายถึง การทํางานตามหน้าที ่

ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด โดยมิต้องหวังผลสิ่งใดตอบแทน  

และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

นำยไพบูลย์ บุญล้อม
ผู้ดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

ในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน  
และควร “ให้โอกาส” ตอบแทนหรือ

ช่วยเหลือบุคคลอื่น โดยมิต้องรั้งรอ  
โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ  

นั่นคือ ปลูกฝังการเป็นทั้ง  
“ผู้รับ” และ “ผู้ให้” 

75การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
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สำร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงศึกษำธิกำร ครบรอบ ๑๒๙ ปี

วันที่ ๑ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง 

ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  

และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน

การศึกษามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคง และถือเป็น 

พ้ืนฐานของการเรยีนรูศ้าสตร์และศลิป์ในทกุแขนง รวมทัง้ช่วยเพิม่พูนความรู ้ความสามารถ ทกัษะและศกัยภาพ 

ของบุคคล อันเป็นจุดเริ่มต้นในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 

และครอบครัว ตลอดจนมีส่วนสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก 

ที่รับผิดชอบการจัดและพัฒนาการศึกษาให้กับคนทุกระดับชั้นของประเทศ (Education for All) ทั้งการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และการศกึษาเพือ่การประกอบอาชพีทัง้การศกึษาในรปูแบบนอกระบบและตามอธัยาศยั จงึมบีทบาท 

สาํคัญในการขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้การศกึษาของคนในชาตเิกิดผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานการศกึษา มกีารเรียนรู้ 

ตลอดชวีติ (Life Long Learning) และเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่ทีกัษะชวีติในศตวรรษที ่๒๑ ผมขอแสดงความยินดี 

และขอขอบคณุ พร้อมทัง้เป็นกําลงัใจให้คณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ บคุลากรทางการศกึษา และเจ้าหน้าท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อุทิศตนอย่างจริงจังในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

รวมท้ังร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือทําให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

และทั่วถึง

ในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงศกึษาธกิาร ครบรอบ ๑๒๙ ปี ผมขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัย 

และสิง่ศกัด์ิสทิธิท้ั์งหลาย อีกท้ังพระบารมีของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิี  

ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง  

เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

 พลเอก 

 (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 นายกรัฐมนตรี



นับตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันได้รับความร่วมมือจาก 

ชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน ในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยในหลากหลายมิติ  

ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการศึกษาพิเศษ โดยได้ส่งเสริม 

การเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อสร้างความเข้าใจเร่ืองการคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ 

การเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ก็ได้ส่งเสริม 

การอาชีพเกษตรสมัยใหม่ โดยนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมสร้างนวัตกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สามารถบริหาร 

การเพาะปลูกได้อย่างครบวงจร สู่เป้าหมายการเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กระทรวงศึกษาธิการ ยังให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างทักษะและ 

สร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ด ี

ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีงานทํา และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม เพ่ือพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัย 

ตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นกําลังคนท่ีมีคุณภาพและใช้ชีวิตอยู ่ในสังคม 

อย่างปกติสุข

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  

ดฉินัขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลายในสากล โปรดดลบนัดาลให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์  

ข้าราชการ คร ูและบคุลากรของกระทรวงศกึษาธกิารทกุท่าน จงประสบแต่ความสขุ มพีลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง  

เป็นผู ้มีความเพียบพร้อมทั้งกําลังกายและกําลังสติปัญญา ร่วมกันเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาไทย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนานักเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

 (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำร
รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงศึกษำธิกำร 

ครบรอบ ๑๒๙ ปี

วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔



สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ต้องเป็นขงเบ้งแห่งกระทรวงศึกษาธิการ  

ชี้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  

โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา  

ช่วยกันคิด วางแผน  

เป็นความคาดหวังของประเทศ 

ในการชี้นําการศึกษาชาติ

คุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของชาติ  

ตามบทบาทหน้าที่ ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ซึ่งถือเป็นองคาพยพอันสําคัญต่อการสร้างทุนทางปัญญาในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การจัดการศึกษาและการเรียนรู ้ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน และสํานกังานลกูเสอืแห่งชาต ิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบโดยตรง  

ได้รับความร่วมมือจาก ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เป็นอย่างดี 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดรับกับ 

ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมนําเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบท 

ของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 

ในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ขอให้เป็นปีแห่ง 

การบูรณาการการทํางานร่วมกัน ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ  

เพ่ือสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเผชิญกับความท้าทายของ 

โรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-๑๙ ด้วยความปลอดภัย 

 

 (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำร
รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำกระทรวงศึกษำธิกำร

ครบรอบ ๑๒๙ ปี

วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔



ในการทํางานนั้น ตระหนักเสมอว่า  

ต้องปฏิบัติตนเสมือนดั่งนํ้าที่ไม่เต็มแก้ว  

ที่พร้อมรับฟังทุกปัญหา ทลายทุกข้อจํากัด  

โดยใช้การเรียนรู้เป็นเครื่องมือนําทาง 

เพื่อไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี  

ให้คนไทย ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทางปัญญา  

สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

นำงกนกวรรณ วิลำวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ทำ�เนียบผู้บริห�ร



83การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

ทำ�เนียบผู้บริห�รฝ่�ยก�รเมือง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)ทำ�เนียบผู้บริห�ร



84 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



85การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นายณรงค์ ดูดิง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นายกมล รอดคล้าย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)



86 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

ผู้บริห�ร ๔ องค์กรหลัก
และองค์กรในกำ�กับ



87การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

ผู้บริห�ร ๔ องค์กรหลัก
และองค์กรในกำ�กับ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

นายสุภัทร จ�าปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายธน ูขวญัเดช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



88 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

นายสุรินทร์ แก้วมณี
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ

นายศรีชัย พรประชาธรรม
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ



89การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร

นายวัลลพ สงวนนาม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน�า้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ



90 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นายธฤติ ประสานสอน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร  ดอนเหนือ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ



91การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ข้�ร�ชก�รครู 

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
เลขาธิการ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการ

สำ�นักง�นส่งเสริม 
ก�รศึกษ�นอกระบบ 

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย

นายวรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการ



92 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นายอ�านาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการ

นายพีรศักดิ์ รัตนะ
รองเลขาธิการ

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการ

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�



93การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นายอัมพร พินะสา 
เลขาธิการ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการ



94 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

นายยศพล เวณุโกเศศ
รองเลขาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
รองเลขาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี
รองเลขาธิการ



95การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

นายธนพร สมศรี
เลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เลขาธิการคุรุสภา

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์
ผู้อำานวยการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์กรในกำ�กับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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นายสุทิน แก้วพนา
เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

(องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริดา บุรชาติ
ผู้อำานวยการ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวนันทา หงวนตัด
รักษาการผู้อำานวยการ 

สำานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)



เล่าขานตำานาน
สื่อการเรียนการสอน
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๔. เทคโนโลยีการพิมพ์ :  
จากการพิมพ์แพร่วรรณกรรม  
ไปให้กว้างขวาง

การสร้างสรรค์ผลงานของกวี และสื่อการเรียนการสอน 

ทีเ่ป็นบทเรยีนในอดตี มกัเป็นไปเฉพาะผูส้ร้างสรรค์วรรณกรรมกบั 

ผู้สนใจใกล้ชิด หรือครูกับผู้ฝากตนเป็นศิษย์เท่านั้น การคัดลอก 

มกัเขยีนลงในกระดานชนวน แล้วจดจ�า หรอืเขยีนลงสมุดไทยจาก 

คนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งต่อ ๆ กัน ถือได้ว่าแพร่หลายอยู่ในวงจ�ากัด

 ในการซื้อขายหรือการจ�าหน่ายผลงาน ครั้งสมัยอยุธยา 

และสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแต่อย่างใด  

ทราบเพียงว่ากวีคนส�าคัญบางท่าน เช่น สุนทรภู่ นอกจากแต่ง 

วรรณกรรมหรอืวรรณคดีถวายเจ้านายเช้ือพระวงศ์แล้ว ก็แต่งขาย 

เพื่อเลี้ยงชีพในยามตกยาก

“เมื่อแต่งขึ้นแล้ว ใครอยากจะอ่าน 

ก็มาขอคัดลอกไป ผู้แต่งคิดเอาค่าแต่งตามแต ่

ผู้ต้องการอ่านจะยอมให้ได้ ผู้มีชื่อเสียงเช่น 

สุนทรภู่ก็เห็นจะได้ค่าแต่งแรงอยู่” ๒ 

๔.๑ การรเิริม่การพมิพ์จากต่างประเทศสูป่ระเทศไทย
แต่โบราณต�าราเรียนหรือแบบเรียน และหนังสือต่าง ๆ  

มกัอยูเ่พยีงในวัด พระสงฆ์เป็นบคุคลส�าคญัผูด้แูล รวบรวม คดัลอก 

และรักษาสรรพวิชาสืบ ๆ กันมา จากคัดลอกฉบับเดียว ก็ม ี

การคดิค้นหาวิธที�าซ�า้เพือ่ให้ได้อกีฉบบัรวดเรว็ขึน้ โดยแกะตวัอกัษร 

บนกระดานตามข้อความที่จะคัดลอกให้เต็มหน้า จากนั้นน�าหมึก 

มาทากระดาน แล้วใช้กระดาษทบั ข้อความทีต้่องการทัง้หน้าจะตดิ 

บนกระดาษอ่านได้ชดัเจน ท�าไปจนครบเล่ม วธินีีส้ามารถพมิพ์ซ�า้ ๆ   

หลายฉบับ แม้จะต้องเสียเวลาในการแกะตัวอักษรก็ตาม

๑ “เล่าขานต�านานสื่อการเรียนการสอน” ตอนที่ ๑ พิมพ์อยู่ใน พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล หนังสือที่ระลึก ๑๒๘ ปี กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง 
 แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๓), หน้า ๕๙ - ๘๑.
๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, “ประวัติสุนทรภู่” ใน ชีวิตและงานของสุนทรภู่, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๔.

ตอนที่ ๒๑

กระดานชนวนและดินสอหิน สื่อการเรียนรู้ในอดีต
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การพิมพ์ซ�้าในอดีตได้พัฒนาไปอีกขั้น มีประวัติเล่าว่า ใน พ.ศ. ๑๙๘๓  

คแูตงแบรค์ ศิษย์วัดชาวเยอรมน ีได้คดิน�าตะกัว่มาหล่อเป็นตัวอกัษร หล่อเป็นตวั ๆ   

ตวัละหลายร้อยชิน้ แล้วใช้ตวัอกัษรตะก่ัวนัน้มาเรยีงเป็นค�า เป็นข้อความทีต้่องการ  

ขึ้นแท่นแล้วใช้หมึกทา เอากระดาษทับไว้อย่างวิธีเดิม แต่จะพิมพ์หน้าซ�้ากี่ครั้งก็ได้  

ทั้งสามารถรื้อตัวอักษรมาเรียงใหม่พิมพ์หน้าอื่นเรื่องอื่นต่อไปได้อีกด้วย การพิมพ์ 

ลักษณะนี้ได้แพร่เรื่องคริสต์ศาสนาไปยังเรื่องอื่น ๆ ในนานาประเทศ

การริเริ่มการพิมพ์ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าคงมีมาแต่สมัยอยุธยา  

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 

ตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นที่ลพบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๑๔ - ๒๒๓๑ บ้างว่า พ.ศ. ๒๒๐๕  

ภายหลงัจากท่ีสงัฆราช หลยุส์ ลาโน (Louis Laneou) ได้ริเริม่แต่งและพมิพ์หนงัสอื 

ค�าสอนทางคริสต์ศาสนา รวมทั้งตั้งโรงพิมพ์ที่ต�าบลเกาะมหาพราหมณ์ เหนือ 

กรงุศรีอยุธยาขึน้ก่อนแล้ว แต่หลกัฐานการพิมพ์ในประเทศไทยได้สญูหาย ไม่เหลอื 

ถึงปัจจุบัน มีเพียงจดหมายเหตุเอกสารที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศ

ในสมยัธนบรีุ สงัฆราชการ์โนล (Garnault) ได้กลบัเข้ามาสอนคริสต์ศาสนา  

และตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่วัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี

ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าครั้งนั้นคงใช้แม่พิมพ์ ที่แกะบนกระดานไม้เป็นหน้า ๆ  

มากกว่าการใช้เรียงพิมพ์โลหะ และมีการพิมพ์ติดต่อมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์  

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนการใช้สมุดไทยเขียนคัดลอกยังคงเป็นไปโดยปกติ

เรื่องก�าเนิดแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทย มีหลักฐานว่า นางแนนซ่ี  

จัดสนั (Nancy Judsan) ซึง่ด�าเนนิกจิการครสิต์ศาสนาในเมอืงย่างกุง้ ประเทศเมียนมา  

นอกจากสนใจภาษาเมียนมาแล้ว ยังสนใจภาษาไทย ได้พบพวกลูกหลานเชลยไทย 

ที่ถูกกวาดต้อนไปคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง จึงศึกษาภาษาไทยจนช�านาญ  

สามารถออกแบบตวัพิมพ์โลหะอกัษรไทยและหล่อขึน้ ณ ประเทศนี ้แรก ๆ  หนงัสือไทย 

ที่พิมพ์คงเป็นเรื่องที่แปลค�าสอนคริสต์ศาสนาเป็นภาษาไทย 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเริ่มตั้งโรงพิมพ์ 

และโปรดเกล้าฯ ให้พระโหราธิบดี แต่ง จินดามณี  
แบบเรียนเล่มแรกของไทย 

วัดซางตาครู้ส ธนบุรี
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๔.๒ รากฐานการพิมพ์ครั้งต้นรัตนโกสินทร์
ตัวแม่พิมพ์อักษรไทยจากเมียนมานี้มีประวัติบันทึกว่า 

ได้ถูกน�าไปยังเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย และมีผู้ซื้อมาไว้ที่ 

สิงคโปร์ ต่อมานักบวชชาวอเมริกันได้ซื้อเข้าสู่เมืองไทย ใช้พิมพ์ 

เรือ่งบญัญตั ิ๑๐ ประการ เป็นเล่มเลก็ ๆ  ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๙  

กจิการพมิพ์ในไทยช่วงน้ีมีการพัฒนา คงต้องเอ่ยนามถึงนายแพทย์ 

แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) หรือหมอบรัดเลย์  

ชาวอเมรกินั ซึง่เป็นคนแรกทีด่ดัแปลงตวัอักษรไทยให้น่าอ่านและ 

หล่อตวัพิมพ์ขึน้ รวมทัง้ได้เริม่ต้นกจิการพมิพ์เป็นครัง้แรกในไทย  

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงยอมรับ

วิทยาการสมัยใหม่ และมีพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์เอกสาร 

ทางราชการของไทยขึ้นเป็นครั้งแรก หมอบรัดเลย์ได้ขยับขยาย 

กิจการ ออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ชื่อ บางกอกรีคอเดอร์ (The 
Bangkok Recorder) แต่อยู่ได้ไม่นานต้องล้มเลิกไป นอกจากนี้ 

ท่านยังสร้างประวัติศาสตร์ลิขสิทธิ์หนังสือเป็นครั้งแรกในไทย 

โดยซือ้ นริาศลอนดอน ของหม่อมราโชทยั พมิพ์จ�าหน่าย รวมทัง้ 

ได้พิมพ์วรรณคดีเรื่องอื่นออกจ�าหน่ายเป็นระยะ ๆ

อาจกล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่เร่ิมต้นกิจการพิมพ์ของไทย  

ครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ 

และทรงผนวชอยู่ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดให้ส่ังเครื่องพิมพ ์

มาไว้ทีว่ดัแห่งนีเ้มือ่ พ.ศ. ๒๓๙๒ และแกะตวัพิมพ์เป็นอกัษรอรยิกะ  

พมิพ์หนงัสอืสอนศาสนาบ้าง หนงัสอืสวดมนต์บ้าง โดยมพีระสงฆ์ 

ในวัดเป็นผู้จัดพิมพ์ 

ครัน้พระองค์เสดจ็ขึน้ทรงราชย์เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรงจัดต้ัง 

โรงพิมพ์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ชื่อว่า โรงพิมพ์อักษร 

พิมพการ ผลงานชิ้นแรก คือ หนังสือ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ  

พ.ศ. ๒๔๐๑ ความสนพระราชหฤทัยของพระองค์ ประจักษ์ได ้

อีกประการหนึ่งคือ เมื่อทรงส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี  

ณ ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. ๒๔๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ขุนมหาสิทธิโวหารไปกับคณะทูต โดย 

ทรงมอบหมายให้ศกึษาดงูานการพมิพ์อย่างจรงิจงัเพือ่มาปรับปรุง 

โรงพิมพ์หลวงให้ดีขึ้น

นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ 
ผู้ริเริ่มกิจการพิมพ์ครั้งแรก
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร (หม่อมราโชทัย)  
ผู้แต่ง นิราศลอนดอน  

และขายลิขสิทธิ์หนังสือเป็นคนแรกของไทย
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๔.๓ กิจการพิมพ์เจริญขึ้นรัชสมัยต่อมา
เน่ืองด้วยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงสนพระราชหฤทยั 

เรื่องหนังสือ ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีวรรณกรรมหลายเล่ม ทรงก่อตั้งโรงเรียน  

และสร้างระบบการศึกษาขึ้นใหม่ การพิมพ์ได้เจริญขึ้น และบางเล่มที่พิมพ์ช่วงนี ้

ได้ใช้เป็นแบบเรียนต่อมา

กล่าวเฉพาะด้านวรรณคดี เมื่อหมอสมิท (Samuel John Smith)  

มชิชนันารชีาวอเมรกินั ซ่ึงตัง้โรงพมิพ์อยูท่ีบ่างคอแหลม ได้จดัพมิพ์บทกลอนนริาศ  

และสุภาษิตต่าง ๆ ที่ส�าคัญได้จัดพิมพ์เรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ จ�าหน่าย  

ปรากฏว่าจ�าหน่ายได้ดีมีก�าไรอย่างงาม มีผลให้วรรณคดีเอกเรื่องนี้เผยแพร่อย่าง 

กว้างขวาง ครั้นพิมพ์จ�าหน่ายเรื่องอ่ืน ๆ ของสุนทรภู่อีก ก็ได้รับผลตอบแทน 

ดีมากเช่นกัน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงเล่าถงึการรเิริม่พมิพ์  

เรื่อง พระอภัยมณ ีของสุนทรภู่ ในค�าน�าหนังสือ ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ว่า

หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ได้เร่ิมพิมพ์ในรัชกาลท่ี ๕  

เม่ือปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ หมอสมทิเจ้าของโรงพมิพ์ทีบ่างคอแหลม  

พมิพ์เรือ่ง พระอภยัมณ ีก่อนเรือ่งอืน่ พมิพ์ขายคราวละเล่มสมุดไทย  

เรยีกราคาเล่มละสลงึ (๒๕ สตางค์) คนตืน่ซ้ือ หมอสมทิได้ก�าไรมาก  

นยัว่าสร้างตกึได้หลงัหน่ึง จนหมอสมิทคดิถึงคณุสนุทรภู ่เทีย่วสบืถาม 

เชื้อสายหวังจะให้บ�าเหน็จ เวลานั้นนายพัดกับนายตาบบุตรสุนทรภู ่

ยังอยู่ แต่จะได้บ�าเหนจ็เท่าใดหาปรากฏไม่  ตัง้แต่หมอสมิทรวยด้วย 

พิมพ์หนังสือ พระอภัยมณี ต่อมาทั้งหมอสมิทและเจ้าของโรงพิมพ์ 

อื่น ๆ ก็ค้นคว้าหาหนังสือบทกลอนของสุนทรภู่พิมพ์ขึ้นขายเป็น 

ล�าดับมา บางเรื่องได้พิมพ์ถึง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หนังสือบทกลอนของ 

สุนทรภู่ได้พิมพ์เมื่อในรัชกาลที่ ๕ หมดทุกเรื่อง เว้นแต่ เสภาเรื่อง 

พระราชพงศาวดาร หอพระสมุดฯ ก็ได้พิมพ์แต่ในรัชกาลที่ ๕ แต ่

พิมพ์เพียงเท่าทีจ่�ากนัไว้ได้ เพราะฉบับสญูหายเพิง่หาได้ฉบบับรบิรูณ์  

จึงมาพิมพ์ตลอดเรื่องต่อในรัชกาล ๖ เพลงยาวถวายโอวาท ก็เพิ่ง 

หาฉบับได้ และได้พิมพ์ต่อในรัชกาลที่ ๖ นี้เหมือนกัน๓

๓ ชีวิตและงานของสุนทรภู่, (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๓๙

หนังสือ ชีวิตและงานของสุนทรภู่  
ซึ่งตอนต้นมี “ประวัติสุนทรภู่” พระนิพนธ์ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ



102 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

 หลังจากมีผู้สนใจอ่านวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี จาก 
โรงพมิพ์ของหมอสมิทอย่างแพร่หลาย โรงพมิพ์อ่ืน ๆ  กแ็ต่งนทิาน 

จักร ๆ  วงศ์ ๆ  เนื้อเรื่องและบางลีลาส�านวนท�านองเดียวกับ เรื่อง  

พระอภัยมณี หรือนิทานค�ากลอนอื่น ๆ ของสุนทรภู่ จ�าหน่าย 

จ�านวนมาก ที่กล่าวถึงกันมากที่สุดคือโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ หรือ 

เรยีกกนัทัว่ไปว่า “โรงพมิพ์วดัเกาะ” เพราะอยูใ่กล้วดัเกาะแก้วลังการาม  

(ปัจจุบันคือวัดสัมพันธวงศ์) ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ และมักเรียก 

นิทานที่พิมพ์ที่โรงพิมพ์แห่งนี้ว่า “นิทานวัดเกาะ”

พระอภัยมณี

๑) พิสูจน์คุณค่าเหนือกาลเวลา

สิง่ใดหรอือย่างใดมคีณุค่าจรงิแท้ มกัยดึถอืกนัว่า กาลเวลา 

จะเป็นเครือ่งพสิจูน์แสดงคณุค่านัน้ได้อย่างด ีนทิานค�ากลอน เรือ่ง  

พระอภยัมณ ีกเ็ช่นกัน เป็นเรือ่งหน่ึงทีส่ะท้อนสจัธรรมดงักล่าวนัน้

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

ทรงสันนิษฐานว่า สุนทรภู่เริ่มแต่งเรื่อง พระอภัยมณ ีคราวติดคุก 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี ๒  

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ซึง่เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบติั พ.ศ. ๒๓๕๒  

และเสดจ็สวรรคต พ.ศ. ๒๓๖๗ วรรณคดเีอกของไทยเรือ่งนีจ้งึน่าจะ 

ถือก�าเนิดมากว่า ๒๐๐ ปีแล้ว

สมัยที่สุนทรภู่แต่งหนังสือ เป็นสมัยที่นิยมตัวละครเอก 

เป็นกษตัรย์ินักรบ แต่สนุทรภูก่ลบัให้พระอภยัมณตีวัเอกของเรือ่ง 

เป็นกษตัรย์ิศลิปินนกัดนตร ีตวัละครหลายตวัมคีวามแปลก แต่ก็มี 

อารมณ์และชีวิตโลดแล่นอย่างมนุษย์ สร้างให้เรื่องชวนตื่นเต้น 

เร้าใจทุกตอน ลักษณะกลอนโดยปกติของสุนทรภู่เด่นเป็นพิเศษ  

คอืมีสัมผสัในท้ังสมัผัสสระและสมัผสัพยญัชนะ ใช้ศพัท์เข้าใจง่าย  

แม้นิทานเรื่อง พระอภัยมณี จะยาว แต่ก็อ่านได้ราบรื่นตลอด  

โดยเฉพาะการสอดแทรกสุภาษิตคติอันประทับใจในเหตุการณ ์

ยามวิกฤต ท�าให้ติดปากและเป็นที่จับใจยิ่ง

ภาพ พระอภัยมณีเป่าปี่  
จากแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ ๖

 “ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช จัตุบาทกลางป่าพนาสิน
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา
ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์ จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง” 
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๒) อ่านคล่อง ท�านองสนุก พ.ศ. ๒๕๐๓

หลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๐๓ และก่อนหน้านี้ ปรากฏหลักฐาน 

ก�าหนดให้เรียนเรื่อง พระอภัยมณี ในชั้นมัธยมปีที่ ๒ (ครั้งนั้นระดับประถมเรียน ๔ ปี  

ชั้นมัธยมปีที่ ๒ คือชั้นประถมปีที่ ๖ ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย  

พุทธศักราช ๒๕๐๓ เทยีบชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ตามหลกัสตูรในปัจจบุนั) บทเรียนมีถงึ  

๓ ตอน รวม ๒๙๖ บท คอื

ตอนที่ ๑ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา 

ตอนที่ ๒ นางผีเสื้อลักพระอภัยมณี 

ตอนที่ ๓ ศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร

ผู้ใหญ่ซึ่งขณะน้ีอยู่ในวัยใกล้ ๗๐ ปี หรือกว่า ๗๐ ปี คงหวนคิดถึงบรรยากาศ 

การเรียนภาษาไทยครั้งวัยเด็ก ชั้นประถมปีที่ ๖ ได้อย่างดี นึกถึงภาพตนเองและเพื่อน ๆ   

อ่านเรื่อง พระอภัยมณี เสียงเจื้อยแจ้ว เป็นกลุ่มบ้าง เดี่ยวบ้าง เสียงสัมผัสคล้องจอง 

กระทบโสตประสาท ร่ืนไหลชวนจดจ�า รู้สึกตื่นเต้นอยากติดตามเร่ืองที่ด�าเนินรวดเร็ว  

ทัง้นึกเอาใจช่วยตวัละครเอกซึง่อายเุพยีง ๑๓ - ๑๕ ปี ต้องซดัเซพเนจรหาแหล่งเรยีนวชิา  

ค่าเรยีนมเีพยีงธ�ามรงค์วงน้อยตดิตวั พลนัทีไ่ด้ทลูพระบดิาถงึวชิาทีต่นเรยีนส�าเร็จในเวลา  

๗ เดือน และภูมิใจนักหนา ชะตาชีวิตของโอรสกษัตริย์ทั้งสองก็ต้องพลิกผัน เมื่อถูก 

พระบิดาบริภาษอย่างรุนแรง

“ลูกกาลีมีแต่จะขายหน้า  ช่างชั่วช้าทุจริตผิดวิสัย 

จะให้อยู่เวียงวังก็จังไร  ชอบแต่ไสคอส่งเสียจากเมือง”

 ๓) คิดวิเคราะห์ เหมาะแก่วัย

๓) คิดวิเคราะห์ เหมาะแก่วัย

เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ในขณะนี้ และน�าทฤษฎีใหม่แนวคิดใหม่มาวิเคราะห์เรื่องตอน

ที่เรียนคร้ังกระนั้น ดูจะมีรสชาติยิ่งขึ้นหรือไม่ และมีแง่มุมความคิดต่างออกไปมากขึ้น

หรืออย่างไร เช่น

• ครูอาจารย์สมัยก่อนหวงวิชาความรู้มาก เกรงจะไปตกกับคนที่ไม่สมควร จึง

คัดกรองผู้มาเป็นศิษย์ และมักคิดค่าเรียนแพงลิบล่ิว แท้ที่จริงจากเร่ืองสะท้อนว่าผู้เป็น

อาจารย์สมยัโบราณ มไิด้เหน็แก่เงินค่าจ้าง ถงึกระนัน้ ถ้ามองจากสังคมโลกของคนปัจจบุนั 

อาจรู้สึกไม่ชอบใจ ที่ครูกีดกันจ�ากัดผู้เรียน ไม่เปิดกว้างทางการศึกษา ดังค�ากลอนว่า 

 “ซึ่งดนตรีตีค่าไว้ถึงแสน เพราะหวงแหนก�าชับไว้ขับขัน

 ใช่ประสงค์ตรงทรัพย์สิ่งสุวรรณ จะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชา  

 ต่อกษัตริย์เศรษฐีที่มีทรัพย์ มาค�านับจึงได้ดังปรารถนา  

 จงคืนเข้าบุรีรักษ์นัครา ให้ชื่นจิตพระบิดาและมารดร”

แบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ ๖  
พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่หรือก่อน พ.ศ. ๒๕๐๓  

ใช้มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี  
ก�าหนดให้เรียนเรื่อง พระอภัยมณี 

จ�านวนตอนมากที่สุด
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  • ตัวละครรุ่นพ่อเป็นกษัตริย์ดูถูกดูแคลนคนวิชาชีพดนตรีว่า

 “อันดนตรีปี่พาทย์ตะโพนเพลง เป็นนักเลงเหล่าโลนเล่นโขนหนัง”

 หรือหมิ่นคนที่เรียนวิชากระบี่กระบองว่า

 “เป็นกษัตริย์จักรพรรดิพิสดาร มาเรียนการเช่นนั้นด้วยอันใด” 

หากเป็นปัจจุบัน คนที่มีทัศนะเช่นนี้คงถูกติฉิน ด้วยคนรุ่นใหม่ถือว่า อาชีพใด ๆ   

ย่อมมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน

บางท่านอาจคิดเลยเถิดโดยไม่ยุติธรรมกับคนและสังคมในอดีตว่า วรรณคดี 

ปลกูฝังให้ยอมรบัความเหลือ่มล�า้กไ็ด้ แต่เชือ่ม่ันว่าทัง้ครท้ัูงศษิย์สมยันัน้คงไม่คดิเช่นนัน้  

คิดแต่ว่าได้เรียน ได้ท่องจ�าและจดจ�าแต่สิ่งดียอดเยี่ยมจากเรื่อง เช่น 

  • คนเป็นครูก็ต้องสอนอย่าง “สิ้นความรู้ครูประสิทธิ์ไม่ปิดบัง”

  • ผู้รักดนตรี ก็มองวิชาชีพศิลปะนี้อย่างเข้าใจว่า

 “อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์”

  • คนท่ีประสบความยากล�าบากในชีวิต ก็มีเคร่ืองยึดเหนี่ยวประคองให้ชีวิต 

ด�าเนินได้ต่อไป จากคติในเรื่องว่า

 “พระอนุชาว่าพี่นี้ขี้ขลาด เป็นชายชาติช้างงาไม่กล้าหาญ 

 แม้นชีวันยังไม่บรรลัยลาญ ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป

 เผื่อพบพานบ้านเมืองที่ไหนมั่ง พอประทังกายาอยู่อาศัย  

 มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี”

อ่านคล่อง ท่องสนุก คิดวิเคราะห์ เหมาะแก่วัย ปลุกใจให้ด�าเนินชีวิตที่ถูกที่ควร  

จากเรือ่ง พระอภยัมณ ีก่อนหลกัสตูรพทุธศกัราช ๒๕๐๓ และหลกัสตูรพทุธศกัราช ๒๕๐๓  

ก็ได้ด�าเนินมากว่า ๒๐ ปี แล้วก็มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่

ภาพ ศรีสุวรรณเรียนวิชา
แบบเรียนในอดีตมีภาพประกอบขาวด�าจ�านวนไม่มาก  

หากอยู่ในความทรงจ�าของเด็กครั้งกระนั้น  
ซึ่งสื่อการเรียนมีไม่มากนัก
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๔) หลักสูตรเปลี่ยน ตอนที่เรียนเปลี่ยน

เม่ือประกาศใช้หลกัสตูรประถมศกึษา พุทธศกัราช ๒๕๒๑  
ค�าว่า แบบเรียน ได้เปล่ียนมาใช้ค�า หนังสือเรียน ตามด�าริของ 

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิคนส�าคัญใน 

วงการศึกษา ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของคณะผู้จัดท�าหนังสือ 

เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้การเรียน 

การสอนไม่ยดึต�าราเรยีนหรอืแบบเรยีนอย่างเหนยีวแน่นจนเกนิไป  

ส่ิงควรเป็น คือ การออกแบบการเรียนการสอนของครูควรยึด 

นกัเรียนเป็นหลักส�าคญั องิหลักสูตร และใช้ส่ือน�าทางจากบทเรยีน 

ในหนังสือเรียน

หนังสือเรียนภาษาไทย ประถมศึกษา (เรียกกันอย่าง 

ไม่เป็นทางการว่า ชุด มานะมาน)ี ซึ่งจัดท�าตามหลักสูตรประถม 
ศกึษา พทุธศกัราช ๒๕๒๑ กไ็ด้เข้ามาครองใจนักเรยีน แม้เปลีย่น 

หลักสูตรใหม่อีก ๓ ครั้ง หรือการเรียนโดยใช้หนังสือเรียนชุดนี้  

จะล่วงเลยมากว่า ๔๐ ปีแล้วก็ตาม อาจเป็นเพราะกลวิธีการแต่ง 

ด�าเนินเร่ืองให้ต่อเนื่อง ตัวละครอยู่ในวัยเดียวกันกับนักเรียน  

เติบโตมาด้วยกัน เนื้อเรื่องมีทั้งสุข สนุก โศกเศร้า สะเทือนใจ  

ประทับใจ ท่ีส�าคัญคือ ถือว่านักเรียนมีฐาน “รากร่วม” เดียวกัน  

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้ใช้หนังสือเรียนฉบับ 

เดียวกันทั่วประเทศ อันเป็นหลักการมาช้านานต่างจากวิชาอื่น ๆ

กระแสความสนใจหนงัสอืเรยีนชดุนีมี้ต่อเนือ่งจนปัจจบุนั 

จึงเกิดประวัติศาสตร์ในวงการหนังสือเรียน ที่ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูรั้บผิดชอบการจดัท�าหนงัสอืทีใ่ช้ 

ในการเรียนการสอน จัดพิมพ์หนังสือเรียนในอดีต ชุด มานะมานี 

จากหลกัสตูรเดมิ ปรงุโฉมมาเป็นหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ จ�านวน ๖ เล่ม  

ให้อ่านกันอีกไม่จ�ากัดหลักสูตร ไม่จ�ากัดกาลเวลา

 

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

หนังสือเรียนภาษาไทยในอดีต หรือชุด “มานะมานี” รวม ๑๒ เล่ม 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “มานะมานี” ในปัจจุบัน รวม ๖ เล่ม 
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เรื่อง พระอภัยมณ ีตอนที่น�ามาให้เรียนใน ชุด มานะมานี คือ
 ตอน สุดสาครกับม้านิลมังกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 ตอน พระอภัยมณีและสินสมุทรหนีนางผีเสื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แม้มีการเปลี่ยนหนังสือเรียนประถมศึกษาจนถึงปัจจุบัน ตามหลักสูตรต่อมาอีก  

๓ หลกัสตูร เปลีย่นแนวการน�าเสนอบทเรยีนอย่างไร เรือ่ง พระอภยัมณ ีตอน ตวัละครเอก 

รุน่ลกู คือ สดุสาคร เดก็น้อยน่าสงสารผูม้พีลงัสูผ้จญภยัในดนิแดนแปลกใหม่ อย่างต่ืนเต้นเร้าใจ  

ก็ได้รับเลือก เป็นบทเรียนชั้นประถมศึกษา ชื่อตอนต่างกันไปบ้าง แต่เน้ือเร่ืองเดียวกัน  

ยาวบ้างสั้นบ้าง ตามล�าดับหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓)  
ตอน สุดสาครตามหาพระบิดาและเข้าเมืองผีดิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตอน ก�าเนิดสุดสาคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  

เช่นเดียวกัน

๕) ท่องอาขยาน สืบสานสมบัติกวี : ประถมศึกษา
บทอาขยานจัดเป็นสื่อส่งเสริมจิตส�านึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ การเรียน 

การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบในอดีต และสถานศึกษาได้ก�าหนดให้นักเรียนท่องจ�าบทอาขยานมาช้านาน  

การท่องจ�าบทอาขยานไม่ว่าท่องพร้อมกนัทัง้ชัน้ และท่องเป็นรายบคุคล ครูจะให้ท�าความ 

เข้าใจก่อนท่อง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในความงามของภาษา และน�าข้อคิด 

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตรฉบับต่อมาอีก  

๓ หลักสูตร นักเรียนมีโอกาสท่องจ�าบทอาขยานค�าประพันธ์เดียวกันจ�านวน ๕ บท  

ตอนที่พระดาบสสอนสุดสาคร ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ทุกวัย ในเรื่องของความไม่ประมาท

 บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา

เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพต 

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์  มันแสนสุดลึกล�า้เหลือก�าหนด

ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด  ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน�า้ใจคน

มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน  บิดามารดารักมักเป็นผล

ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน  เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ  ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี  

จงติดตามไปเอาไม้เท้าเถิด  จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศร ี 

พอเสร็จค�าส�าแดงแจ้งคดี  รูปโยคีหายวับไปกับตา”

จากหนังสือเรียน ชุด “มานะมานี” 

จากหนังสือเรียน ชุด พื้นฐานภาษา

จากหนังสือเรียน ชุด วรรณคดีล�าน�า
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๖) หลักสูตรเปลี่ยน ตอนที่เรียนไม่เปลี่ยน : 
มัธยมศึกษา

ส่วนระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการจัดท�าหนังสือเรียนภาษาไทย  

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 

ตอนเดยีวกนัเป็นบทเรียน คอื ตอน พระอภยัมณพีบศรีสุวรรณกบัสินสมทุร เป็นตอนที่ 

ตวัละครหลายตวัซึง่ระหกระเหนิพลัดพรากจากกนั ได้มโีอกาสพบเจอกนั แต่กลบัเกดิปม 

ขดัแย้งทีต่วัละครเดก็ คอื สินสมุทร ไม่อยากคนืผู้เป็นทีรั่กให้แก่ผู้ท่ีมีสทิธิ ์บทเรยีนนี ้

นอกจากสนุกแล้ว ยังให้แนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์ซึ่งควรปลูกฝังแต่เยาว์วัย 

ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมนีโยบายเปิดกว้างการผลติหนงัสอืเรยีนภาษาไทย  

อนุญาตให้ส�านักพิมพ์เอกชนจัดท�าจ�าหน่ายเผยแพร่ในโรงเรียนได้ อย่างไรก็ตาม  

ด้วยความห่วงใยการเรียนการสอนวรรณคดีของชาติ จึงได้มีประกาศลงวันท่ี ๑๘  

ตลุาคม ๒๕๔๕ เรือ่ง วรรณคดสี�าหรบัจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย ตามหลกัสตูร 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นประกาศ 

ลงวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช  
๒๕๕๑ เรื่อง พระอภัยมณี เป็นเรื่องหนึ่งที่ก�าหนดให้เรียนในชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ ๔ - ๖ และเสนอให้เลือกเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รวมทั้งเสนอตอนที่ 

ควรเรียนไว้ด้วย แต่ส�านักพิมพ์จะเลือกตอนใดก็ได้ที่เห็นสมควรว่าเหมาะสมกับวัย

ฉบับของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ 

จดัท�าเลอืก ตอน พระอภยัมณหีนนีางผเีสือ้สมทุร ทัง้หลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
พทุธศกัราช ๒๕๔๔ และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  

ให้นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งอยู่ในวัยที่ควรมีพื้นฐานเข้าใจความรัก 

ความดงีามหลายรปูแบบ เช่น ความรกัระหว่างพ่อกบัลกู แม่กบัลกู ความรกัระหว่าง 

ชายหญงิทีอ่าจลงรอยได้ไม่ง่าย เม่ือฝ่ายหนึง่หรือสองฝ่ายจ�าต้องใช้ชวิีตคูอ่ยูร่่วมกนั  

และความเสียสละเพื่อผู้อื่น เสียสละเพื่อผู้ที่จงรักภักดี ล้วนสร้างรสความที่ลึกซึ้ง 

กินใจมากมาย
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๗) ท่องอาขยาน สืบสานสมบัติกวี : มัธยมศึกษา
หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น ทัง้หลกัสตูร พทุธศกัราช ๒๕๐๓ หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตร 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) ได้ก�าหนดท่องบทอาขยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนตอน  

พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร ดังนี้

  “พระฟังค�าอ�า้อึ้งตะลึงคิด จะเบือนบิดป้องปัดก็ขัดขวาง

 สงสารลูกเจ้าลังกาจึงว่าพลาง  เราเหมือนช้างงางอกไม่หลอกลวง

 ถึงเลือดเนื้อเมื่อน้องต้องประสงค์  พี่ก็คงยอมให้มิได้หวง

 แต่ลูกเต้าเขาไม่เหมือนคนทั้งปวง  จะได้ช่วงชิงให้ไปกระนั้น

 พี่ว่าเขาเขาก็ว่ามากระนี ้ มิใช่พี่นี้จะแกล้งแสร้งเสกสรร

 เพราะเหตุเขารักใคร่อาลัยกัน  ค่อยผ่อนผันพูดจาอย่าราคี

 แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท  เจ้าหน่อเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห์

 อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที  ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน

 ทรลักษณ์อักตัญญุตาเขา  เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน

 ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล  พระเวทมนตร์เสื่อมคลายท�าลายยศ

 เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี้  คุณเขามีมากล้นพ้นก�าหนด

 เจ้าท�าผิดก็เหมือนพ่อทรยศ  จงออมอดเอ็นดูพ่อแต่พองาม”

เมือ่อ่านเข้าใจจะซาบซ้ึงว่าผูใ้หญ่ให้เราส�านกึในความถกูต้อง ไม่ท�าอะไรตามใจตน ไม่ยดึสิง่ทีไ่ม่ใช่ของตน  

แม้จะรักผูกพันมากเพียงใด หากให้นักเรียนฝึกคิดอาจได้ความเห็นแตกต่างกันอีกมาก ซึ่งเหมาะแก่เด็กวัยนี้  

อย่างไรก็ตาม บทอาขยานนี้อาจไม่มีการท่องจ�าในปัจจุบัน ถ้าโรงเรียนไม่ได้ก�าหนดให้ท่อง

บทอาขยาน (บทเลือก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
 คณะกรรมการก�าหนดแนวทางและพจิารณาคดัเลือกบทอาขยานภาษาไทย ซึง่ส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งขึ้น ได้ก�าหนดบทประพันธ์ ซึ่งอยู่ในบทเรียนและที่

มิได้อยู่ในบทเรียน ให้เป็นบทอาขยาน รวม ๓ บท

(๑) จากตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือ พรรณนาหมู่ปลาในทะเล ด้วยภาษาสละสลวยแพรวพราว 

สื่ออารมณ์ให้เพลิดเพลิน สุดท้ายพลิกผันมาเป็นความว้าเหว่ เศร้า สะเทือนใจ

   “พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ  เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา

 เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา  ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล

 ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่  ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน

 ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน  บ้างผุดพ่นฟองน�า้บ้างด�าจร

 กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง  ลองสล้างกลางกระแสแลสลอน

 มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร  ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน

 ฝูงม้าน�้าท�าท่าเหมือนม้าเผ่น  ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน

 ตะเพียนทองท่องน�า้น�าตะเพียน  ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา

 เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม  โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา

 จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา  จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม

 จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ  ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม

 ฟังส�าเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม  ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี”
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(๒) จากตอน อุศเรนตเีมอืงผลกึ สะท้อนภาพพระเอกทีม่ใิช่นกัรบ แต่เป็นนกัพดู ใช้วาทศลิป์ กลวธิโีน้มน้าวใจ 

ฝ่ายตรงข้าม

  “สงสารสุดอุศเรนเมื่อรู้สึก  ทรวงสะทึกแทบจะแยกแตกสลาย

 พอเห็นองค์พระอภัยยิ่งให้อาย  จะใคร่ตายเสียให้พ้นก็จนใจ

 คล�าพระแสงแฝงองค์ที่ทรงเหน็บ  เขาก็เก็บเสียเมื่อพบสลบไสล

 ให้อัดอั้นตันตึงตะลึงตะไล พระอภัยพิศดูก็รู้ที

 จึงสุนทรอ่อนหวานชาญฉลาด  เราเหมือนญาติกันดอกน้องอย่าหมองศรี

 เมื่อแรกเริ่มเดิมก็ได้เป็นไมตร ี เจ้ากับพี่เล่าก็รักกันหนักครัน

 มาขดัข้องหมองหมางเพราะนางหนึง่ จนได้ถึงรบสู้เปน็คู่ขัน

 อันวิสัยในพิภพแม้รบกัน  ก็หมายมั่นจะใคร่ได้ชัยชนะ

 ซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้ หวังจะได้สนทนาวิสาสะ

 ให้น้องหายคลายเคืองเรื่องธุระ แล้วก็จะรักกันจนวันตาย

 ทั้งก�าปั่นบรรดาโยธาทัพ  จะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมาย

 ทั้งสองข้างอยู่ตามความสบาย เชิญภิปรายโปรดตรัสสัตย์สัญญา”

(๓) จากตอน พระอภยัมณตีเีมอืงใหม่ แสดงปฏภิาณของตนเองในการแก้ปัญหาเฉพาะตวั ใช้เสียงดนตรี 

เป็นภาษาสากลสื่อกับข้าศึกต่างชาติต่างภาษา ให้หวนระลึกถึงบ้านเมืองที่จากมา ดีเด่นทั้งรสค�าและรสความ

  “วิเวกหวีดกรีดเสียงส�าเนียงสนั่น คนขยั้นยืนขึงตะลึงหลง

 ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง ลืมณรงค์รบสู้เงี่ยหูฟัง

 พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง

 ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย

 ถึงยามค�่าย�่าฆ้องจะร้องไห้ ร�่าพิไรรัญจวนหวนละห้อย

 โอ้ยามดึกดาวก็เคลื่อนเดือนก็คล้อย น�้าค้างย้อยเย็นฉ�่าที่อัมพร

 หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร

 แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง”

เชื่อมั่นว่า สังคมไทยวัฒนธรรมไทยแม้เปลี่ยนแปลงไปเช่นไร หลักสูตรจะเปลี่ยนอีกกี่หลักสูตร เร่ือง  

พระอภัยมณี ก็น่าจะยังเป็นบทเรียน และก�าหนดให้ท่องจ�าบางตอนด้วยตราบนานเท่านาน การจัดกิจกรรม 

วันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน อันเป็นวันคล้ายวันเกิดสุนทรภู่ โรงเรียนท่ัวไปก็คงนิยมจัดนิทรรศการ  

และจัดกิจกรรมการแสดงต่อไป 

 พิสูจน์จากกาลเวลาที่เรื่อง พระอภัยมณี ก�าเนิดขึ้น จากความนิยมการอ่าน จากเลือกบทเรียนตอนที ่

สนกุตืน่เต้นเร้าใจ ได้คตคิ�าคม ส�านวนชวนจดจ�า และมกีารผลิตส่ือรูปแบบหลากหลายเผยแพร่ เร่ืองพระอภยัมณี   
เป็นวรรณคดเีอกเรือ่งหนึง่ทีค่นไทยกล่าวถงึ รบัรูแ้ละร่วมความรูส้กึนกึคดิ   มีแนวคิดได้เหมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกนั 

ทั่วประเทศ

 ปราณี ปราบริปู

 เรียบเรียง
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ย้อนเก่า
เล่าเรื่องสื่อการเรียนยุคใหม่

การสื่อสารเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุกยุคทุกสมัย กล่าวเฉพาะในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่า ยุคดิจิทัล๑  

(digital) ที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต๒ เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทุกคนจ�าต้อง 

เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยอุปกรณ์การส่ือสาร เมื่อการส่ือสารเปล่ียนแปลงรูปแบบไป ส่ือที่ใช้ในการจัด 

การเรียนการสอนจึงพัฒนาตามไปด้วย การจัดการศึกษาของประเทศไทยก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั 

พร้อมด้วยส่ือเทคโนโลยทีีน่�ามาปรบัใช้ในโรงเรยีน วทิยาลัย มหาวทิยาลยั หรืองานราชการ ซึง่ในแต่ละยุคแต่ละสมัย

ที่เปลี่ยนไปนั้นย่อมมีความแตกต่างกันทั้งด้านทัศนคติ พฤติกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต 

๑. หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า  
 คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต�่าสุด ซึ่งสัญญาณดิจิทัลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการท�างานและติดต่อสื่อสารกัน
๒. หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายท่ัวโลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันระหว่าง 
 คอมพิวเตอร์ท่ีเรยีกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครอืข่ายนีส้ามารถสือ่สารถงึกนัได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อเีมล เว็บบอร์ด และ โซเชยีลเนต็เวิร์ค

สื่อ อุปกรณ์ใช้ประกอบการสอน 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ก่อนจะมาเป็นสื่อการเรียนในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้  

การใช้สื่อไม่มีความซับซ้อนมากนัก และการส่ือสารหลักคือ 

การพบเหน็หน้า และโทรศพัท์มือถือแบบสญัญาณวทิยสุ่งคลืน่เสยีง  

ใช้งานโทรออก - รับสายเท่านั้น 

สือ่การเรยีนการสอนกเ็ช่นกนั มหีน้าทีเ่ป็นเพยีงอปุกรณ์ 

ช่วยในการเรยีนการสอน ครแูละนกัเรยีนยงัต้องอาศยัปฏสิมัพนัธ์ 

ซึ่งกันและกันเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ สื่อช่วยเร้าความ

สนใจของนักเรียนที่พบในห้องเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบันพอสังเขป  

มีดังนี้

ตลับเทป (Compact Cassette) ตลับเทปเป็นสื่อ

เสียงในรูปแบบเทปคาสเซ็ตต์ หรือตลับเทป ใช้บันทึกข้อมูลเสียง 

เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากเรื่องนั้น ๆ ในรูปแบบหนังสือเสียง  

นิทาน บทสนทนา หรือตัวอย่างการอ่านออกเสียง ทั้งภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ ร้อยแก้ว และร้อยกรอง การฟังที่ดีจะส่งผลให้

เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้
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แผ่นเสียง (Vinyl record)
แผ่นเสียง หรือที่คนไทยเรียกว่าแผ่นด�า คือวัสดุที่มีร่อง  

เพื่อก่อให้เกิดเสียงแล้วใช้เล่นซ�้าได้ตามที่ต้องการ แผ่นเสียงส่วน

ใหญ่ใช้บนัทกึเสียงเพลง การใช้เป็นส่ือส�าหรับการเรียนการสอนไม่

เป็นที่นิยมนัก  ต่อมา เมื่อมี CD (Compact Disc) ในช่วงต้นปี 

๑๙๘๐ แผ่นเสียงก็ลดความนิยมลง

วิดีโอ (Video)
วดีิโอ คอื สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีสามารถแสดงภาพเคลือ่นไหว 

พร้อมเสียงบรรยายได้อย่างภาพยนตร์ เป็นการเล่าเร่ืองด้วย

ภาพและเสียง การน�าเสนอบทเรียนด้วยวิดีโอจึงมีความน่าสนใจ  

ใช้ได้ทั้งผู้เรียนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และสามารถน�ามาเผยแพร ่

ได้หลายครั้ง การน�าเสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ 

เพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิง 

แผ่นดสิก์ (Disk) หรือทีม่กัเรียกกนัว่า แผ่นดสิก์เกต็ หรือ 

ฟลอบบี้ดิสก์ เป็นจานแม่เหล็กขนาดเล็กชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูล 

โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวน�าของสนามแม่เหล็ก การใช้งาน 

จะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้อุปกรณ์ในการขับเคล่ือนแผ่นดิสก์  

เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัเกบ็ข้อมลูที ่มขีนาดโดยทัว่ไป คอื ๘ นิว้ ๕.๒๕ นิว้  

และ ๓.๕ นิ้ว ปัจจุบันไม่มีการน�ามาใช้งานแล้ว เพราะมีอุปกรณ ์

เก็บข้อมูลชนิดอื่นที่จุได้มากกว่า เช่น ซีดี ดีวีดี เข้ามาแทนที่ 
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ซีดีรอม (CD-ROM)  
CD-ROM ย่อมาจาก Compact disc Read Only Memory 

คือ ส่ือส�าหรับเก็บข้อมูลชนิดอ่านได้อย่างเดียว มีลักษณะเป็น 

แผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ เซนติเมตร คล้าย 

แผ่นเสยีง ใช้เป็นทีเ่กบ็ข้อมลูส�ารอง (Secondary Storage Media)  

เป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดหน่วยเก็บข้อมูล ข้อดีคือ เก็บข้อมูล

ได้ปริมาณมากกว่าดิสก์เก็ต ซีดีรอม ๑ แผ่นสามารถเก็บข้อมูล

เทียบเท่ากับดิสก์เก็ตความจุ ๑.๔๔ MB จ�านวน ๖๐๐ แผ่น  

หรือเท่ากับฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ ๖๐๐ MB สามารถใช้บันทึก

เนื้อหาการเรียน แล้วน�ามาเป็นสื่อประกอบกับการเรียนการสอน 

ในห้องเรียน ปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้แบบ CD-ROM เพื่อพัฒนา 

ทักษะต่าง ๆ มากมาย เช่น แบบฝึกอ่าน เขียน โดยใช้เกม  

แบบฝึกอ่านจับใจความ สอนคณิตศาสตร์ผ่านเกม เป็นต้น

ดีวีดี (DVD)
DVD ในชื่อเต็มว่า Digital Video Disc เป็นแผ่นข้อมูล 

แบบบนัทกึด้วยแสง ลกัษณะภายนอกของแผ่น DVD นัน้ มีลกัษณะ 

เช่นเดียวกันกับแผ่นซีดี DVD เป็นส่ือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งภาพเสียง และข้อความ โดยมีขนาด 

เท่ากบัแผ่นซดี ีDVD ทีใ่ช้ส�าหรบัเกบ็ข้อมลูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จะเรยีกว่า DVD-ROM ส่วนทีใ่ช้ในการดหูนงัฟังเพลงกจ็ะเรียกว่า  

DVD หรือ DVD-Video ก็ได้ สามารถใช้บันทึกเนื้อหาการเรียน 

และน�ามาเป็นสื่อประกอบกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้  

เช่นเดียวกับ CD-ROM แต่คุณภาพทั้งภาพและเสียงท่ีดีกว่า  

ซึ่ง (DVD) มีความจุในการเก็บข้อมูลได้มากกว่า CD-ROM  

ถงึ ๗ เท่า 

เครื่องฉายข้ามศีรษะ หรือเครื่องฉายภาพโปร่งใส 
(Overhead)

เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ (Overhead Projector) เรียก

ทับศัพท์ว่า โอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ (Overhead Projector)  

เป็นเคร่ืองฉายภาพนิง่ท่ีใช้การน�าเสนอด้วยแผ่นโปร่งใส ใช้ฉายภาพ 

หรือข้อมูลในการเรียนการสอน การประชุมฝึกอบรม หรือ 

การให้ความรู้ทั่ว ๆ ไปห้องที่ใช้ควรมีแสงสว่างไม่มากจนเกินไป 

เนื่องจากจะท�าให้การมองเห็นลดลง



113การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

แผ่นโปร่งใส (Transparency Material)
แผ่นโปร่งใส (Transparency Material) เป็นส่ือ 

การเรียนการสอนประเภทวัสดุ (Software) ที่ต ้องใช ้กับ 

เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อเสนอภาพประกอบข้อความที่ม ี

ขนาดใหญ่บนจอภาพ ภาพโปร่งใสอาจท�าจากวัสดุใดก็ได้ท่ีม ี

คณุสมบตัโิปร่งใส เช่น กระจกใส แผ่นพลาสตกิ เป็นต้น การเขยีน 

แผ่นโปร่งใสใช้ปากกาเมจิกที่สามารถลบได้เขียนหรือวาดส่ิง 

ที่ต้องการน�าเสนอแล้วลบ สามารถใช้ต่อได้อีกหลายครั้ง

เครื่องฉายทึบแสง
เครื่องฉายวัสดุทึบแสง (Opaque Projector) เป็น 

เครือ่งฉายระบบฉายสะท้อน ท�างานผ่านการสะท้อนจากกระจกเงา 

ผ่านเลนส์ภาพแล้วฉายออกจอ การใช้เครื่องฉายวัสดุทึบแสง  

เพือ่น�าเสนอภาพและวัสดตุ่าง ๆ  ให้ปรากฏเป็นภาพทีมี่ขนาดใหญ่ขึน้ 

บนจอ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพหรือข้อมูลที่น�าเสนอได้ชัดเจน 

และรวดเรว็ เครือ่งฉายวสัดทุบึแสงสามารถฉายสิง่ของได้ทกุอย่าง 

อาทิ เหรียญ โทรศัพท์มือถือ ใบไม้ ฯลฯ จุดเด่นของเคร่ืองนี้ 

สามารถขยายวัสดุเล็กให้ใหญ่ได้แต่ข้อเสียของเครื่องฉาย 

วัสดุทึบแสงคือ ต้องฉายในห้องที่ความมืด ไม่มีแสงเข้าเลย

เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector)
เป็นเคร่ืองฉายวสัดโุปร่งใสระบบฉายตรง เป็นเคร่ืองฉาย 

ทีใ่ช้กบัแผ่นสไลด์ เป็นท่ีนยิมของครแูละอาจารย์ผูส้อน ใช้ส�าหรับ

ประกอบการเรียนการสอน ท�าให้ผู้เรียนสามารถเห็นบทเรียน 

ร่วมกันได้จากจอใหญ่จอเดียว

สไลด์ (Slides)
สไลด์ คือ สื่อการสอนประเภทภาพนิ่งโปร่งแสงที่บันทึก

ไว้บนฟิล์มหรือกระจก ใช้ฉายผ่านทางเครื่องฉายให้ภาพปรากฏ

บนจอ โดยแรกเร่ิมมีการวาดภาพลงบนกระจกใสและน�าไปฉาย 

เรียกว่า Lantern Slide ต้นศตวรรษที่ ๑๙ เป็นยุคบุกเบิกเร่ือง

การถ่ายภาพ ที่มีการถ่ายภาพลงบนฟิล์มกระจก
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เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) เป็นอุปกรณ์

เทคโนโลยีที่ใช้ทางการศึกษาชนิดหนึ่งท�าหน้าที่แปลงสัญญาณ 

และส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เครื่องฉาย หรือแสดงผลอื่น ๆ  

อีกคร้ังหน่ึงเช่น Projector จอมอนิเตอร์ เพื่อน�าเสนอข้อมูล 

ในการประชุมสัมมนา หลักการท�างานคือแปลงสัญญาณภาพ 

เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยใช้กล ้องเป็นตัวจับสัญญาณภาพ  

สามารถน�าเสนอวัสดุทึบแสง ภาพถ่าย วัสดุกราฟิก วัสดุสามมิติ  

วัสดุโปร่งใส วัสดุประเภทฟิล์ม ภาพเคลื่อนไหวและไฟล์ภาพนิ่ง

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ (computer) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส�าหรบัเกบ็ข้อมูล ใช้งานแทนมนุษย์ในด้านการค�านวณและสามารถ 

จ�าข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้ เพื่อการเรียกใช้งานครั้งต่อไป 

รวมท้ังสามารถจดัการกบัสญัลกัษณ์ (Symbol) ได้ด้วยความเรว็สงู 

โดยปฏบิติัตามขัน้ตอนของโปรแกรม นอกจากนีย้งัมคีวามสามารถ 

ในด้านต่าง ๆ  เช่น การรบัส่งข้อมลู การจัดเกบ็ข้อมลูไว้ในตวัเครือ่ง 

และสามารถประมวลผลจากข้อมลูต่าง ๆ  ได้ รวมทัง้น�ามาผสมผสาน 

กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แล็ปท็อป (Laptop)
Laptop เป็นช่ือย่อที่มาจาก (Laptop computer)  

เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก สามารถ 

ขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก ประสิทธภิาพของแล็ปทอ็ปโดยทัว่ไป 

เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบปกติ ในขณะที่ราคาของ 

แล็ปท็อปสูงกว่า โดยส่วนที่แตกต่างกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ  

จอภาพเป็นลักษณะจอแอลซีดี และมีทัชแพด (Touch pad)  

ที่ใช้ส�าหรับควบคุมการท�างานของลูกศรบริเวณหน้าจอ 
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โน้ตบุ๊ก (Note Book) 
โน้ตบุก๊ (Note Book) เป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็  

มขีนาดเท่าสมุดโน้ตขนาดพกพา สามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ  

ได้สะดวก ใช้ได้ทัง้กับไฟบ้านและแบตเตอรี ่น�า้หนกัไม่ถงึ ๑ กโิลกรมั  

ปัจจุบัน ก�าลังได้รับความนิยมมาก ส�าหรับใช้ในการจัดการเรียน 

การสอน เน่ืองจากสามารถเคลือ่นย้ายน�าไปใช้เป็นสือ่นอกห้องเรยีน 

ได้สะดวก

แท็บเล็ต (Tablet) 
แท็บเล็ต (Tablet) เป ็นคอมพิวเตอร ์ส ่วนบุคคล 

ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พกพาง่าย  

น�้าหนักเบามีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัสปรับหมุนจอ

ได้อตัโนมัต ิแบตเตอรีใ่ช้งานได้นานกว่าคอมพวิเตอร์พกพาทัว่ไป  

ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android iOS และ Windows ระบบ 

การเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ไอแพด (IPad)
ไอแพด (IPad) มปีระสิทธภิาพใกล้เคยีงกบัคอมพวิเตอร์

โน้ตบุ ๊ก แต่ไอแพดสามารถควบคุมการท�างานได้ด้วยเพียง 

หน้าจอเดียว จัดอยู ่ ในประเภทเดียวกับแท็บเล็ต ซึ่งเป ็น 

คอมพิวเตอร์พกพา ในการจัดการเรียนการสอนสามารถใช ้

ไอแพดร่วมกับจอโปรเจคเตอร์ และขีดเขียนข้อความประกอบ 

การบรรยายได้ด้วย Apple Pencil 

โทรศัพท์เคลื่อนที ่(Mobile phone)
หรอืทีนิ่ยมเรียก โทรศพัท์มือถือ คอือปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 

ท่ี ใช ้ ในการสื่อสารสองทาง โทรศัพท ์มือถือใช ้คลื่นวิทยุ 

ในการติดต่อกับเครือข่ายโดยผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของ 

โทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ 

โทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอ่ืน  

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน นอกจากความสามารถพื้นฐานของ 

โทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติคล้ายกับคอมพิวเตอร์พกพา และ 

เป็นสือ่การเรยีนการสอนทีส่ะดวกส�าหรบันกัเรยีนในการหาข้อมลู 

ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ยังสามารถเข้า  

Application ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้รวดเร็ว
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

E-Book ย่อมาจากค�าว่า Electronic Book หมายถึง  

หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น 

หนงัสือหรอืเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ โดยปกตมิกัจะเป็นแฟ้มข้อมลู 

ท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบ 

ออฟไลน์และออนไลน์ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

หรอื อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์พกพาอืน่ ๆ  ได้  ส�าหรบัหนงัสอื หรือ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูก 

ดัดแปลงอยู ่ ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได ้ โดย 

เครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกส์ แต่กใ็ห้มลีกัษณะการน�าเสนอทีส่อดคล้อง 

และคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจ�าวัน  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ย่อมาจาก 

computer assisted instruction หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน  

ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และค�าถามค�าตอบ

ไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้

เนื้อหาได้ตามวัตถุประสงค์

(อ้างอิง : สารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนส�าเร็จรูป  
เรื่องการอ่านตีความ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี : นิตยา ผูกเกษร)

บทเรียนส�าเร็จรูป    
บทเรียนส�าเร็จรูป คือ บทเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน

เรียนได้ด้วยตนเอง เสนอความรู้โดยจัดเนื้อหาเป็นส่วนย่อย ๆ  

เรียกว่า “กรอบ” ประกอบด้วยกรอบเน้ือหา กรอบตัวอย่าง 

กรอบแบบฝึกหัด ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนในแต่ละกรอบ 

ตามล�าดับจากง่ายไปหายาก แต่ละกรอบมีค�าอธิบายและค�าถาม 

ต่อเนื่องกัน มีค�าถามจากกรอบแบบฝึกหัดท่ีก�าหนดไว้ใน 

บทเรียน นักเรียนสามารถตรวจค�าตอบได้ด้วยตนเองจากเฉลย 

ที่อยู่กรอบถัดไป

จากบทเรียนส�าเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ต่อมา  

มีพัฒนาการให้บทเรียนส�าเร็จรูปใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลาง 

แทนสิ่งพิมพ์ โดยการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียน หน่วยการเรียน  

มีแบบฝึกหัดทบทวน และแบบทดสอบ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ 

ได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI  

(Computer assisted instruction)

สื่อช่วยสอน

การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมาก เพราะมีสื่อที่ช่วยเร้าความสนใจ ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น  

และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สื่อช่วยสอนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และ 

ผู้อ่านสามารถอ่านพร้อม ๆ  กันได้ โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายส่งคืน 

ห้องสมุด เช่นเดียวกับหนังสือในห้องสมุดทั่ว ๆ ไป    
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โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DLTV 
DLTV คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกิดจาก 

พระราชด�า ริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  

ปัจจุบันโครงการนี้อยู ่ในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจะถ่ายทอดการเรียน 

การสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ ์  

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเผยแพร่ภาพไป 

ทั่วประเทศ

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มี Application หลากหลายให้เลือกใช้เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

ในยุคท่ีมีความจ�าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มี Application หลากหลายที่นิยม ท�าให้นักเรียนสะดวก และสามารถ 

เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่

Zoom 
Zoom คือ Application ที่พัฒนามาเพื่อให้สามารถ 

จดัประชมุ สมัมนา หรอืเรยีนได้ทางออนไลน์เห็นทัง้ภาพและเสียง 

ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

สื่อการศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล (Distance Education) หมายถึง  

ระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ ไกลกัน แต่สามารถจัด 

การเรียนรู ้ได้โดยอาศัยส่ือการสอนในลักษณะของสื่อประสม 

กล่าวคือ การใช้สื่อต่างๆ ร่วมกัน เช่น ต�าราเรียน เทปเสียง 

แผนภูมิ คอมพิวเตอร์ หรือโดยการใช้อุปกรณ์ทาง โทรคมนาคม 

และสื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์เข้ามาช่วยในการแพร่

กระจาย

Google Classroom
เป็น Application ช่วยจัดการเรียนการสอน ครูสามารถ

วางบทเรียน แบบฝึกหัด หรืองานในชั้นเรียนให้นักเรียน โดย

ก�าหนดเวลาวางงาน เวลาส่งงานได้ นกัเรยีนสามารถตดิตาม เข้า

เรียน ท�าแบบฝึกหัดได้ในระยะเวลาที่ครูก�าหนด
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ไลน์ (Line) 
เป็น Application ให้บริการ Messaging รวมกับ Voice  

Over IP ท�าให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มแชต ส่งข้อความ ภาพ  

คลิปวดิโีอ หรือพดูคยุโทรศพัท์แบบเสียงกไ็ด้ ขณะนี ้LINE ใช้ได้ใน 

ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone, PC และ  

BlackBerry ฟีเจอร์ของ LINE ประกอบด้วย การส่งข้อความ,  

การสนทนาด้วยเสียง, การเปล่ียนพืน้หลังแบก็กราวนด์หน้าห้องแชต,  

การสนทนาแบบกลุ่ม, OfficialLINE และการส่งสติกเกอร์ 

 

Facebook
Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง  

ทีช่่วยให้เราสามารถตดิต่อสือ่สาร ไปตลอดจนท�ากจิกรรมร่วมกบั 

เพื่อนๆ หรือกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง 

ประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ  

เขียนบทความหรือบล็อก แชทออนไลน์เล่นเกมแบบเป็นกลุ่ม  

ตลอดจนสามารถท�ากิจกรรมอืน่ ๆ  ผ่าน Application เสริมท่ีมอียู่ 

มากมาย ซึ่งยังคงมีการพัฒนา Application และเกม เพื่อ 

ตอบสนองผู้ใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง

Microsoft Team
Microsoft Team คือ. MS Teams เป็นเครื่องมือ 

การท�างานร่วมกัน ผ่านการท�าแชทให้สามารถท�างานร่วมกัน 

และแบ่งปันข้อมูลผ่านพื้นที่ส่วนกลาง และเป็นตัวเชื่อมต่อกับ  

App อื่น ๆ เช่น Skype, SharePoint, Exchange 

Google Meet 
Google Meet คือ Application ส�าหรับการประชุม 

ทางวดิโีอทีใ่ช้ง่ายไม่มีสะดดุจาก Google ช่วยให้คณุท�างานร่วมกนั 

และพัฒนาความสัมพันธ์กับทีมได้จากทุกที่บนโลก คุณสมบัต ิ

ท่ีส�าคัญได้แก่ การประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง รองรับ 

ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด ๑๐๐ คน เข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แชร์ลิงก์ 

ให้ทุกคนเข้าร่วมสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายบน  

Desktop, iOS และ Android สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์  

และข้อความได้
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Twitter
ทวิตเตอร์ เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ�าพวก

ไมโครบล็อก โดยผู ้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน ๒๘๐  

ตัวอักษร เรียกการส่งข้อความนี้ว่า ทวีต ซึ่งแปลว่า เสียงนกร้อง

Instagram
อนิสตาแกรม (Instagram) คอื Application ส�าหรบัถ่ายรูป  

เสริมลูกเล่นด้วยการตกแต่งภาพถ่ายด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ ที่

สามารถเลือกปรับภาพได้หลากหลายและสวยงามตามใจชอบ  

สามารถแชร์อวดรปูภาพไปให้เพือ่นๆ ทีอ่ยู่ในสงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ  

Youtube
Youtube คือเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอ 

ระหว่างผู้ใช้ได้ โดยน�าเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player 

มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ ผู ้ใช้สามารถเข้าดูวิดีโอต่าง ๆ  

พร้อมทั้งเป็นผู้อัปโหลดวิดีโอ ผ่าน Youtube ได้ เมื่อสมัคร

สมาชิกแล้วผู้ใช้สามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไป แบ่งปันภาพวิดีโอ 

ให้คนอืน่ดดู้วย  แต่หากไม่ได้สมคัรสมาชกิก็สามารถเข้าไปเปิดดู 

ภาพวิดีโอที่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ใส่ไว้ใน Youtube ได้ แต่ไม่สามารถ 

เป็นผู้อัปโหลดวิดีโอได้ 

แม้ว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้นักเรียนและครูได้เลือกใช้มากมาย ส่ือบางชนิดนักเรียนสามารถศึกษา 

ได้ด้วยตวัเองแต่บทบาทของครูกถ็อืว่าเป็นตวัแปรส�าคญัในการเรียนรู้ของนกัเรียน เพราะครคูอืผู้แนะน�าแนวทางและอ�านวยความสะดวก 

ในการเรียนรู้ การเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเกิดองค์ความรู้ของนักเรียนและการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 จารุวรรณ  เทียนเงิน

 เรียบเรียง



กระทรวงศึกษาธิการ
กับการศึกษาไทยในชีวิตวิถี ใหม่
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การดำาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เชื่อมโยงกับศตวรรษที่ ๒๑

ก ารศกึษา คือ รากฐานส�าคญัของการขบัเคลือ่นทรพัยากรมนษุย์ให้มคีณุภาพ มคีวามพร้อมในการด�ารงชวีติ  

มคีวามรู้ สมรรถนะและทักษะในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายใต้บริบทของประเทศและของโลก 

ที่พลิกโฉม อย่างรวดเร็ว ตลอดทั้งเป็นกลไกส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ให้เทียบเท่ากับนานาอารยประเทศและเท่าทันการเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาการศึกษาในช่วง 

ยุทธศาสตร์ชาต ิมเีป้าหมายทีมุ่ง่เน้นการพฒันาและยกระดบัคนในทกุมติแิละทกุช่วงวยัให้เป็นคนด ีคนเก่งและมคีณุภาพ  

โดย “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี 

ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ  

ภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย 

ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด 

ของตนเอง”

การจดัการศกึษา จึงต้องปรบักระบวนทศัน์ใหม่ ให้มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของโลก 

ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านศึกษาของประเทศ จึงก�าหนดนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ด้านการศกึษาท่ีมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา 

ในทกุมิติ โดยมุง่พฒันาการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่๒๑ การออกแบบระบบการเรยีนรู้ใหม่ 

ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบที่ให้ความส�าคัญกับการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการทั้งใน 

การเรยีนรูด้้านวชิาการ วชิาชพีและทกัษะชวีติ และค�านงึถงึพหุปัญญาของผูเ้รียนรายบคุคลทีห่ลากหลายตามศกัยภาพ  

จดัการศกึษาอาชวีศกึษาเพือ่การมงีานท�าและสร้างนวตักรรมตามความต้องการของพืน้ทีชุ่มชน ภมูภิาคหรอืประเทศ 

รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง การปรับเปลี่ยนบทบาทของครู ให้เป็นครูยุคใหม่ จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”  

หรอื “ผู้อ�านวยการการเรยีนรู”้ และวดัผลงานครจูากการพฒันาผูเ้รยีนโดยตรง การพฒันาระบบบรหิารจดัการศึกษา 

ในทุกระดับ ทุกประเภทที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงทั้งองค์กรเน้นความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด  

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเน้นระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดการศึกษาออนไลน์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัล การวางพ้ืนฐานการเรียนรู ้

โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษา 

ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าวในข้างต้น ในช่วงระยะที่ผ่านมา  

กระทรวงศกึษาธกิารได้บูรณาการความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนของสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ในรูปแบบประชารัฐ ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพ ด้วยมุ่งหวังให้การศึกษาเป็นรากฐาน 

แห่งการพัฒนาคนสู่การพัฒนาประเทศให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริง

กระทรวงศึกษาธิการ
กับการศึกษาไทยในชีวิตวิถี ใหม่



๑
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ในปี ๒๕๖๔ วาระเร ่งด ่วนที่ประชาชนและสังคม 

คาดหวังต่อระบบการศึกษาไทยหนีไม่พ้นการยกระดับ “คุณภาพ 

การศึกษา” ต้องยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนไทย 

โดยเฉพาะกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันยังไม่ดีเท่าที่ควร  

โดยมีอันดับที่ยังตามหลังประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม  

ภายใต้จดุเน้นแนวทางการขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร  

ให้สอดคล้องกบัการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  

และการด�าเนินงานด้วยยทุธศาสตร์ 4E ประกอบด้วย ๑) Empathize  

การเข้าใจและเข้าถึงปัญหาที่มีอยู ่ ๒) Envision วาดภาพ 

อนาคตว่าจะพัฒนาการศึกษาไทยไปในทิศทางใด ๓) Empower  

ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงาน และ ๔) Execute  

การเดนิหน้าลงมือท�าให้เกดิผลส�าเร็จ 

การศึกษาไทย
ก้าวผ่านชีวิตวิถีใหม่

ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) ในฐำนะ 
หน่วยนโยบำยและแผนกำรศกึษำของชำติ มีการเร่งปรับบทบาท 

และพันธกิจสอดรับกับสถานการณ ์การศึกษายุค ดิจิทัล  

โดยยึดกรอบใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยเร ่ง

สังเคราะห์หา “จุดร่วม” เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างแผนหลักฯ  

เพ่ือขบัเคล่ือนอย่างเป็นเอกภาพและตอบโจทย์การพฒันาประเทศ 

อย่างตรงจุดผ่านนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา และภายใต ้

รัฐบาลปัจจุบันมีการริเร่ิมประเด็นปฏิรูปการศึกษาบางอย่างที่ดี  

เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการผ่านกฎหมาย 

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา  

คุณภาพคน - คุณภาพประเทศ

๑
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ร.บ.การพฒันาเดก็ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ร.บ.พืน้ที่ 

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการพิจารณา  

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ก�าลังผลักดันอยู่ในขณะนี้

สกศ. มีความตั้งมั่นบนความเข้มแข็ง โดยน�าศักยภาพ 

ที่มีอยู ่ ในองค ์กรมาเพื่อพัฒนาการศึกษาส ่งเสริมจุดแข็ง 

ของประเทศ เช่น การบริการ การท่องเที่ยว เกษตรกรรม  

และอุตสาหกรรมอนาคต น�าไปสู ่การยกระดับการแข่งขัน 

ของประเทศ นอกจากนี้ มีการเร่งปรับตัวทางด้านวิชาการ  

เผยแพร่งานวิจัยที่ มีคุณภาพเข้มแข็ง สามารถตอบโจทย์

คณุภาพการศกึษาและการพฒันาประเทศ สร้างการเปลีย่นแปลง 

ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้รวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

และแสวงหาโอกาสต่อยอดการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาของประเทศทันท่วงที

การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างาน ได้แก่ การปรับใช้เทคโนโลยี 5G กับระบบงานท�าให้

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างความเชื่อมโยง 

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา การสร้าง 

ความเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาจากฐานราก ซึ่งการศึกษา 

เปรยีบเสมอืนพ่อแม่ ผูป้กครอง และตวัเดก็หรอืผูเ้รยีน จะน�าจะไปสู ่

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม 

 

ต่อยอด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แนวทางการปฏริปูประเทศด้านการศกึษาท่ีมี ๗ วาระหลกั 

เร่งแก้โจทย์ ๒๙ ประเด็น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ  

ภาคการศึกษาต้องใช้ช ่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อสังเคราะห์

นโยบายและทบทวนบทบาทการพัฒนา “ก�าลังคน” ผ่านกลยุทธ์ 

การเสริมทักษะ (Upskill) และเพิ่มทักษะ (Reskill) การเรียนรู้ 

รูปแบบใหม่ ๆ ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง 

การรับฟังความคิดเห็นของกลุ ่มคน Gen Z ซ่ึงก�าลังเข้าสู ่

วยัแรงงาน โดยคาดการณ์ว่าภายในปีนี ้จะเป็นก�าลงัหลกัในตลาด 

แรงงานของประเทศกว่าร้อยละ ๒๐ และกลุม่คนเหล่านีย้งัต้องการ 

กระบวนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ  

รวมถึงการวิเคราะห์ทิศทางการจดัการศกึษาเพือ่ปรบัให้เท่าทนั 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในอีก ๕ - ๑๐ ปี 

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) ได้สร้าง “จุดเปล่ียน” คร้ังใหญ่ในทุกระดับชั้น 

การศึกษา มีการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน  

รวมไปถึงการสอบ ท�าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้

เทคโนโลยกัีบการศึกษา องค์การศกึษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรม 

แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) คาดการณ์ว่า 

มีนักเรียนและนักศึกษามากกว่า ๓๖๓ ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 ซึ่งท�าให้มีการปิด 

การเรียนการสอนที่ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจนน�ามาสู ่ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกท้ังในด้านการใช้ชีวิต  

การท�างาน และการเรียนการสอน

แนวทางการขับ เค ล่ือนนโยบายปฏิ รูปประ เทศ 

ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  

ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ท�าให้สามารถ

ตอบโจทย์การจัดการศึกษาของชาติที่มีความชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ท�าให้มองเห็นประเด็นความท้าทาย 

ใหม่ ๆ ส่งผลให้ สกศ. ต้องมีการปรับบทบาทการขับเคลื่อนงาน 

ที่ มีผลความก ้าวหน้าสอดคล ้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น  

และเชื่อมโยงกับการจัดการปัญหาของรัฐบาลภายใต้การปรับใช้ 

แนวทาง 3R ได้แก่ ๑) กำรบรรเทำปัญหำ (Relief) ปรับกลยุทธ์ 

การด�าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การศึกษา 

ของชาตใินสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

เป็นล�าดับแรก และจัดท�าข้อเสนอนโยบายการศึกษาเพื่อช่วย 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเตรียมความพร้อมผู้เรียน 

ให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี (Digital literacy)  

ข้อเสนอหรือมาตรการส่งเสริมการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์ม 

ดิจิทัลต่าง ๆ ข้อเสนอหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนออนไลน์ 
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ที่มีประสิทธิภาพรองรับกรณีการสั่งปิดโรงเรียนทั้งระยะส้ัน  

ระยะกลาง และระยะยาว เป็นต้น ๒) กำรฟื้นฟู (Recovery)  
เร่งท�างานเชงิรกุมากขึน้ โดยศกึษาสภาพปัญหาของระบบการศกึษา 

ในสถานการณ์ COVID-19 อย่างรอบด้าน เพือ่ลดปัจจัยความเส่ียง 

เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมทั้งมีการถอดบทเรียน 

การเปลีย่นแปลงในระบบการศกึษา ซ่ึงท�าให้พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่  

(New Normal) ด้านการศึกษาของประเทศ น�าไปสู่การวิเคราะห์  

สังเคราะห์ ข้อเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

ระบบการศึกษาที่ สอดคล ้อง กับการเรี ยน รู ้ที่ เหมาะสม  
๓) กำรปฏิรูป (Reform) จัดท�านโยบายการศึกษาตามแผน 

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ิมความชัดเจนในการน�า 

นโยบายไปสูก่ารปฏบิติั (Policy implementation) รวมถึงการเพ่ิม 

บทบาทการจุดประกายความคิดน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบาย  

(Policy formulation) ด้านการศึกษาของชาติที่มีความทันสมัย 

และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ เช่น การออกแบบ 

ระบบการเรียนรู้ใหม่ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครู การสร้างช่องทางการเรียนรู้ 

ทีค่รอบคลุมทัง้ในระบบและนอกระบบ และการเพ่ิมประสทิธภิาพ 

ระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี รูปแบบ “การเรียนการสอนออนไลน์”  

ทีเ่กดิขึ้น ปจัจบุนัถอืเป็นความทา้ทายดา้นการศกึษาเชน่เดยีวกบั 

ประเทศทัว่โลกส�าหรบัการเดนิหน้ายกระดบัโครงสร้างสาธารณูปโภค 

ขั้นพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อให้การศึกษาของประชากร 

ทุกคนเกิดขึ้นได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมีความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ครู ผู้ปกครอง  

นักเรียน และภาคประชาสังคม ซึ่งส ่งผลให้โรงเรียนเป็น  

“สถานที่ปลอดภัย” ที่พร้อมให้การสนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่น  

และมีการเปิดให้เรียนอย่างเท่าเทียมทั่วถึงแก่เด็กนักเรียน 

ทุกคนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
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เขย่าวิถีเรียนรู้ 
New Normal 

ระบบการศึกษาก�าลังต้องเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็น

ความท้าทายใหม่ (New challenges) ท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงโลก 

กระบวนการมองอนาคต (Foresight) เพ่ือการวิเคราะห์หรือ

คาดการณ์อนาคต ภายใต้สถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึ้น จึงเป็น 

ความท้าทายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาชาติซ่ึงต้องม ี

ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แนวทางปฏริปูประเทศ 

ด้านการศึกษา และเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ ข้อคิดเห็น 

การปฏิรูปการศึกษาไทยภายหลังวิกฤตไวรัส (COVID-19)  

จ�าเป็นต้องเลือกปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่เป็นตัวตั้ง ภายใต้สาเหต ุ

ที่เป็นตัวผลักดันให้ต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ได้แก่  

๑) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ๒) การเกิดโรคระบาดจึงต้อง 

สัง่ปิดโรงเรยีนเพ่ือรกัษาระยะห่างทางสงัคม (Social distancing)  

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) ๓) คุณภาพชีวิตของคนไทยที่ตกต�่า เพราะการจัด 

การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และ ๔) การเลือกใช้ Educational  

technology เข้ามาเป็นเคร่ืองมืออ�านวยความสะดวกในการเรยีน 

การสอน และการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นระบบการศึกษาของไทยต้องการกระบวนการ

ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ทันโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  

ต้องมีการปรบัรูปแบบการศกึษาเพือ่ให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลง 

บริบทของสังคม โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีของ 

ครผูู้สอน (Upskill - Reskill) และการจดักระบวนการเรยีนการสอน 

ที่มีความแตกต่างหลากหลายเพื่อสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้

ของเด็กนักเรียนไทย

การปรับโครงสร้างการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เป็นความท้าทายที่ 

การปฏรูิปการศกึษาต้องท�าให้เกดิขึน้ให้ได้ และเป็นความท้าทาย 

ทีมี่ความหมายกว้างไปกว่า “การกระจายอ�านาจ” (Decentralized)  

ในความหมายเดิมซึ่งมักถูกมองในมิติการกระจายอ�านาจ 

สูก่ารปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ในมติกิารกระจายอ�านาจการศึกษา  
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คณะกรรมการระดับชาติชุดต ่าง ๆ เช ่น การขับเคลื่อน 

การศึกษายกก�าลังสอง : ปลดล็อก-ปรับเปล่ียน-เปิดกว้าง  

กรอบคณุวฒุแิห่งชาต ิ(NQF) การพัฒนาเดก็ปฐมวยั แผนการศึกษา 

แห่งชาติ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank system) รวมทั้ง 

ประเด็นทางการศึกษาอื่น ๆ

ประการส�าคัญ สกศ.ขับเคล่ือนงานมุ ่งตอบโจทย  ์

ประเด็นส�าคัญด้านการศึกษาที่ต้องเร่งสร้างผลกระทบต่อสังคม  

(Big rock) หรือกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ต่อประชาชน อย่างมีนัยส�าคัญทั้ง ๕ เรื่อง ประกอบด้วย  

๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ต้ังแต่ 

ระดบัปฐมวัย ๒) การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนสูก่ารเรียนรู้ 

ฐานสมรรถนะ ๓) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากร 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น�าไปสู่ 

การจ้างงานและการสร้างงาน และ ๕) การปฏิรูปบทบาท

การวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 

สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได ้ 

ปานกลางอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ทุกองคาพยพของ 

ภาคการศกึษาต้องปรับตวัด้วยความจ�าเป็น หนัมาร่วมกนั “ออกแบบ”  

ความปกติใหม่ของระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ผู้ก�าหนดนโยบาย  

ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา ภาคประชาสังคม  

พ่อแม่ และผู้ปกครอง 

เน้นความส�าคัญของผู ้เรียนมากที่สุดเพราะสุดท้าย 

ต ้ อ ง เติ บ โต เป ็ นท รัพยากรมนุ ษย ์ ที่ มี คุณภาพร ่ วมกั บ 

การขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ควรหมายรวมไปถึงการกระจายอ�านาจเพ่ือเปิดรับความรู ้ 

ความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อให้มาช่วยกันขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการเรียนรู ้ของคนไทย ก่อนที่การปฏิรูปการศึกษา 

จะมุ่งประเด็นไปแต่เพียงการศึกษาในระบบที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย

ปลายทางแห่งการสร้างอาชีพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี

จนอาจหลงลืม “ เป ้ าหมาย” ของการศึกษาที่ เป ็นไป  

เพื่อการด�ารงชี วิตให ้มีความสุข สังคมไทยและผู้เก่ียวข้อง 

ด้านการศึกษาท้ังที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ผู ้ ให ้การศึกษา  

และผูบ้รหิารการศกึษา ควรตระหนักร่วมกนั โดยรฐับาลจ�าเป็นต้อง 

หาจุดร ่วมของสังคมเพ่ือขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา 

อย่างเป็นเอกภาพ

ตอบโจทย์ชีวิต
พลวัตอนาคต

สกศ.  มีการก� าหนดทิศทางการท� างานชัด เจน 

ในการขับเคลื่อนด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

และได้รายงานเสนอที่ประชุมสภาการศึกษา ย�้าชัดถึง OEC  

Policy ซึ่งเป็นแนวคิดการท�างานพัฒนานโยบายการศึกษา 

ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ์ชาติและ 

แผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ รวมถึง รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และแผนการศึกษา 

แห่งชาติที่มีการปรับปรุงแล้ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ประเด็นหลักทั้ง ๔ เรื่องของ OEC Policy ครอบคลุม  

๑) งานปฏิรูปการศึกษา มีการจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุง 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๒) งานกฎหมาย  

มีการพิจารณากฎหมายที่ต ้องมีการปรับปรุงหรือแก ้ไข  

และกฎหมายที่ต้องจัดท�าขึ้นใหม่เพื่อรองรับการด�าเนินงาน 

ตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

พร้อมระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ๓) งานวิจัย โดย สกศ. 

มุ่งเน้นศึกษา วิจัย และเตรียมผลักดันงานวิจัยทางการศึกษา 

ในประเดน็หลกัสูก่ารปฏบิตั ิรวมท้ังเผยแพร่ในสือ่อย่างหลากหลาย 

ทั้งเอกสาร E-book และ Application และ ๔) งานนโยบาย 

สภาการศึกษา มุ่งเน้นการท�างานตามนโยบายสภาการศึกษา 

นโยบายเชิงรุกของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ 



๒
สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน



129การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันกับชีวิตวิถีใหม่ 
New Normal

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของประเทศ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาการศึกษา 

ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาคน โดยมองว่าคนเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งถึงแม้จะต้อง 

เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจัดการศึกษายงัคงต้องก้าวเดนิต่อไป  

ภายใต้ชวิีตวิถใีหม่ (New Normal) ตามนโยบายของ นายณฏัฐพล  

ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นย�้าว่า  

“โรงเรียนหยุดได้ แต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้” 

ทั้งน้ี ได้ก�าหนดนโยบายส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  

แผนปฏริปูประเทศด้านการศกึษา โดยเฉพาะกจิกรรมปฏริปูประเทศ 

ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ  

(Big Rock) ทีม่คีวามส�าคญัเร่งด่วน สามารถด�าเนินการและวดัผล 

ได้อย่างเป็นรปูธรรมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ การด�าเนนิการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. ได้แก่ ๑) การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) การพัฒนา 

การจดัการเรยีนการสอนสูก่ารเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ เพือ่ตอบสนอง 

การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่๒๑ และ ๓) การปฏริปูกลไกและระบบ 

การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น  

"การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวถิใีหม่ วถิคีณุภาพ" มุง่เน้นความปลอดภยั 

ในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 

เท่าเทยีม และบรหิารจดัการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึก�าหนด 

นโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ไว้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการ

ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง 

การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการมสีขุภาวะท่ีด ีสามารถปรับตัว

ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�า้

๒. ด้ำนโอกำส สนบัสนนุให้เดก็ปฐมวยัได้เข้าเรยีนทกุคน  

มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  

และสตปัิญญา ให้สมกบัวยั พร้อมทัง้ด�าเนนิการให้เดก็และเยาวชน 

ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพือ่อาชพี สามารถวเิคราะห์

ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ 

และความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีม ี

ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนั้น ยังพัฒนาระบบดูแล 

ช่วยเหลือเดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เพือ่ป้องกนั 

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ 

เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน  

และด�าเนินการส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ 

โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด�าเนินชีวิต  

๒
สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ด้ำนคุณภำพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียน 

มคีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรู้และทักษะทีจ่�าเป็นของโลกในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

รวมถึงพัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  

คณติศาสตร์ การคดิข้ันสงู นวตักรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท�า อีกทั้ง 

ได้มกีารปรบัหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ทีเ่น้นการพฒันา 

สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู ้

แบบลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล 

ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพือ่พฒันาพหปัุญญา พฒันา 

ระบบการวดัและประเมนิผลผูเ้รียนทกุระดบั ทัง้ยงัมุง่เน้นการพฒันา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดี มีความรูค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมี 

จิตวิญญาณความเป็นครู

๔. ด้ำนประสิทธิภำพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วม 

ของทกุภาคส่วน พร้อมไปกบัการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดสีีม่มุเมอืง  

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ทีส่ามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมีคณุภาพ (Stand Alone) ให้มีคณุภาพ 

อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงบริหารจัดการ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ�านวนนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมี 

คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

พร้อมส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษา 

ทีม่วีตัถปุระสงค์เฉพาะ และสถานศกึษาทีต่ัง้ในพืน้ทีล่กัษณะพเิศษ  

เช่นเดยีวกบัการสนบัสนนุพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษาให้เป็นต้นแบบ 

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร 

และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  

ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบทั่วประเทศ

การขับเคลื่อนนโยบายที่ส�าคัญในปีที่ผ ่านมา คือ  

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่หลายโรงเรียน 

จ�าเป็นต้องปิดเรียนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่กลุ่มเส่ียง ตามประกาศ 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) สพฐ. ได้ก�าหนดรปูแบบการเรยีนการสอนไว้ 

หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นท่ี 

แต่ละแห่ง โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ๕ รูปแบบ 

ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ได้แก่ ๑) On Site ๒) On Air  

๓) Online ๔) On Demand และ ๕) On Hand 

๑. On Site คือ การมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ  

สามารถท�าได้ในเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงตามประกาศของ  

ศบค. แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างหรือลดจ�านวนนักเรียนต่อห้องลง  

ส�าหรับจังหวัดพื้นท่ีสีเขียว สามารถจัดการเรียนการสอน 

ในโรงเรียนได้ตามปกติ 

๒. On Air คือ การเรียนการสอนผ่านทีวี โดยรับชม 

การออกอากาศผ่าน DLTV ทัง้ระบบดาวเทยีม KU-BAND (จานทึบ)  

ช่อง ๑๘๖-๒๐๐ ระบบเคเบิลทีวี และระบบ IPTV เป็นตัวหลัก 

ในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรยีนวงัไกลกงัวลเป็นห้องเรียน 

พื้นฐาน สามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกอากาศสดตามตาราง  

และรายการที่ดูย้อนหลัง 

๓. Online คือ การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต โดย 

เรียนผ่านระบบ Video Conference ระบบบริหารจัดการเรียน 

การสอน (LMS) ของโรงเรียน หรือระบบอื่นที่ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาได้เตรียมไว้ ให้ครูเป็นผู้จดัการเรียนการสอนโดยตรงกบั 

นักเรียน นับว่าเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานการณ์ COVID-19 จ�านวนมากที่สุด 

๔. On Demand เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน 

การใช้งานแอปพลเิคชนัต่างๆ ทีค่รกูบันกัเรยีนใช้ร่วมกนั ท้ังเวบ็ไซต์  

DLTV (www.dltv.ac.th) ช่องในยูทูป Youtube (DLTV Channel  

1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
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๕. On Hand คือ การจัดการเรียนการสอนส�าหรับ 

นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการรับชม DLTV หรือ 

ไม่สามารถจัดในรูปแบบอ่ืนข้างต้นได้ ให้โรงเรียนจัดท�าใบงาน 

ให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนส�าเร็จรูปหรือแบบฝึกหัด  

ให้นกัเรยีนรบัเป็นชดุไปเรยีนด้วยตวัเองทีบ้่าน ภายใต้ความช่วยเหลือ 

ของผูป้กครอง โดยมคีรูออกไปเย่ียมเป็นครัง้คราว เพ่ือให้นกัเรยีน 

สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาท่ีอยูใ่นพืน้ทีค่วบคมุ 

สูงสุดตามที่ ศบค. ประกาศ ให้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ทางไกลในระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๔ รูปแบบ คือ  

On Air, Online, On Demand และ On Hand ส�าหรับระดับ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านทาง 

ระบบ Video Conference หรอืระบบบริหารจดัการเรยีนการสอน  

(LMS) ของโรงเรียน หรือระบบที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ได้เตรียมไว้ ส่วนส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีพื้นที่อยู ่ 

นอกเหนือจากพ้ืนทีค่วบคมุสงูสดุตามที ่ศบค. ประกาศ ให้ด�าเนนิการ 

จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) โดยยึดค�าสั่งจาก ศบค.  

จังหวัด โดยมีส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�าเนินการ ควบคุม  

ก�ากับ ติดตาม และให้ความสะดวกแก่สถานศึกษา ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

และบริบทของตนเองได้

อีกนโยบายส�าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย

ให้ด�าเนินการขับเคลื่อน คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

โรงเรยีนมัธยมดสีีมุ่มเมือง และโรงเรยีน Stand Alone ซึง่มแีนวทาง

ในการพัฒนาโรงเรียน ๓ รูปแบบ คือ ๑) สร้างโรงเรียนคุณภาพ 

ของชมุชนท�าให้เป็นโรงเรยีนทีม่คีณุภาพประจ�าชมุชน โดยใช้การ

คดิจากภายในพืน้ทีจ่งัหวดัเป็นฐานในการเพิม่คณุภาพของจงัหวดั 

นั้นๆ ท�าให้เด็กได้ไปโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนอย่างแท้จริง  

โดยการสร้างหรือปรับปรุงโรงเรียนที่มีอยู่เดิม ท�าให้โรงเรียน 

มีปัจจัยพร้อม มีสมรรถนะและศักยภาพตามบริบทของชุมชน 

๒) สร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อกระจายคุณภาพจาก 

โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มีความแออัดของจ�านวนนักเรียน 

ให้กระจายในพื้นที่มากขึ้น และ ๓) พัฒนาโรงเรียน Stand  

Alone ในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากล�าบากในการเดินทาง  

ให้มีคุณภาพอย่างเต็มพร้อม เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ส�าหรับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียน 

ระดับประถมศึกษาคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน ให้ม ี

การบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ให้พร้อม ตามหลักการท�าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียน 

ขนาดใหญ่ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้เพื่อให้ผู ้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในความ 

เปลี่ยนแปลง

ขณะที่โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง หมายถึง โรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของ 

ผู้ปกครอง ชุมชน ลดอัตราการแข่งขันสูง เป็นทางเลือกให้ชุมชน 

และผู้ปกครอง จะเป็นการพฒันาโรงเรียนทีอ่ยู่ในบริเวณชานเมอืง 

ให้มีคุณภาพ ด้วยการยกระดับให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  

เพื่อท�าให้คุณภาพโรงเรียนมีความใกล้เคียงกัน

และโรงเรียน Stand Alone หมายถงึ โรงเรียนทีต้ั่งอยูใ่น

พืน้ทีห่่างไกล ทรุกนัดาร พ้ืนทีสู่ง บนเกาะ หรือคมนาคมไม่สะดวก 

ท�าให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอื่นได้



๓
สำานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา
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การจัดการอาชีวศึกษา

ในยุคชีวิตวิถีใหม่

อาชีวศึกษา ถือเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาประเทศ และมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางด้าน 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การก�าหนดนโยบายของประเทศ 

ในด้านต่าง ๆ  มีผลกระทบต่ออาชวีศกึษาทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาต ้องท�าหน้าที่ ในการเตรียม 

ความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลก โดยการวางแผนและพัฒนา 

ทางด้านก�าลังคนให้ตรงตามความต้องการของ ภาคการผลิต  

ภาคธุรกิจและบริการ และภาคอุตสาหกรรมโดยแท้จริง  

และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคการค้าเสรี 

รวมท้ังตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ

วางแผนและพัฒนาทางด้านกำาลังคน 
ให้ตรงตามความต้องการของ  

ภาคการผลิต ภาคธุรกิจและบริการ 
และภาคอุตสาหกรรม๓

สำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา
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กระทรวงศึ กษาธิ การ ได ้ ประกาศนโยบายและ 

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอาชีวศึกษา มุ่งเน้น 

จดัการศกึษาเพ่ือผลติก�าลงัแรงงานทีม่คีณุภาพ ตามความเป็นเลศิ 

ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน 

มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ 

เทคโนโลยทีีใ่ช้ในปัจจบุนั โดยเน้นให้ผู้เรยีนมีทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

และการสือ่สารภาษาต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการพฒันา 

ครูอาชีวศึกษาให้มคีวามรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตั ิ(Hand-on  

Experience) มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ โดยการพัฒนาแบบเข้มข้น  

รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้การจัด 

การศึกษามีคุณภาพ ภายใต้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ 

ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Human Capital Excellence  

Center : HCEC) เพ่ือให้การผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศึกษา 

ตอบสนองความต้องการของภาคประกอบการอย่างแท้จริง  

ในสาขาทีส่อดคล้องนโยบายการพฒันา ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเขตพัฒนา 

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีคุณภาพ  

สอดคล้องกบัความต้องการของภาคเกษตรกรรม ธรุกจิและบรกิาร  

อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 

สายปฏิบัติการ (ทล.บ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ  

(ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยค�านึงถึงศักยภาพ 

ของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามบริบทที่แตกต่างกันตาม 

พื้นที่การพัฒนาของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 

ประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จึงได้ก�าหนดนโยบาย 

ในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  

(Excellent Center)ทั้งในสถานศึกษาต้นแบบท่ัวประเทศ  

และสถานศึกษาในกลุ ่ม EEC เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 

โดยความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ เพิม่ก�าลงัคนกลุม่นกัเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งเป็นผลจาก Digital Disruption เร่งยกระดับคุณภาพก�าลัง 

ในกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้อยู่ในภาคแรงงาน ให้มี 

สมรรถนะและทักษะใหม่ โดยกระบวนการสร้าง New Skill,  

Upskill และ Reskill พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ เพือ่การขยายผล 

การผลิตและพัฒนาก�าลังคน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
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ประเทศ และความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจน 

มีการบริการจัดการอาชีวศึกษาเชิงกลยุทธ์ บูรณาการทรัพยากร 

และความร่วมมือ (Strategic Alliance) รวมทั้งมีการด�าเนินการ 

ฝึกอบรมวิชาชพีระยะสัน้เพือ่การสร้างงานสร้างอาชพี (Education  

to Employment Boot Camp) การฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกร 

ให้เป็น Smart Farmer การพัฒนาอาชีพ/ต่อยอดอาชีพประชากร 

วัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ การจัดการศึกษา 

เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ทวิศึกษา) การด�าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  

(Fix it Center)

ทิศทางการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษา
ในยุคชีวิตวิถีใหม่

มีทิศทางการขับ เคลื่ อนการจัดการอาชี ว ศึกษา 

ด้วยปรัชญาการบริหาร “อำชีวศึกษำยกก�ำลังสอง สร้ำงคุณภำพ  
น�ำปริมำณ” โดยมีหลักการ คือ

๑. มุ่งขับเคลื่อนอำชีวศึกษำตำมกรอบนโยบำย ๓ ป.  
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร คือ

 • ปลดล็อก : หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค

 • ปรับเปลี่ยน : หลักสูตร และการจัดการเรียน 

  การสอนให้มีความทันสมัย

 • เปิดกว้าง : ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม 

  ในการจดัการเรยีนการสอนโดยผูม้คีวามเชีย่วชาญ 

  ในสาขาวิชาชีพ

๒. พัฒนำคุณภำพอำชีวศึกษำยกก�ำลังสอง ภำยใต้  
๕ กรอบ คือ

 • สร้าง “อาชีพใหม่” ให้กับประชาชน

 • เปิดโอกาสให้ผู ้เรียน เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น 

  ในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ”

 • พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Center

 • พฒันาสถาบนัการอาชวีศกึษาให้มคีวามเข้มแขง็

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 

  เอกชน

๓. จัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรมีงำนท�ำ ๑๐๐%
๔. ขับเคลื่ อนกำรด� ำ เนินงำนตำมหลักกำรด ้วย 

“วงจรอำชีวศึกษำคุณภำพ (Vocational Quality Cycle)”

อาชีวศึกษายกกำาลังสอง  
สร้างคุณภาพ นำาปริมาณ
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มีนโยบายและจุดเน้นขับเคลื่อน

การจัดการอาชีวศึกษา

๑. อำชีวศึกษำยกก�ำลังสอง (Thailand Vocational  
Education Eco-System : TVE2S)

 • พัฒน า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ ค ว าม เ ป ็ น เ ลิ ศ แ ล ะ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็ง 

ในการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวิชาทีม่คีวามเป็นเลศิเฉพาะทาง  

และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ของประเทศ โดยมุ ่งเน ้น ๑๐ อุตสาหกรรมหลักภายใต ้  

“ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center)”

 • ยกระดบัศักยภาพทนุมนษุย์ของประเทศ (Reskills,  

Upskills, New Skills) โดยให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 

รายวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการทั้งด้าน Demand side  

และ Supply side และด�าเนินการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ 

ประชาชนทัว่ไป ผูว่้างงาน นักเรียนนักศกึษาทีจ่บใหม่ มีสมรรถนะ

อาชีพที่ตรงกับมาตรฐานอาชีพและตรงกับความต้องการของ 

ภาคแรงงาน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการเตรียมคนไทย 

สู่ศตวรรษที่ ๒๑ “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส�าหรับประชาชน”  

ในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมุ่งการจัดการอาชีวศึกษา 

ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) โดยประชาชน 

ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ  

และมีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาผ่านระบบ 

ธนาคารหน่วยกิตอาชวีศกึษา (VEC Credit Bank) อย่างมคุีณภาพ
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 • ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชนและเพิ่ม 

บทบาทในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย ่างเข ้มข ้น  

โดยร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน�า ให้เป็นศูนย์ HCEC  

เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร 

ในสาขาวิชาเฉพาะทาง พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ก�าลังแรงงาน 

และประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู การพัฒนาผู้เรียน  

และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง 

การก�ากับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการจัดการอาชีวศึกษา

 • พัฒนาหลักสูตรให ้มีความทันสมัยและมุ ่ ง 

ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พัฒนาหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ  

หรอืสถานประกอบการ ทัง้หลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.)  

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หลกัสตูรปรญิญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) และหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบที่มุ่งเน้นการคิด 

และสร้างสรรค์นวัตกรรม อาท ิProject-based Learning, STEM  

Education, Active Learning ใช้สื่อการสอนท่ีมีความทันสมัย 

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนวัดและประเมินผลเชิงประจักษ์อ้างอิง 

มาตรฐานอาชพีทีก่�าหนดแต่ละระดบั (Performance Evaluation)  

โดยมุง่เน้นการสะท้อนสมรรถนะผูเ้รยีน ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ  

มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ 

หลักสูตรการเรียนการสอนตามสาขาวิชาอย่างมีมาตรฐาน  

จนสามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยเีฉพาะทางตามสาขาวชิา  

และเป็น HUB ให้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจัดการศึกษาในสาขา 

วิชาเดียวกัน ตลอดจนเป็นหน่วยงานทดสอบและรับรองบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชพี ตลอดจนการพัฒนาส่ือการเรียนรู ้(On-site,  

On-Air, Online, On-Demand) ด้วยแพลตฟอร์มการจดัการเรียนรู้ 

บนสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส�าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป

๒. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality)
 • พฒันาและยกระดบั “ห้องเรยีนอาชพี” ร่วมมือกบั 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีบริการ เพื่อจัดห้องเรียนอาชีพ เพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู้และทกัษะด้านอาชพี ในกลุม่อาชพี 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน  

(New Skill, Upskill, Reskill) เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัด 

และความสนใจ โดยสถานศึกษาด�าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ห้องเรียนอาชีพในระดับมัธยมศึกษา โดยตามแนวทางที่ก�าหนด  

ใน ๓ รปูแบบ คอื รปูแบบที ่๑ ด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรวชิาชพี 

ระยะสั้นแบบโมดูลและจัดการเรียนการสอน (New Skill, Upskill,  

Reski l l ) ตามความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course รูปแบบที่ ๒  

น�ารายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) ไปจดัการเรยีน 

การสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วย 

การเรียนรู้ และรูปแบบที ่๓ ร่วมกบัโรงเรียนในสังกดั สพฐ. พฒันา 

หลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาได้ ๑๘ หน่วยกิต) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยมีการบูรณาการ 

การสอนร่วมกันระหว่างครู สพฐ. และครู สอศ.
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 • ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๓ แห่ง 

ทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 

สายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ม ี

ความเข้มแขง็ทางวชิาการและวชิาชพีในการจดัการเรียนการสอน 

ในสาขาวชิาทีม่คีวามเป็นเลิศเฉพาะทาง และสอดคล้องกบัทศิทาง 

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้น  

๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve และ New S-Curve

 • พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุก 

มิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการ) เพื่อเป็นการส่งเสริม

สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่ม 

มากขึ้น โดยผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง 

การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๓. แนวทำงกำร ขับเคลื่ อนนโยบำยอำชีวศึกษำ 
ยกก�ำลังสอง

 • ปลดล็อกเพือ่ปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

การจัดการอาชวีศกึษาและการบริหารจดัการ

 • ปรับเปล่ียนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครู 

และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกก�าลังสอง  

และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

 • ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน�าระบบ 

ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน

 • ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding)  

น�าองค์กรด้วยปรชัญา “อาชีวศกึษายกก�าลงัสอง” และ “อาชวีะฝีมือชน  

คนสร้างชาติ”

 • เป ิดกว ้างการสรรหาครูและผู ้ เชี่ยวชาญที่มี 

ศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคนสายอาชีพ

 • เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา

ของภาคเอกชน

 จากแนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในยุค 

วิถีชีวิตใหม่ข้างต้น ถือเป็นการวางแผนและพัฒนาทางด้าน 

ก�าลังคนให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต ภาคธุรกิจ 

และบริการ และภาคอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาที่เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่  

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ต่อไป



๔
สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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การจัดการศึกษาเอกชน 
ในยุค New Normal

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.)  

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ การจัดการศกึษาเอกชน ต้องปรบัระบบการจัด 

การเรียนการสอนให้เข ้ากับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  

และเชือ่มโยงกับสมรรถนะคนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยได้ด�าเนนิงาน  

ดังนี้

๑. จัดตั้ง “ศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน 
ฝ่ำวกิฤติโควิด - ๑๙” มีหน้าทีว่างแผน ก�ากบั ตดิตาม และประเมนิ 

ผลการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนให้สามารถด�าเนิน 

กจิการเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๒. บริหารจัดการสถานศึกษา พร ้อมเผยแพร ่

ประชาสมัพนัธ์ และให้สถานศกึษาเอกชนในสงักดัปฏบิตัติาม ดงันี้ 

• คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ในสถานศึกษา 

• แนวทางการบริหารจัดการส�าหรับโรงเรียนเอกชน 

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ 

• เฝ้าระวัง ติดตาม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

ศึกษาธิการ/ จังหวัด และสถานการณ์ที่ส่วนราชการในพื้นที่นั้น ๆ   

ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

๓. จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” เพื่อส่งเสริมการจัด 

การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) ให้กับ 

โรงเรียนเอกชน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นการเปลี่ยน 

วิธีการสอนในรูปแบบเดิม (Face to Face) ให้เป็นการเรียน 

การสอนท่ีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านเครือข่าย Internet  

โดยประสานความร่วมมือจากพนัธมิตรเครือข่ายการจดัการศกึษา 

Online จ�านวน ๒๔ ราย เข้ามาสนับสนุนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ทั้งน้ี ได้มีการปรับการใช้งานให้เข้าถึงง่ายบนหน้าเว็บไซต ์

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จากการร่วมมือดังกล่าว ท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส ่ ง เส ริมการศึกษาเอกชน ภายใต ้การด� า เนินงานของ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน : ODLC มีแพลตฟอร ์ม (Platform) 
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ส�าหรับการเรียนออนไลน ์ ให ้ เลือกใช ้อย ่างหลากหลาย  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน มีคลังสื่อ 

บทเรียนออนไลน์คอนเทนต์ (Content) จ�าแนกตามกลุ่มสาระ

การเรยีนรูแ้ละระดับช้ันครบทกุระดบัชัน้ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

มโีปรแกรมส�าหรบัจดัท�าห้องเรยีนเสมอืนจรงิให้ใช้งาน สือ่ส�าหรับ 

เรียนวิชาชีพ จ�านวน ๑๐ สาขาวิชาชีพ สื่อส�าหรับเรียนภาษา 

ต่างประเทศให้เรียน จ�านวน ๓๖ ภาษา รวมทั้งครูผู้สอนโรงเรียน 

เอกชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน 

ออนไลน์ โดยฝึกอบรมผ่าน Video Conference ที่มีคุณภาพและ 

ประสทิธภิาพ ส�าหรบัสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์  

และออนไซต์ ให้กับนักเรียน ผู้เรียน ครู ผู้สอน โรงเรียนเอกชน 

ในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ และประชาชนทั่วไป อีกทั้ง 

เป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาเพิ่มเติมนอกโรงเรียน ส�าหรับ 

นักเรียน ผู้เรียน โรงเรียนในระบบ และนอกระบบ โดยมุ่งเน้น 

เพื่อส่งผลให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น  

โดยผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ รวม ๒,๔๐๐ คน

๔. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให ้ก�าหนดแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ 

ก�าหนด โดยสามารถค้นหาสื่อการสอนออนไลน์เพ่ิมเติมได้ที่ 

ศนูย์การเรยีนรูด้้วยระบบดจิทิลั สช. ทางเวบ็ไซต์ www.odlc.opec.go.th  

ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน

๕. มาตรการเปิด - ปิดสถานศกึษาเอกชนทีม่คีวามจ�าเป็น 

ในการเปิด - ปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยเหตุของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ ่านระบบออนไลน์ โดย

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะออก

มาตรการตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงศกึษาธกิาร 

และสถานการณ์ที่ส ่วนราชการในพื้นที่นั้น ๆ ก�าหนดอย่าง 

เคร่งครัด

๖. แจ้งสถานศึกษาเอกชนให้ก�ากับ ติดตามประเมินผล 

การจดัการเรยีนการสอนและการด�าเนินการตามมาตรการป้องกนั 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) ผ่านเว็บไซต์ www.covid.moe.go.th

๗. บรกิารสายด่วน ๑๖๙๓ รองรบัข้อซักถาม และให้ข้อมลู 

ในการจดัการเรียนการสอน มาตรการ แนวทางด�าเนนิการในช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) 
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๘. ก�าหนดแนวทางการจดัการอดุหนนุ (อาหารเสรมิ นม)  

โดยได้มีการปรับเปลี่ยนจากนมถุงเป็นนมกล่องและมีแนวทาง 

ให้สถานศึกษาเอกชนจดัส่งให้นกัเรยีนถงึบ้านในช่วงปิดภาคเรยีน  

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

ส�าหรบัการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีจุดเน้น 

ในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน ได้แก่

๑. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบการเรียน 

โค้ดดิ้ง (Coding) และการเขียนโปรแกรมโรบอท (Robot)  

โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช ้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้

๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

นานาชาติ การเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (English  

Program: EP และ Chinese Program: CP) เพื่อสร้างมาตรฐาน 

การศึกษาเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

รวมทั้งการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ 

๓. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาร ่วมกับ 

หน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วม 

พฒันาการจดัการศกึษาเอกชนเพือ่พฒันาผู้เรียนให้เป็นทนุมนษุย์ 

ที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ตอบสนอง 

ความต้องการของสังคมและบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว



๕
สำานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา
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การยกระดับ
การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาของประเทศไทย ตามกรอบยุทธศาสตร ์ชาติ  

ระยะ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียง” โดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาที่ทัน 

ต่อการเปลีย่นแปลงของโลก ในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่การศกึษาถือเป็น 

หัวใจส�าคัญของการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างมั่นคง 

และยั่งยืน นั้น

ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง

กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบาย “การศึกษา 

ยกก�าลังสอง” (Thailand Education Eco - System : TE2S)  

คอืการศกึษาทีเ่ข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand ทีต้่องการ 

“ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ตามแนวทางระบบการจัดการ

ศกึษาแนวใหม่ ในศตวรรษที ่๒๑ มุ่งเน้นการพฒันาการศกึษาไทย 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 

ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการจัดการศึกษา รวมทั้ง 

การน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการยกระดับ 

คณุภาพการจดัการศกึษาให้มากขึน้ โดยมเีป้าหมายในการยกระดบั 

คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของครูเป็นส�าคัญ

ในส่วนของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะองค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ี 

ในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เก่ียวกับ 

การบริหารงานบุคคลส�าหรับข ้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาถือปฏิบัติ ตลอดจน 

การก�ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร 

งานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ 

การบริหารงานของ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

ซึ่งได้ก�าหนดทิศทางในการบริหารงานบุคคลฯ ภายใต้นโยบาย  

๕ คานงัด การขบัเคล่ือนการบริหารงานบคุคล ของข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
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๑. ก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะใหม่

๒. ปรับระบบการประเมินวิทยฐานะ ควบคู่กับระบบ 

 การประเมินเงินเดือน 

๓. ปรับระบบการพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้าสู่ต�าแหน่ง 

๔. ก� าหนด เกณฑ ์ อั ต ร าก� า ลั ง ขอ งสถานศึ กษา 

 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

๕. วางแผนการผลิตและระบบคัดกรองครูที่มีคุณภาพ 

 เข้าสู่ระบบการศึกษา 

โดยนโยบายดงักล่าวมุ่งไปสูก่ารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 

ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส�าคัญ คือ  

ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรัพยากร 

มนษุย์ โดยได้น�าทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัศตวรรษที ่๒๑ ได้แก่ ทกัษะ 

ด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ มาเป็นฐาน และน�าไปใช้  

ในระบบการพัฒนา ระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเพื่อให้ได้คนดี คนเก่งและคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ 

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

กับการจัดการศึกษาของชาติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และอีกยุทธศาสตร ์หนึ่ งที่ส�าคัญคือ ยุทธศาสตร ์ 

ด้านการปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา ส�านกังาน ก.ค.ศ. ได้ปลดล็อก  

ปรบัปรงุ รวมถงึเปลีย่นแปลงในเรือ่งของกฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์  

และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หลายเร่ืองด้วยกัน  

เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา ลดภาระงานของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างความก้าวหน้า 

ในวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ซึ่งวิธีการพัฒนาในรูปแบบเดิมจะเน้นการบรรยายมากกว่า 

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงใช้ระยะเวลาการพัฒนา 

และงบประมาณค่อนข้างมาก ท�าให้ไม่ทันต่อความจ�าเป็นที่จะได ้

บุคลากรในต�าแหน่งที่มีความส�าคัญของหน่วยงานมาปฏิบัติงาน  

ก.ค.ศ. จึงได้ก�าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและ 

บคุลากรทางการศกึษาก่อนเข้าสูก่ระบวนการคดัเลอืก ให้มทัีกษะ 

พื้นฐาน ได้แก่ ทักษะภาษาไทย ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ 

ดจิทิลั ให้มคีวามพร้อมในทกัษะทีจ่�าเป็นและสมรรถนะท่ีเหมาะสม 

ตามมาตรฐานต�าแหน่งที ่ก.ค.ศ. ก�าหนด ซึง่เม่ือผ่านกระบวนการ 

พัฒนาก่อนการคัดเลือกแล้วจะเป็นผู ้ที่สามารถปฏิบัติงาน 

ในต�าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้ทันที

๒. ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก�าลังของข ้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากสภาพปัญหาท่ีพบ  

ในปัจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กมีจ�านวนเพิ่มขึ้น ท�าให้อัตราก�าลัง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อ 

การจัดการเรียนรู้ รวมถึงเกณฑ์ฯ อัตราก�าลังเดิมได้ใช้จ�านวน

นักเรียนเป็นปัจจัยในการก�าหนด ท�าให้ไม่สอดคล้องกับบริบท 

ในปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์อัตราก�าลังฯ ขึ้นใหม่  

เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราก�าลังที่เหมาะสม สามารถจัด 

การเรยีนรู้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา  

และการลดภาระงานธรุการของครู ซึง่จะท�าให้ครูมเีวลาในการจดั 

การเรียนการสอนได้เต็มที่ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร 

งบประมาณ ซึง่จะสามารถช่วยยกระดบัคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็  
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ซึ่งเป็นการบริหารอัตราก�าลังที่ค�านึงถึงมิติเชิงปริมาณ และมิต ิ

เชิงคุณภาพด้วย

๓. ปรับปรุ งมาตรฐานต� าแหน ่ งและมาตรฐาน 

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก 

มาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิมใช้มานานแล้ว 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก.ค.ศ. จงึได้ปรบัปรงุหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัด 

การศกึษาในปัจจบุนั รวมถงึระยะเวลาทีก่�าหนดในคณุสมบตัเิฉพาะ 

ส�าหรับต�าแหน ่งและคุณสมบัติ เฉพาะส�าหรับวิทยฐานะ 

ตามมาตรฐานต�าแหน่ง ซึ่งยังมีความเหลื่อมล�า้ในความก้าวหน้า 

ระหว่างสายงาน (Career Path) ส�าหรับการปรับปรุงมาตรฐาน 

ต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ จะเป็นการจูงใจให้คนเก่ง 

เข้ามาสูร่ะบบการศกึษา และมคีวามก้าวหน้าในวิชาชพีตามนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ทั้งระบบ โดยคุณภาพของครู คือ กุญแจส�าคัญ 

๔. จัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต�าแหน่ง 

และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส�าหรับ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการฯ ใหม่นีจ้ะประโยชน์กับผูเ้รยีน สถานศกึษา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู ้ที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพื่อให้คร ู

ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตามระดับวิทยฐานะ และ 

ท�าให้กระบวนการพัฒนาผู ้เรียนเกิดขึ้นจากกระบวนการจัด 

การเรยีนรูแ้ละการจดัการชัน้เรยีน ท�าให้ครมีูแนวทางในการพฒันา 

ตนเองที่ชัดเจน สามารถน�าผลการพัฒนามาใช้ในการพัฒนา 

ผลลพัธ์การเรยีนรูข้องผู้เรยีน นอกจากน้ี ผูบ้รหิารสามารถเข้าถึงคร ู

และห้องเรียนมากยิ่งขึ้น จะท�าให้ได้รับทราบปัญหา และสามารถ 

น�ามาก�าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และยังเป็นการลด 

กระบวนการและขั้นตอน โดยการน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดท�าเอกสารศึกษา ได้แก่  

ระบบการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศกึษา (Digital Performance Appraisal : DPA) และสามารถ 

ลดงบประมาณเกี่ยวกับการประเมิน เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ 

ในระบบการประเมินวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การเลือ่นเงนิเดือน และการประเมินเพ่ือคงวทิยฐานะ โดยใช้ตวัชีว้ดั 

เดียวกัน ท�าให้ลดความซ�า้ซ้อน และมี Big data ในการบริหาร 

งานบุคคล สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลส�าคัญในการวางแผน 

อัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการด�าเนินการในเร่ืองดังกล่าว เป็นเพียง 

ส่วนหนึง่ของการขบัเคล่ือนการด�าเนนิการตามนโยบาย ๕ คานงดั  

การขับเคล่ือนการบริหารงานบุคคลฯ ภายใต้นโยบายของ 

กระทรวงศกึษาธกิาร “การศกึษายกก�าลงัสอง” ปลดลอ็ก ปรับเปลีย่น  

เปิดกว้าง

นอกจากน้ี ส�านักงาน ก.ค.ศ. ได้เห็นถึงความส�าคัญ 

ในการสร้างการรับรู้ให้กบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล  

โดยเปิดช่องทางในการสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

สาระความรู ้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบสื่อออนไลน์ และช่องทาง 

ออนไลน์ของ ส�านักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้

เว็บไซต์ของส�านักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th)  

เป ็นช ่องทางบริการบนอินเทอร ์เน็ต ที่ เผยแพร ่ข ่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวของส�านักงาน ก.ค.ศ. สาระความรู้ในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย เช่น บทความออนไลน์ ในชื่อ “สถานี ก.ค.ศ.”  

อินโฟกราฟ ิก ( in fograph ic) สรุปสาระส�าคัญข้ันตอน 

การด�าเนนิงานของกฎ ระเบยีบ หลักเกณฑ์ และวธีิการท่ีเกีย่วข้อง 

กับการบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ท�าให้ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารการบริหารงานบุคคลฯ ได้สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น  

และสามารถอัปโหลดคลิปกิจกรรมที่น่าสนใจได้ด้วยเช่นกัน

วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) (http://ebook.otepc.go.th)  

เป็นช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ 

ส�านักงาน ก.ค.ศ. สาระความรู้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล 



147การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการด�าเนินงาน  

บทความวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และประชาชนทั่วไป 

YouTube Channel ของส�านักงาน ก.ค.ศ. เป็นช่องทาง 

บริการบนอินเทอร ์เน็ต น�าเสนอในรูปคลิปสั้น (วี ดิทัศน  ์

สร้างการรับรู ้) น�าเสนอในรูปแบบเสียง (Podcast: ก.ค.ศ.  

Let’s Listen) ผ่านโปรแกรม Adobe Flash สามารถเผยแพร ่

ไฟล ์ วิดี โอ คลิปสั้น เ ก่ียวกับข ่าวสาร ความเคลื่อนไหว  

ผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ก.ค.ศ. ท�าให้ข้าราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไป ทราบถงึกจิกรรม 

ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ได้อย่าง 

รวดเร็ว ทันสถานการณ์และเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น 

ในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของตนเองได้

Page Facebook ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เป็นช่องทางบริการบนอินเทอร์เน็ต 

ประเภทหนึ่ง ใช ้ในการน�าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว 

ให้ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เป ็นสมาชิก 

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทั่วถึงผ่านระบบ iOS 

android, Smartphone เป็นต้น โดยข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา สามารถถามตอบหรือแสดงความคิดเห็น 

ในเร่ืองทีอ่ยูใ่นความสนใจของตนเองได้ ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็และเป็นการรับฟังความคดิเหน็ของส�านักงาน ก.ค.ศ.  

เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส�านักงาน ก.ค.ศ. มีแนวทางการด�าเนินงานในเชิงรุก เพื่อให ้

เป็นไปตามนโยบาย ๕ คานงัด ในการขับเคลื่อนการบริหาร 

งานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ในส่วนที ่

เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบ 

การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  

ลดความเหลื่อมล�า้ทางการศึกษา เกิดประโยชน์กับข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ซึง่ถอืเป็นกลไกส�าคญัในการยกระดับ 

คณุภาพการศกึษาได้อย่างเตม็ศกัยภาพ น�าไปสู่การจดัการศึกษา 

ของชาตทิีม่ปีระสิทธภิาพ เกดิประสิทธผิลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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๖
สำานักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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๖
สำานักงานส่งเสริม 

การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการดำาเนินการ
จัดการศึกษา
ในยุคปัจจุบันกับชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) 

ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ของสำานักงาน กศน.

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) ส�านักงาน กศน. ได้มีแนวทางการด�าเนินการ 

จัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว  

เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน กศน. ใช้เป็น 

แนวปฏิบัติ ในการเตรียมความพร ้อมก ่อนเป ิดภาคเรียน 

และการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศกึษาทีส่อดคล้องกบับริบท  

และสามารถน�าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี  

ส�านักงาน กศน. ได้จัดท�าแนวทางการด�าเนินการจัดการศึกษา 

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดงันี้

เรียนผ่านทางช่องดิจิทัลทีวี
เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน  
และการเรียนทางไกล เรียนแบบพบกลุ่ม

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.

การจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยน รู ้  กศน.  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) ส�านักงาน กศน. ได้มีการจัดการเรียนการสอน  

๓ แนวทาง ดังนี้

๑. ON-AIR Education เรียนผ่านทางช่องดิจิทัลทีวี  

DTV 52 และเรียนผ่านช่อง ETV โดยครูต้นแบบที่ได้รับ 

การคัดเลือก โดยการรับชมผ่านช่องทาง ดาวเทียม (Satellite)  

ผ ่ านระบบ KU-Band ระบบเค เ บิ้ ลที วี  (Cab le  TV)  

โดยใช้ TV+กล่องรับสัญญาณเคเบิล้ทวี ีระบบดจิทิลั (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 
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำาเนินงาน 
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนออนไลน์ หลักสูตร 
กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องำนอำชีพ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั (ส�านักงาน กศน.) ได้ด�าเนนิการพฒันาสือ่การเรยีนรู้ 

แบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพื่องานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศเข้าสูต่ลาดแรงงาน โดยเฉพาะพืน้ท่ีเขตส่งเสรมิระเบยีง 

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา  

วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชพีส�าหรบัเรยีนรูแ้บบออนไลน์ ออกแบบ 

กระบวนการเรียนรู้ให้มีเน้ือหาเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา  

บุคคลทั่วไปและผู ้พิการทางการได้ยิน ตลอดจนเพื่อพัฒนา 

สื่อรูปแบบ รูปภาพ คลิปอาร์ต คลิปเสียง วิดีโอ ให้กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาทักษะ การเขียน 

โปรแกรมให้ดีขึ้นทันกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีผลการด�าเนินงาน 

ดังนี้ คือ ส�านักงาน กศน. ด�าเนินการจัดท�าระบบสื่อการเรียน 

การสอนออนไลน์ที่ได้ตามมาตรฐาน SCORM (Shareable  

Content Object Reference Model) ไม่น้อยกว่า ๓๐ เรื่อง  

ส�าหรบักลุม่เป้าหมาย นกัศกึษา กศน. ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบั ปวช.  

ปวส.ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล ผู้พิการทางการได้ยิน ทั้งนี้  

การจัดท�าระบบดังกล่าว อยู่ระหว่างรอส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

• โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบกำรสอน 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ส�านักงาน กศน. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะครู  

กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (Boot Camp)  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนา 

และยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูในสังกัด 

ส�านักงาน กศน. และ ๒) พัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach)  

ของครูในสังกัดส�านักงาน กศน. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู กศน.  

จ�านวน ๑๐๐ คน โดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้คือ ส�านักงาน  

กศน. จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรการเขียนแผน  

การจัดการเรียนรู้ในสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ  

ณ โรงเรียนล�าปลายมาสพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ๒) หลักสูตร 

การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ มคีร ูกศน. เข้ารบัการฝึกอบรม เป็นจ�านวน 

ทั้งสิ้น ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของครู กศน. ทั่วประเทศ 

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ทั้งน้ี ส�านักงาน กศน.  

ได้มีติดตามประเมินผลการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• โครงกำรส่งเสรมิพฒันำทักษะกำรฟัง กำรพดูภำษำไทย  
เพ่ือกำรสื่อสำรส�ำหรับผู ้ใหญ่บนพ้ืนท่ีสูง ตำมพระรำชด�ำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย  

เพื่อการส่ือสารส�าหรับผู ้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุารี มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริม และพฒันาทกัษะ 

การฟัง พูด ภาษาไทย เพื่อการส่ือสารให้ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงท่ียัง 

ฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ได้ สามารถใช้ภาษาไทย 

เพือ่การสือ่สารกบัคนในชุมชนและนอกชมุชนได้โดยไม่อาย ไม่กลวั  

ด้วยวิธีธรรมชาติในชีวิตประจ�าวันแบบไร้กระบวนท่าของครู  

ผู้ช่วยครูท่ีเป็นบุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู ้น�า 

กลุ่มต่าง ๆ  ในชมุชน ผสมผสานกบัการใช้เทคโนโลยทีีม่ใีนชมุชน  

ด้วยมกีารขยายผลการด�าเนนิงานต่อเนือ่งใน ๕ จงัหวดัภาคเหนอื  

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน  
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โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ ๑) ประชาชนบนพื้นที่สูงผ่าน 

การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร จ�านวน  

๑๔,๒๕๕ คน จากจ�านวน ผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๔,๔๙๓ คน  

และพืน้ทีส่ามารถด�าเนนิโครงการขยายผลการส่งเสรมิและพฒันา 

ทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ส�าหรับผู้ใหญ่ 

บนพืน้ทีส่งู จ�านวน ๕ จงัหวดั ๔๖ อ�าเภอ ๖๗๐ ศศช. ๒) ครูสังกดั  

ส�านักงาน กศน. จ�านวน ๘๑๘ คน ผ่านการอบรม หลักการ 

และวิธีการส่งเสริมการรู้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส�าหรับผู้ใหญ่ 

บนพืน้ทีส่งู หลกัจติวิทยาผูใ้หญ่และการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ เทคนคิ 

และวธิกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการฟัง - พดูภาษาไทย 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี

• โครงกำรคลงัควำมรู ้กศน. เพือ่กำรพฒันำคณุภำพชีวติ  
(Thailand Knowledge Portal : TKP)

ส�านกังาน กศน. โดยสถาบนัการศกึษาทางไกล ได้ทดลอง 

น�าร่องโครงการจัดการความรู้ชุมชน โดยใช้ Google Apps  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับต�าบล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ได้ด�าเนินโครงการคลงัความรู ้กศน. เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ  

(Thailand Knowledge Portal : TKP) เพ่ือพฒันาให้บคุลากร กศน.  

ต�าบลจัดท�าคลังความรู้ กศน. โดยให้สถาบัน กศน. ภาคเป็นฐาน 

สามารถจัดการระบบข้อมูลชุมชน จัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน 

เพื่อน�ามาพัฒนาคลังความรู้ กศน. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  

โดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้ คือ ส�านักงาน กศน. ได้อบรม 

บุคลากร กศน. ต�าบลทั่วประเทศ ให้สามารถจัดท�าคลังความรู้ได้  

มีผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น จ�านวน ๘๔๐ คน และมีการจัดท�าคู่มือ 

บริหารจัดการแอปพลิเคชันของ google จ�านวน ๔ เล่ม

• โครงกำรภำษำต่ำงประเทศเพือ่กำรสือ่สำรด้ำนอำชีพ
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 

เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน และให้ประชาชน 

มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช ้ในการด�าเนินชีวิตได้ โดยม ี

ผลการด�าเนินงาน คือ ส�านักงาน กศน. แจ ้งแนวทาง 

การด�าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 

ด้านอาชีพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังส�านักงาน  

กศน. จังหวัดทุกแห่ง/ กทม. โดยสถานศึกษาจัดฝึกอบรม 

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชน 

ในรปูแบบออนไลน์ทีเ่ป็นไปตามแนวทางท่ีส�านักงาน กศน. ก�าหนด  

มปีระชาชนผ่านการอบรม จ�านวนทัง้สิน้ ๑๖,๑๘๑ คน โดยร้อยละ ๗๐  

ของกลุม่เป้าหมายทีผ่่านการอบรม ตามโครงการมคีวามรูพ้ืน้ฐาน 

ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ และสามารถน�าไป 

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต ทั้งนี้ สถาบัน กศน. ภาคทุกแห่ง  

ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ

• โครงกำรศนูย์ฝึกอำชีพชุมชน
การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น การปฏิรูปการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง  

เป็นผู้มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้า 

และเหมาะสมกับความต้องการตามบริบทของพื้นที่ โครงการ 

ฝึกอาชพีชมุชน เพ่ือให้ประชาชนน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประกอบอาชพี 

เสริมสร้างรายได้ น�าความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัว 

ให้ด�ารงชวีติในสังคมอย่างมคีวามสุข สอดคล้องตามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเพิ่มโอกาสประชาชนได้รับ 

การฝึกอาชพีในการรวมกลุม่ต่อยอดและพฒันาอาชีพระดบัชมุชน  

โดยมผีลการด�าเนนิงาน คอื ด�าเนนิการจดัฝึกอาชพีให้แก่ประชาชน  

มีผู ้ลงทะเบียนเรียนและผ่านการฝึกอาชีพ จ�านวนท้ังสิ้น  

๖๔๖,๙๙๗ คน จ�าแนกกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรของสถานศกึษา  

กศน. ดังนี ้ ๑) กลุม่สนใจ หลกัสตูร ๑ - ๓๐ ชัว่โมงจ�านวน ๔๒๒,๔๗๖ คน  
๒) ชัน้เรยีนวชิาชพี หลกัสตูร ๓๑ ชัว่โมงข้ึนไป จ�านวน ๒๒๔,๕๒๑ คน  

โดยผู้ท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ ๓๙.๔๗ มีรายได้เพิ่มข้ึนจาก 

การพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จ�านวน  

๒๕๕,๓๓๘ คน สามารถจ�าแนกได้ตามการน�าความรูท้ีไ่ด้รับไปใช้ 

ด้านต่าง ๆ  ดงันี ้๑) สามารถน�าความรูไ้ปใช้เพือ่ต่อยอดอาชพีเดิม  

จ�านวน ๗๓,๘๑๗ คน ๒) สามารถน�าประกอบอาชพีใหม่ได้ จ�านวน  

๗๑,๘๐๙ คน และ ๓) สามารถน�าไปสร้างรายได้เสริม จ�านวน  

๑๐๙,๗๑๒ คน 

ทั้งนี้ ส�านักงาน กศน. มีการจัดท�าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ ์

สินค้าดีเด่นระดับจังหวัด และผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยมจากผู้ผ่าน 

การอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจ�าปี ๒๕๖๓ ได้เป็น  

๑) ผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่นระดับจังหวัด จ�านวน ๗๗๐ ผลิตภัณฑ์  

๒) ผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม จ�านวน ๒๓๑ ผลิตภัณฑ์

• โครงกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพประชำชน จงัหวดัชำยแดนใต้สูก่ำรพฒันำ 
ทีย่ัง่ยนื

กลุม่ศนูย์จงัหวดัชายแดนใต้ ได้น้อมน�าหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด�าเนินงานตามแนวทาง 

พระราชด�ารสัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
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ได้พระราชทานให้กับประชาชนทุกคน เป็นกรอบแนวคิดชี้น�า 

ในทางปฏบิติัด้านเกษตรทฤษฎใีหม่ทีเ่ป็นรปูธรรมในการด�าเนนิชวีติ 

ตามวิถีชีวิตแห่งการด�ารงชีพที่สมบูรณ์ที่ยึดทางสายกลาง  

โดยมปีระชาชน เยาวชน นักศกึษา กศน. ในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดน 

ภาคใต้ โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ ๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจดักระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ�านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ได้แก่ ปราชญ์ผู้น�า 

ด้านเกษตร จ�านวน ๙๕ คน ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง 

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน ๓๒ คน ครู ศฝช. ปัตตานี 

จ�านวน ๒๓ คน ๒) จัดอบรมขยายผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้

ด้านอาชพีตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในระดบัพืน้ที ่ทัง้  

๑๙ อ�าเภอ ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภายในบริเวณ 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี  

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๐ คน ได้แก่ ประชาชน 

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๗๖๐ คน นักเรียน ผู้ปกครอง 

โรงเรยีน ตชด. จ�านวน ๖๔๐ คน ๓) พฒันาแหล่งเรยีนรูด้้านอาชพี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๑๓๖ แห่ง ได้แก่  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติฯ จ�านวน ๑๙ แห่ง แหล่งเรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงของผู้น�าปราชญ์ด้านเกษตร จ�านวน ๙๕ แห่ง  

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตชด. จ�านวน ๑๖ แห่ง แหล่งเรียนรู้ 

ภาคีเครือข่าย จ�านวน ๕ แห่ง แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  

ศฝช. ปัตตานี จ�านวน ๑ แห่ง ๔) จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความส�าเร็จนอกพื้นที่ ในพื้นที่  

๕ จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือเปิดโลกทศัน์แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ด้านการเรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจากแหล่งเรยีนรู ้

ที่ประสบความส�าเร็จนอกพื้นที่ เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ 

ทีไ่ด้รับมาพฒันางานของตนเอง ครอบครัวและชมุชน มผีูเ้ข้าร่วม 

กิจกรรม จ�านวนทั้งส้ิน ๓๑๐ คน ได้แก่ ประชาชน ๕ จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๑๙๐ คน ผู้น�าปราชญ์ด้านเกษตร  

จ�านวน ๙๕ คน และ ครู ศฝช.ปัตตานี จ�านวน ๒๕ คน 

• โครงกำรศนูย์ดจิทัิลชุมชน
ส�านกังาน กศน. ได้ด�าเนนิโครงการเพือ่พัฒนาศักยภาพ 

ให้แก่บุคลากรในสังกัดส�านักงาน กศน. โดยจัดอบรมวิทยากร 

แกนน�าด้านดจิทัิล ระดบัจงัหวดั (ครู ก.) ในหลักสูตรการค้าออนไลน์  

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

และจัดอบรมขยายผลหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก ่

ประชาชนในพื้นที่ กศน.ต�าบลทั่วประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริม 

การใช้เทคโนโลยี มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถ 

น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นช่องทางเผยแพร่และจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน  

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้  

โดยมผีลการด�าเนนิงาน ดังนี ้๑) จดัอบรมหลกัสตูรการค้าออนไลน์  

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับ 

วิทยากรแกนน�าด้านดิจิทัล ระดับจังหวัด (ครู ก.) จ�านวน ๔ รุ่น  

จ�านวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน ๒) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy  

และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน. ต�าบล  

ทั่วประเทศ จ�านวน ๒๒๗,๒๙๗ คน ท�าให้ประชาชนสามารถ 

น�าความรู้มาพฒันาผลิตภัณฑ์และบรรจภุณัฑ์สินค้าเพือ่น�ามาขาย 

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้



๗
สำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  
และบุคลากรทางการศึกษา
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การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
“เพื่อเพื่อนครู”

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาท 

ส�าคัญในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง ของประเทศให้เป็น 

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม 

การจดัสวัสดกิารและสวสัดิภาพ “เพ่ือเพือ่นคร”ู เป็นการสร้างขวญั 

และก�าลังใจให้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

จึงมคีวามส�าคญัควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพการศกึษา ส�านกังาน  

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา (สกสค.) มีภารกิจหลัก ในการจัดสวัสดิการ 

และสวสัดภิาพให้แก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษา จึงได้ด�าเนนิงาน 

ส�าคัญ ดังนี้

๑. งานด้าน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. : 
เป ็ น กิ จการฌาปนกิ จสง เครา ะห ์ ในส� านั ก ง าน 

คณะกรรมการ สกสค. เพื่อเป็นการกุศลเป็นหลักประกัน 

ความม่ันคงของครอบครัว ซึ่งจัดเป็นสวัสดิการช่วยสงเคราะห์ 

ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้ได้รับการช่วยเหลือ 

จากเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน โดยท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 

ในการจัดการศพ มิได้ประสงค์จะหาก�าไร ในการบริหารกิจการ 

มกีารกระจายอ�านาจในเชงิพืน้ที ่ได้แก่ ส�านกังาน สกสค. จงัหวดั  

และส�านักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ท�าหน้าที ่

ให้บริการและดูแลสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้ได้รับความสะดวก 

และรวดเร็ว 

นอกจากนั้น ยังได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนางาน 

ให้บริการสมาชิกให้รับความพึงพอใจสูงสุด โปร่งใส รวดเร็ว  

และเป็นธรรม ซึ่งจะท�าให้กิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. มีความยั่งยืน  

และสามารถดูแลสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก ่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนครอบครัวของสมาชิก  

ปัจจุบันมีสมาชิก ช.พ.ค. จ�านวน ๙๕๐,๙๓๖ คน และสมาชิก  

ช.พ.ส. จ�านวน ๓๙๔,๖๔๘ คน (ข้อมลู ณ เดอืนกนัยายน ๒๕๖๓)  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�าเนนิการจ่ายเงนิค่าจดัการศพ 

และเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.  

จ�านวน ๗,๓๖๔ ราย และ ช.พ.ส. จ�านวน ๓,๘๔๗ ราย รวมเป็น 

จ�านวน ๑๑,๒๑๑ ราย 

ครู อาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา  

เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการจัดการศึกษา  

เพื่อสร้างพลเมืองของประเทศ 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม 
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นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่สมาชิก 

ยังได้จดัโครงการสวสัดิการ ๔๐/๗๕ เพ่ือช่วยเหลอืสมาชกิ ช.พ.ค.  

- ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเน่ืองตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป  

และสมาชิกที่มีอายุครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจะช่วยเหลือ 

ด้านเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่สมาชิกเข้าโครงการฯ จนถึงแก่ 

ความตาย และจะหักเงนิคนืจากเงนิสงเคราะห์ครอบครวัทีท่ายาท 

ของสมาชิกจะได้รับ ขณะนี้มีสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ได้ขอรับ 

สวสัดกิารจากโครงการฯ ช.พ.ค. จ�านวน ๘,๕๘๒ ราย และ ช.พ.ส.  
จ�านวน ๑,๕๘๖ ราย รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐,๑๖๘ ราย (ข้อมูล  

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

๒. งานด้านโรงพยาบาลครู : 
เป็นการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป  

มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ป้องกันความเจ็บป่วยและลด 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยบริการตรวจรักษาพยาบาล  

ผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ค้างคืนหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยา 

ต่อเนื่องให้ได้รับความสะดวก ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษา 

พยาบาลได้ ผ่านระบบเบิกจ่ายตรงฯ นอกจากนั้น ยังจัดให้มี 

บริการเชิงรุกโดยมีการจัดหน่วยออกตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เป็นการพัฒนารูปแบบ 

การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�าหรับ 

การให้บรกิารรกัษาพยาบาล : การตรวจวนิจิฉัยโรคเพือ่การรกัษา 

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้สมบรูณ์แขง็แรง การบรกิารด้านเวชกรรม 

โรคทัว่ไปโรคเฉพาะทาง ทนัตกรรม  การแพทย์แผนไทยประยกุต์  

การตรวจสุขภาพประจ�าปี การเสริมสร้างสุขภาพ การเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ข้าราชการ และประชาชนทัว่ไป  ปัจจบุนัมแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ 

ทางจากโรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงพยาบาล 

รามาธบิด ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  

โรงพยาบาลต�ารวจ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

และสถาบนัโรคผวิหนงั มาให้บรกิารตรวจรกัษา เปิดท�าการทุกวนั 

ในเวลาราชการ และปิดท�าการ ในวันหยุดราชการ และวนันกัขตัฤกษ์ 

ทีผ่่านมามีผูม้าใช้บริการของโรงพยาบาลครูเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 

แก่ผู้รับบริการ จ�านวน ๘๖,๙๘๗ ราย

 

๓. งานด้านการบริการที่พัก : 
เป็นการจัดสวัสดิการด้านที่พักให้แก่ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาท้ังรายบุคคลและหมู่คณะ ที่มาติดต่อราชการ  

ประชุม หรือทัศนศึกษา ดูงานของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา  

มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องพักไว้บริการจ�านวน ๒๔๐ ห้อง  

ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้าง 

ความพงึพอใจให้แก่ผูรั้บบริการ ซึง่เป็นการจดัสวสัดกิารทีต่อบสนอง 

ความต้องการและลดภาระค่าใช้จ ่ายในด้านที่พักชั่วคราว  

มีความปลอดภัย และราคาถูก 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติในปีที่ผ ่านมา พบว่า จ�านวน 

ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

เป็นอย่างด ีแสดงให้เหน็ได้ว่า มกีารพฒันาคณุภาพการให้บริการ 

อย่างต่อเนือ่ง มกีารน�าข้อเสนอแนะจากการให้บริการในปีท่ีผ่านมา 

ปรับปรุงเพื่ อรองรับความต ้องการของครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลท�าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มีความสะดวกสบายมากขึน้ เพือ่ให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ได้รับความสะดวกในการจองห้องพัก หอพัก สกสค. มากยิ่งขึ้น  

จึงได้พัฒนาระบบการจองห้องพัก หอพัก สกสค. แบบออนไลน์  

โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งในรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับบริการห้องพัก จ�านวน ๑๑๐,๙๖๗ ราย



๘
สถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๘
สถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สสวท. 
สู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(สสวท.) ได้ด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ ่งยกระดับ  

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนา  

และสร้างก�าลังคนให้มีความรู ้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ 

ด�ารงชีวิตประจ�าวัน และการประกอบอาชีพสู่การสร้างนวัตกรรม  

เพือ่ให้มทีกัษะทีพ่ร้อมส�าหรบัศตวรรษที ่๒๑ สอดคล้องกบันโยบาย 

เร่งด่วนของรัฐบาล “การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑” 

การด�าเ นินงานตามชีวิตวิถี ใหม ่อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) ได้ปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานตามความปกติใหม่  

(New Normal) และสามารถก้าวผ่านข้อจ�ากัดต่าง ๆ ได้อย่าง 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการบริหารจัดการ  

และน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท�างาน ซ่ึงในด้านการศึกษา 

ก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน วิถีการเรียนรู้ในแบบห้องเรียนปกต ิ

ภายใต้ความปกติใหม่ทางการศึกษาไม่ได้เป็นแค่การเรียนรู ้

แบบออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เท่านั้น ท�าให้ครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช ้

เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการจดัการเรยีนการสอนส�าหรบัความปกตใิหม่ทางการศกึษาได้  

โดยให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของ 

นักเรียน และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน 

สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ได้พัฒนาทักษะที่จ�าเป็น 

ในศตวรรษที ่๒๑ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับคณุภาพการศกึษา  

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ และสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อน 

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
• พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีครบ ๑๒ ช้ันปี ให้เป็นสือ่ 

สมัยใหม่ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตอบสนองต่อการเรียนรู ้

วิถีใหม่ โดยเน้นการผลิตส่ือในรูปแบบดิจิทัลให้หลากหลาย 

เพิ่มเติมจากส่ือสิ่งพิมพ์ เช่น เกม วีดิทัศน์การสอนออนไลน์  

และเพือ่เพิม่ช่องทางในการเข้าถงึแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี ้ยงัได้จัดท�า  

Project 14 ซึ่งเป็นการพัฒนาคลิปการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง 

ผ่านระบบออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ และกลุม่สาระ 

การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัประถมศกึษาปีท่ี ๑ -  

มัธยมศกึษาปีที ่๖ ตามหนังสือเรียนของ สสวท. ส�าหรับภาคเรยีนที ่๑  

และภาคเรียนที่ ๒ ให้มีคุณภาพและสอดรับกับแนวทางการจัด 

การเรียนรู้ของ สสวท. โดยจุดเด่นของ Project 14 คือ นักเรียน 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ก�าหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

เน้นความเข้าใจ และเชื่อมโยงชีวิตจริง โดยจัดท�าและเผยแพร่ 

คลิปต่าง ๆ  ผ่านทางเวบ็ไซต์ เฟซบุก๊ และยทูปู ตัง้แต่เดอืนมถินุายน  

๒๕๖๓ แล้วกว่า ๑,๐๐๐ คลปิ ขณะนี ้สสวท. ยงัคงด�าเนนิการผลติคลปิ  

Project 14 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียน 

การสอนได้ตามปกตแิล้ว ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นส่ือการเรียนรู้แบบดิจทิลั 

ที่มีคุณภาพ และมีเนื้อหาครบทุกตัวชี้ วัดตรงตามหลักสูตร  

และได้เริ่มเผยแพร่คลิปการสอนของภาคเรียนที่ ๒ ต้ังแต่เดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จากการใช้บริการ Project 14 พบว่า ครู นักเรียน และ 

ผู้ปกครองต่างเห็นว่าคลิปการสอนที่ สสวท. เผยแพร่เป็นสื่อ 

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาถูกต้อง ผู้เรียนสามารถเข้าใจ 

เนือ้หาได้ง่าย และชดัเจน ใช้ภาษาและการน�าเสนอทีส่อดคล้องกบั 

วยัของผูเ้รยีน คร ูและนกัเรยีนสามารถน�าไปใช้ประกอบการเรียน 

การสอนตามวตัถปุระสงค์ นอกจากนี ้ครบูางท่านยงัได้น�าแนวคิด 

จากคลปิของ สสวท. ไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างคลปิส่ือการสอน  

หรือแนวทางการสอนของครูได้อีกด้วย นอกจากนัน้ ยงัได้น�าคลปิ 

ของ Project 14 เข้าระบบ DEEP เพือ่ให้ครู และนักเรียนสามารถ 

เข้าถึงคลิป Project 14 ได้อย่างสะดวก และน�าไปใช้ประโยชน์ 

ได้อย่างแพร่หลาย

• พฒันาชดุสือ่สมบรูณ์แบบวชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์  

และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

มีพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนรู้  

และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา โรงเรยีนในโครงการพระราชด�าริฯ  

และโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยเน้นสมรรถนะและการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับบริบทและชีวิต ค�านึงถึงศักยภาพ  

ความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน มีการออกแบบให้มี 

องค์ประกอบครบถ้วน ตั้งแต่จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม 

การเรียนรู ้รวมทัง้การวดัและประเมนิผลทีส่ะท้อนถึงความส�าเร็จ 

ของผู้เรียน

• ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  

โดยการพฒันาหลกัสตูร สือ่ และกระบวนการเรยีนรูส้าระเทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์  

พัฒนาครูผู้น�าวิทยาการค�านวณหลักสูตร Coding for Teacher  

(C4T) พัฒนาครูด้าน Coding ขั้นสูง (C4T Plus) และอบรม 

ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้น�าด้านการขับเคลื่อนวิทยาการ 

ค�านวณ หลักสูตร Coding for School Director (C4S)  

น�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิด 

เชิงค�านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และ 

เป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และความรูด้จิิทลั ในการแก้ปัญหา 

ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง 

ที่ท�าให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนการขับเคลื่อน 

การเรียนวิชาวิทยาการค�านวณในโรงเรียนจึงมีความส�าคัญ 

ต่อการสร้างสมรรถนะของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
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• พลิกโฉมการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ผ่านระบบการอบรมแบบออนไลน์ 

ร่วมกับการอบรมแบบพบหน้า (Face to Face) และระบบทางไกล  

DLTV ซึง่มีผลสมัฤทธ์ิทีเ่หน็ได้ชดัเจน และสามารถสร้างความยัง่ยนื 

ทางวิชาการ คือ ครูมีพี่เลี้ยงทางวิชาการ และครูแกนน�าในพื้นที่  

รวมทัง้ครปูระจ�าการวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย และครูปฐมวัย 

ที่ได้รับการพัฒนา ส่งผลให้ครูเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ 

เพื่อเพิ่มทักษะสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทัน 

ตามความปกติใหม่บนฐานสมรรถนะที่สอดรับการเรียนรู  ้

ในศตวรรษที่ ๒๑ 

การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
• ยกระดบัโรงเรยีนคณุภาพด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์  

และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT  

ตามมาตรฐาน สสวท.) ให้ได้คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท.  

ตั้งแต ่ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายของทุกสังกัด ให้นักเรียนมีโรงเรียนดีใกล้บ ้าน  

ครอบคลุมทุกอ�าเภอ ผ่านการเรียนรู้วิถีใหม่แบบออนไลน์ 

• เพิ่มศักยภาพครูตามโครงการในพระราชด�าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครูผู้สอน 

โรงเรียนในท้องถ่ินทุรกันดาร เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจ  

เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยี และสามารถน�าความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ได้แก่ พฒันาการจดัการเรยีนรู้ 

ตามโครงการในพระราชด�าริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

วชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค�านวณ) พฒันาครูในโรงเรียนวงัไกลกงัวล  

และโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และวิทยาการค�านวณ ระดับประถมศึกษาและ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งพัฒนาครูต�ารวจตระเวนชายแดน  

(ตชด.) เพื่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวโครงการพระราชด�าริ  

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และแนวทางสะเต็มศึกษา 

การมุ่งความเป็นเลิศ 
และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

• ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ให้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท ส�าหรับสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี  

ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยีในโรงเรียน

• พัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 

ศักยภาพสูง เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนา สร้างองค์ความรู้ทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม  

ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพของประเทศ 
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• ส่งเสริมผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์  

วทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ เพือ่ผลกัดนัให้เยาวชนไทย 

แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ และผลิตบุคลากรที่มี 

ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฏิบัต ิ

งานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยี 

• พฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

อย่างเข้มข้น ใช้ความรูค้วามสามารถต่อยอดสูโ่ครงการทางวชิาการ 

อื่น ๆ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน 

• สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครู  

ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็มตาม 

ศกัยภาพเป็นรายบคุคล และสูอ่าชพีนกัวทิยาศาสตร์ นักวจิยั และ 

ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา

• พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)  

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงสื่อ และองค์ความรู้ของ สสวท.  

ได้อย่างสะดวก ทกุที ่ทกุเวลา ประกอบด้วย ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบ 

อบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ และระบบคลังความรู้ สามารถ 

เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th 

• วจิยัและพฒันาระบบแพลตฟอร์มดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู้  

โครงการ Project 14 เพือ่พฒันาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  

(Learning Management System) สือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน  

ทีเ่น้นความเข้าใจ เช่ือมโยงชวีติจริง สะดวกในการเข้าถงึและใช้งาน  

สอดคล้องกบัตวัชีว้ดักลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ และกลุม่สาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเตรียมคนไทย 
สู่ศตวรรษที่ ๒๑

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
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สสวท. ได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านองค์ความรู้  

และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย  

สู ่ชีวิตวิถีใหม่ทางการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการด�าเนินงาน 

ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช ้

ในการท�างาน เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา สร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ และสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนการศึกษาด้วย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมิได้มุ่งหวังเพียงให้นักเรียนเรียน 

เพือ่จบหลกัสตูร หรอืส�าเรจ็การศกึษาเพียงเท่าน้ัน แต่ต่อยอดความรู้ 

สู่การประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้าง 

แรงงานที่มีศักยภาพในอนาคต 

นอกจากนี ้ยงัได้พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืทีเ่ข้มแข็ง 

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ  

และหน ่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อผลักดัน ขับเคล่ือน  

สู่การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ซึ่งหลายโครงการท่ี สสวท. ได้ร่วมริเริ่มด�าเนินการร่วมกับ 

หน่วยงานเครือข่ายอย่างไม่หยุดนิ่ง เช่น การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจาก 

การเรียนรู ้ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเน้นเนื้อหาวิชาไปเป็น 

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ 

ของครยูคุใหม่ส�าหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่๒๑ รวมทัง้โครงการอืน่ ๆ   

เพื่อช่วยขยายผลสู่การพัฒนานักเรียนไทยให้มีความสามารถ 

พืน้ฐานในสงัคมยคุดจิทิลั เพ่ือรองรบัศตวรรษที ่๒๑ อย่างเป็นรูปธรรม  

เพื่อ “สร้างเด็กฉลาดรู้ ครูคุณภาพสูง ยกระดับการศึกษาไทย  

แข่งขันได้ด้วยฐานสมรรถนะ”

การเพิ่มศักยภาพครู 
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

สำาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมทั้งโครงการอื่น ๆ  

เพื่อช่วยขยายผล 
สู่การพัฒนานักเรียนไทย 
ให้มีความสามารถพื้นฐาน 

ในสังคมยุคดิจิทัล  
เพื่อรองรับศตวรรษที่ ๒๑  

อย่างเป็นรูปธรรม



๙
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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๙
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

“COVID-19” 
จากวิกฤตสู่การปลดล็อกเส้นทางแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้...

เม่ือนักเรยีนไม่สามารถเข้าหอพกัและเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนได้...

“เทคโนโลย”ี จงึถกูน�ามาเป็นสือ่กลางในการพฒันา

รปูแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ (มวส.) ต้องปิดการเรียน 

การสอน กระทบต่อการจัดการเรยีนการสอนของครแูละการเรยีน 

ของนกัเรียนโดยตรง แต่ทว่าในสภาวะวกิฤตตรงกบัช่วงปิดภาคเรยีน  

จึงท�าให้มีเวลาในการวางแผนตั้งรับ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนการสอน

การเตรียมการในช่วงเริ่มต้น

ระบบออนไลน์ คอื ตวัเลือกส�าคญัในการน�ามาใช้บรหิาร 

จัดการเรียนการสอน และการท�างานของบุคลากร ซึ่งไม่ใช่เพียง 

การเปล่ียนเอกสารจากกระดาษมาเป็นไฟล์ดิจิทัล แต่เป็น 

การปรบัรปูแบบการด�าเนนิการในหลาย ๆ  ด้าน เพือ่ให้สอดคล้อง 

กับบริบทและข้อจ�ากัดของเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน 

มีความพร้อมในการปรับเปล่ียน โรงเรียนจึงได้สนับสนุน 

เครื่องมือในการด�าเนินกิจกรรมทั้ง Hardware และ Software  

โดยให้บุคลากรและนักเรียนได้ยืมคอมพิวเตอร์ส�าหรับใช้ 

ในการเรียนการสอนและการท�างานออนไลน์ เตรียมความพร้อม 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะครูผู้สอนที่จ�าเป็น 



164 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี

จะต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะ (Skill) ส�าหรับการจัดท�า 

สื่อการสอนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งหมดนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้วางแผนและสนับสนุนการบริหาร 

งานและการจัดการศึกษาภายใต้สภาวะวิกฤตร่วมกับบุคลากร 

ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ต้องท�างานอย่างหนักในช่วงระยะเวลาอันส้ัน 

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

• การอบรมส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกจิกรรม 

และรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึง 

ผลิตและสร้างสรรค์สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การเรียนออนไลน์ที่ต้องเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู ่ 

ตลอดเวลา อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

ตามหลักสูตรของโรงเรียน ที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ  

วิเคราะห์ สืบเสาะในส่ิงที่สงสัย ดังนั้น ครูในแต่ละสาขาวิชา 

จงึได้มกีารประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั (PLC) เพือ่ออกแบบ 

ลักษณะกิจกรรมที่ เป ิดโอกาสให ้นักเรียนได ้ลงมือปฏิบัต ิ

ขณะทีเ่รียนออนไลน์อยูท่ีบ้่านผ่านส่ือการสอนและใบงานทีเ่ตรยีมไว้  

โดยครูได้น�าสื่อการเรียนรู้ทั้งที่จัดท�าขึ้นเอง และแหล่งเรียนรู ้

จากภายนอก มารวบรวมไว้ที ่Google Classroom เพือ่เป็นช่องทาง 

ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง

การด�าเนินงานในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โรงเรียนได้ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยได้เปิดภาคเรียน 

ในช่วงเดอืนมถินุายน และจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  

ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการฝึกฝนฝีมือและเทคนิคการสอน 

ผ่านระบบออนไลน์ของครู หลังจากท่ีได้พัฒนาและเตรียมการ 

มาตลอดระยะเวลา ๒ เดอืน เพือ่ให้พร้อมและทนัต่อก�าหนดเวลา 

เปิดภาคเรียน ซึง่ในช่วงแรกของการจดัการเรียนการสอน การใช้งาน 

ผ่านบรกิารของ G-Suite อาจจะตดิขดับ้าง แต่เมือ่ผ่านไปสกัระยะ  

พบว่า การเรยีนการสอนในลกัษณะนี ้นกัเรยีนจะมเีวลาในการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองผ่านส่ือในรูปแบบใหม่ ๆ และนักเรียนได้น�าความรู้ 

เหล ่านั้นมาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับเพื่อนและครู 

ในชัน้เรียนดงัเช่นการเรียนทีโ่รงเรียน เพยีงแต่เปล่ียนบรรยากาศ 

จากในห้องเรียนมาเป็นผ่าน Google Meet แทน ทั้งนี้  

ตลอดช่วงเวลาที่จัดการเรียนในรูปแบบดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ 

นักเรียนสะท้อนข้อคิดเห็นมาโดยตลอดเพื่อน�ามาปรับปรุง 

และพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อครูไม่สามารถ 
จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้...

เมื่อนักเรียนไม่สามารถ 
เข้าหอพักและเรียนรู้ที่โรงเรียนได้...

“เทคโนโลยี” จึงถูกนำามาเป็น 
สื่อกลางในการพัฒนา

รูปแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาดังกล่าว
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สถานการณ์คลี่คลาย

แม้ในช่วงเดือนกรกฎาคม สถานการณ์เริ่มคล่ีคลาย  

โรงเรียนต่าง ๆ กลับมาเปิดสอนอีกครั้ง แต่โรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ก็ยังไม่สามารถให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้  

เนื่องจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจ�า การน�า 

นักเรียนที่มาจากหลากหลายจังหวัดมาอาศัยอยู ่ รวมกัน  

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโรคได้ โรงเรียน 

จึงยังคงต้องด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  

ซึ่งตารางสอนออนไลน์ของนักเรียนนั้น จะมีทั้งช ่วงเวลา 

การเข้าเรียนใน Google Meet กับครูผู้สอน และช่วงเวลาของ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Study) ผ่านสื่อที่ครูผลิต 

และรวบรวมไว้ให้ใน Google Classroom 

ในเดอืนสงิหาคมสถานการณ์ต่าง ๆ  เร่ิมคลีค่ลาย โรงเรยีน 

จงึได้จดัให้นกัเรยีนเข้ามาเรยีนทีโ่รงเรยีน (Onsite) เพือ่ร่วมกิจกรรม 

ที่จ�าเป็นต้องลงมือปฏิบัติ (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 

การเรียนการสอนในหัวข ้อที่ต ้องลงมือปฏิบัติที่ โรงเรียน  

ภายในห้องเรียนแบ่งนักเรียน ๑ ห้อง จ�านวน ๒๔ คน ออกเป็น  

๒ ห้องเรียนย่อย เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน มีระบบ 

การติดตาม (Tracking) นักเรียนที่ดี ก�าหนดให้นักเรียนปฏิบัติ 

ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

อย่างเคร่งครัด ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงที่เรียน 

ที่โรงเรียนเน้นการใช้อุปกรณ์และสิ่งของส่วนตัว พร้อมทั้ง 

สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นประจ�า เป็นแนวทาง 

ป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโรค

การลงมือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการสอน 

ออนไลน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ส่งผลให้ครูสั่งสม 

ประสบการณ์และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนพอสมควร  

เมื่อโรงเรียนจะต้องให้บริการอบรมความรู้ทางวิชาการให้แก่ 

บุคลากรทางการศึกษาในโครงการต่าง ๆ ท้ังการพัฒนาครู 

ของกลุ ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและ 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ หรือการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ส�าหรับครูผู้สอนและบคุลากรในสถานศึกษา  

มีการน�าองค์ความรู้ที่มีมาผสานกับประสบการณ์การจัดรูปแบบ 
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ถ่ายทอดเทคนิคและแนวทาง 

การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และการพัฒนาสื่อการสอน 

ให้กบัเพือ่นครูด้วยกนั 

ในภาคเรยีนที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ จ�านวนผูต้ดิเชือ้โรค  

COVID-19 ลดลง โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Hybrid โดยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ควบคู ่ไปกับ 

การให ้ นักเรียนศึกษาค ้นคว ้าด ้วยตนเอง (Self-Study)  

ซึ่งภาคเรียนน้ีโรงเรียนวางแผนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู ้

ทางวิชาการและทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตที่โรงเรียน 

มากย่ิงขึน้ ซึง่ตลอดช่วงเวลาท่ีนักเรยีนพักอยู่ในโรงเรยีน นกัเรยีน 

ไม่ได้รบัอนญุาตให้ออกไปภายนอกโรงเรยีน เป็นอีกหนึง่มาตรการ 

ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แต่หากมีกรณีจ�าเป็นต้องออกไป 

ภายนอกโรงเรียน นักเรียนจะต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป  

แต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาสมรรถนะ 

ของนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนผ่านการจัดการเรียนการสอนและ 

การประเมินผลที่หลากหลายมีการออกแบบลักษณะการสอน 

เฉพาะวิชา เน้นการประเมินผลผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ 

สงัเคราะห์จากกจิกรรมมากกว่าการประเมนิผ่านข้อสอบกลางภาค 

และปลายภาค

วิกฤตหวนกลับมา

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดการเรียน 

ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีก�าหนดกลับเข้ามาเรียน 

ทีโ่รงเรียนอีกคร้ัง ในวนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ 

ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท�าให้โรงเรียนตัดสินใจจัดการเรียน 

การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เปล่ียนจากการมาโรงเรียน 

เป็นการเรียนในที่พักผ่าน Google Meet อีกครั้ง การปรับเปลี่ยน 

ในครั้งนี้ ครูผู้สอนและนักเรียนต่างรับมือได้เป็นอย่างดี เพราะมี 

บทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท�าให้สามารถเตรียมตัวได ้

ในระยะเวลาอันส้ัน โดยครูได้ปรับแผนการสอนและรูปแบบ 

กิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์ 

ที่บ้านได้ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) คือ “วิกฤต” หรือ “โอกาส” อยู่ที่มุมมอง แต่ส�าหรับ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เราเปลี่ยน “วิกฤต” นี้ ให้เป็นโอกาส

โอกาส...ของการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ 

ของบุคลากรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

โอกาส...ของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน 

ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไป

โอกาส...ของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

รูปแบบใหม่ของโรงเรียนและของประเทศ

“วิกฤต” คือ ตัวเร่งโอกาสให้เกิดข้ึนและพัฒนาองค์กร 

ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)  
คือ “วิกฤต” หรือ “โอกาส”  

อยู่ที่มุมมอง แต่สำาหรับ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

เราเปลี่ยน “วิกฤต” นี้ ให้เป็นโอกาส



๑๐
สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ส�านักงานเลขาธกิารครุสุภา (คส.) ด�าเนนิงานตามบทบาท 

ภารกิจของคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

เพื่อเป็นหลักประกันให้สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

อย่างแท้จริง ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ 

การปฏิรูปประเทศ ด้วยการตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและม ี

จิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจส�าคัญของ 

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลาปี ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา ครุสุภาร่วมกบัเครือข่าย 

ได้ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย “ครุสุภำพฒันำสูอ่งค์กำรแห่งกำรเรยีนรู้  
ผูป้ระกอบวชิำชพีมีจติวญิญำณควำมเป็นคร ูมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ท่ีแท้จริง” และท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้มกีารพฒันาระบบ 

การท�างานและระบบการให้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวก 

แก่สมาชกิ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้เกดิ การด�าเนนิชวีติ 

ในรูปแบบใหม่ (New Normal) ขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

และสมรรถนะ ของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถ 

พัฒนา อย่างเต็มศักยภาพและเป็นก�าลังของชาติในอนาคต

คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู

มีความรู้ ความสามารถที่แท้จริง

การพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และการคัดกรองคนเข้าสู่วิชาชีพ 

ด�าเนินงานตามภารกิจส�าคัญและเป็นอ�านาจหน้าที่ 

ของคุรุสภา เพื่อการยกระดับคุณภาพการผลิตและคัดกรอง 

ผู้ต้องการเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ 

ของความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่ 

วิชาชีพ โดยด�าเนินงานผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ด�าเนินงานเพื่อให ้ผู ้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ปริญญา หรือประกาศนียบัตรท่ีคุรุสภารับรอง เป็นผู้มีความรู้ 

และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ที่คุรุสภาก�าหนดโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณารับรองปริญญา และ 

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา จากมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 

มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต 

ตามประกาศครุุสภา เร่ือง การรบัรองปริญญาและประกาศนยีบตัร 

ทางการศกึษาเพือ่การประกอบวิชาชพี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบปี ๒๕๖๓  

มีจ�านวนสถาบันและหลักสูตรที่ได ้ รับ การรับรองปริญญา 

และประกาศนยีบตัรทางการศกึษาจากครุสุภา รวม ๑๑๗ หลกัสูตร
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ส�าหรบัหลกัสตูรผลติครใูนระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสูตร ๔ ปี)  

ของสถาบันผลิตครู ท่ีได ้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครศุาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลกัสตูร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒  

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตร ีสาขาครศุาสตร์อุตสาหกรรม (หลกัสตูร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒  

คุรุสภาได ้ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาดังกล ่าว 

ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐาน 

วชิาชีพ หลกัสตูร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�าหรบัด�าเนินการรบัรองปริญญา 

ในหลักสูตรดังกล่าว และได้เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบและ 

กระบวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา  

โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเสนอ 

ขอรบัรองปรญิญาฯ ของสถาบันอุดมศกึษา และกระบวนการพจิารณา 

ของคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด�าเนินการรับรอง 

ปริญญาฯ เป ็นไปด ้วยความรวดเร็ว ถูกต ้อง ครบถ ้วน  

ลดการใช้ทรัพยากร และมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อ 
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญา 

ทางการศึกษาทีค่รุุสภารับรอง และเป็นความต้องการของหน่วยงาน 

ผู้ใช้ผู ้ประกอบวิชาชีพ สามารถด�าเนินการขอรับรองคุณวุฒิ

การศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพได้ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภา 

ก�าหนด ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน่วยงานทางการศึกษาเสนอ 

ขอรับรองคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
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การทดสอบและประเมินสมรรถนะ 
ทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

เป็นกระบวนการคัดกรองผู้เข้าสู่วิชาชีพครูระบบใหม ่

ที่ เริ่มบังคับใช ้กับผู ้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา  

หรอืประกาศนียบัตรทางการศกึษาทีค่รุสุภารบัรอง และเข้าศกึษา 

ตัง้แต่ปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รวมถงึผูม้คีณุวฒุปิริญญา 

สาขาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพครู จะต้องผ่านการทดสอบและประเมิน 

สมรรถนะทางวิชาชพีคร ูตามมาตรฐานวชิาชพี เพือ่ขอรบัใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชีพองค์ประกอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะ 

ทางวิชาชีพครูมี ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การทดสอบและประเมิน 

สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

และ ๒) การประเมินสมรรถนะทางวชิาชพีคร ูด้านการปฏบิตังิาน 

และการปฏิบั ติตน ผู ้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

จะต้องเป็นผู ้ผ ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะ 

ทางวชิาชพีครทูัง้ ๒ ส่วน จงึจะขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชีพคร ู

ต่อไปได้

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  

ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

เริม่ด�าเนินการครัง้แรกระหว่างวนัที ่๒๐ - ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔  

มสีนามสอบจ�านวน ๖ แห่ง ทัว่ประเทศ โดยผูเ้ข้ารบัการทดสอบฯ  

ได้แก่ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) ที่คุรุสภารับรอง  

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ รวมจ�านวน ๗,๒๖๓ คนท่ัวประเทศ และก�าหนด 

จัดการทดสอบฯ ครั้งต่อไป ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

การกำาหนดระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ในการประกอบวิชาชีพครู 

จัดท�าและน�าเสนอ ร่าง การก�าหนดระดับคุณภาพ 

ของมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีครตูามมาตรฐานวชิาชพีครู  

ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี และคณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

เพือ่พิจารณาก่อนด�าเนินการจัดท�าหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเครือ่งมอื 

ประเมินตามระดบัคุณภาพดงักล่าวต่อไป ทัง้นี ้การประเมนิระดบั 

คุณภาพดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนา 

สมรรถนะของผู ้ประกอบวิชาชีพครู และพัฒนาวิชาชีพครู  

๒) เพือ่การต่ออายใุบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ูและ ๓) เพือ่เชือ่มโยง 

การใช้ผลการประเมินระดับคุณภาพกับการประเมินวิทยฐานะ  

สายงานสอน

การพัฒนา 

งานใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
ด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยส�านักงานเลขาธิการ คุรุสภา 

จึงได้ออกประกาศฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้ 

ประกำรแรก การให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) จ�านวน ๓ ระบบ  

ประกอบด้วย ๑. ด�าเนินการด้วยตนเอง (KSP Self-service)  

๒. ด�าเนนิการผ่านสถานศึกษา (KSP School) และ ๓. ด�าเนนิการ 

ผ่านสถาบันผลิตครูท่ีคุรุสภารับรอง (KSP Bundit) ได้ตลอด  

๒๔ ชัว่โมง ผ่านทางเวบ็ไซต์ของครุสุภา www.ksp.or.th และจะไม่ม ี

บริการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป 

ประกำรท่ี ๒ ผู้ท่ีได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพ สามารถพิมพ์ส�าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

และใบอนญุาตประกอบวชิาชพีอิเลก็ทรอนกิส์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์  

(e-Service) และสามารถตรวจสอบหรอืพสิจูน์ใบอนญุาตประกอบ 

วิชาชีพที่คุรุสภาอนุมัติผ่าน QR Code จากเว็บไซต์ของคุรุสภา 

ประกำรที่ ๓ การติดต่อสอบถามการด�าเนินการเกี่ยวกับ 

ค�าขอทุกประเภท สามารถติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  

Call Center ทีห่มายเลข ๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙ หรือจดุบริการงานคุรสุภา  

ณ ส�านักงานศกึษาธกิารจงัหวดัทกุจงัหวดั (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
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การพัฒนางานให้บริการ 

โดยเร่งด�าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ก�าหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคบัครุสุภา ว่าด้วยการจดทะเบียน 

เป็นสมาชิกครุสุภา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เรียบร้อยแล้ว มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

๑) ประกำศคณะกรรมกำรคุรุสภำเรื่องก�ำหนดแบบ 
ใบอนญุำตประกอบวชิำชีพทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�าหนดให้ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นใบอนุญาตแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู ้ยื่นค�าขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้จาก 

ระบบสารสนเทศของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือแสดงผ่าน 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงข้อมูลและภาพใบอนุญาต 

ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้ก�าหนด 

ให้ผู้ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐาน 

วชิาชพี ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะได้รบัใบอนญุาต 

รูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” 

๒) ข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเป็นสมำชิก 

คุรุสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก�าหนดให้ใบอนุญาตใช้เป็นหลักฐานแสดง 

การเป็นสมาชิกสามัญซ่ึงระบุประเภทและเลขที่สมาชิกไว้ใน 

ใบอนุญาต เลขทีส่มาชกิเป็นเลขเดยีวกบับัตรประจ�าตวัประชาชน  

ส�าหรับผู้มีสัญชาติไทย และเลขประจ�าตัว ๑๓ หลัก ที่ส�านักงาน 

เลขาธิการ คุรุสภาออกให้ส�าหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย

การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาต 
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพือ่มใิห้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

ประสบปัญหาในการน�าใบอนญุาตอเิล็กทรอนกิส์ไปใช้หรอือ้างองิ 

ในการติดต่อหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ KSP e-Service  

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งสถานะการย่ืนค�าขอข้ึนทะเบียน  

ต่ออายุและการอนุมัติ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การพัฒนาระบบบริการและกระจายงานใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออกไปยังจุดบริการคุรุสภาใน 

ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�านวน ๗๖ จุดบริการ ให้บริการ  

๔ งาน ดังนี้ ๑) งานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

๒) งานต่ออายใุบอนญุาตประกอบวชิาชพี ๓) งานใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบวิชาชีพ และ ๔) งานใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
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การส่งเสริม ยกย่องและผดุงเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เพื่อการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาวิชาชพีทางการศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรู้ 

ของผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วงที ่

ด�ารงวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าครู ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผูบ้รหิารการศกึษา และศกึษานิเทศก์มีความรูทั้กษะและสมรรถนะ 

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบิตักิารสอนและการปฏบิตังิานตามวชิาชพี 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี

อย่างรวดเร็วที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการเรียนการสอน 

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภาออนไลน์ 
ประจำาปี ๒๕๖๓ KSP Webinar 2020

ในหวัข้อ New Learning in Disruptive Era : การเรยีนรู้ 

ใหม่ในยุคพลกิผนั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

ได้ปรบัรปูแบบการประชมุทางวชิาการของคุรุสภา ประจ�าปี ๒๕๖๓  

เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Webinar  

จ�านวน ๖,๕๓๐ คน และมีผู้รับชมย้อนหลังผ่าน Facebook  

จ�านวน ๓๐,๐๐๐ ครัง้ และ YouTube จ�านวน ๒,๕๙๑ ครัง้ นอกจากนี้  

มกีารประชมุเชงิปฏิบติัการ (Workshop) ทางวิชาชพีและเทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู ้ในยุคดิจิทัล ส�าหรับครูเป็นการพัฒนาตนเอง 

ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ จ�านวน ๘ หลักสูตร  

โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม จ�านวน ๑๗,๕๑๗ คน 

งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ : PLC ประจำาปี ๒๕๖๓ 

ด้วยการขยายความร่วมมือทางวิชาการ นับเป็นปีที่ ๒  

กับหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจ 

และผลติ จ�ากัด ผ่านศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ  

บรษัิท วสิดอมไวด์ จ�ากดั และบรษิทั เอด ูพาร์ค จ�ากดั โดยได้ขยาย 

เป้าหมายการพัฒนา เป็น ๙ เป้าหมาย และสนับสนุนเครือข่ายฯ  

จ�านวน ๑๓๒ เครือข่าย ครอบคลุม ๔๘ จังหวัด นอกจากนี้  

ได้มีการคัดเลือกนวัตกรรมท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของเครือข่าย 

ทีจ่ดักจิกรรมพฒันาวิชาชพีแบบชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี  

จากทั้งหมด ๑๓๒ เครือข่าย ได้เครือข่ายฯ ที่ผ่านการคัดเลือก
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การยกย่อง
และผดุงเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจแก่ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา  

และเป็นต้นแบบของครูดีที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ 

และสงัคมให้เป็นทีป่ระจักษ์ และได้รบัการยกย่องจากสาธารณชน 

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคน ในสังคม สร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพ 

และเป็นการยกระดับวิชาชีพครูทางหนึ่ง โดยด�าเนินการคัดเลือก 

ให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ของคุรุสภา จ�านวน ๕ รางวัล และประกาศ 

รายช่ือผูท้ีไ่ด้รบัรางวัลไปเมือ่วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในงานวนัครู  

ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

• รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรต ิ

จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จ�านวน ๘ คน 

• รำงวลัครภูำษำฝรัง่เศสดเีด่น เพ่ือรบัเขม็เชดิชเูกียรติ 

จารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ในปี ๒๕๖๓ 

• รำงวัลคุรุสภำ จ�านวน ๒๗ คน ประกอบด้วย “ระดับ 

ดีเด่น” จ�านวน ๙ คน และ “ระดับดี” จ�านวน ๑๘ คน 

• รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น จ�านวน ๒๓ คน ประกอบด้วย  

“ระดับดีเด่น” จ�านวน ๙ คน และ “ระดับดี” จ�านวน ๑๔ คน 

• รำงวัลคุรุสดุดี จ�านวน ๙๗๒ คน

งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส 

โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ทีป่ฏบัิตหิน้าทีเ่ป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จนอายคุรบ ๖๐ ปีบรบิรูณ์ 

ซึ่งเป็นผู ้มีประวัติชีวิตการงานดีตลอดมา มีความประพฤต ิ

เป็นแบบอย่างทีด่ตีามจารีตของครูเพ่ือรบัพระราชทานเครือ่งหมาย 

เชดิชเูกยีรตปิระกาศนยีบตัรและเงนิช่วยเหลอืจากพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ ซึ่งประกาศรายชื่อครูอาวุโส  

ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดงันี ้๑) ครอูาวโุส ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน 

๑๓,๖๕๑ คน ๒) ครูอาวุโส ประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๑,๖๗๒ คน  

และ ๓) ครูอาวุโส ประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๙,๒๘๓ คน  

ทั้งนี้ ได ้คัดเลือกครูอาวุโสที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ 

ทางการเงนิ ครูอาวโุส ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ จ�านวนปีละ ๓๐ คน  

รวม ๙๐ คน คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 

การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ในหัวข้อ "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค ์

คณุภาพเดก็ไทย" โดยส่วนกลางจดังานเมือ่วนัที ่๑๖ - ๑๗ มกราคม  

๒๕๖๓ ณ กระทรวงศกึษาธกิาร มนีายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ์  

จันทร์โอชา) เป็นประธาน ในพิธี มีผู้ร่วมงาน จ�านวน ๓,๐๗๐ คน  

ส่วนภูมิภาค จัดงาน ณ สถานที่ที่ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ก�าหนด มีผู้ร่วมงาน จ�านวน ๒๙๒,๖๒๒ คน
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การเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ในต่างประเทศ 

ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือของ 

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National Institute for  

School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศ 

ญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถาบนัวิจยัและพัฒนาวชิาชพีคร ูส�าหรบัอาเซียน มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น จ�านวน ๓๔ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  

จ�านวน ๒๘ คน และศึกษานิเทศก์ จ�านวน ๖ คน 

สถาบันคุรุพัฒนา 
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต าม ร ะ เ บี ย บคณะก ร รมก า รคุ รุ ส ภ า  

ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับที่ ๒  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ในก�ากับของคุรุสภา  

เป็นส่วนงานหนึ่งของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามระเบียบ 

คุรุสภา ว ่าด ้วยการจัดแบ่งส ่วนงาน และขอบเขตหน้าท่ี 

ของส่วนงานในส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสถานะ 

เทยีบเท่าส�านกั ใช้ค�าย่อว่า “สคพ.” และให้มีชือ่เรยีกภาษาอังกฤษ 

ว ่า “Teacher Professional Development Institute”  

ใช้ค�าย่อว่า “TPDI” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบนัคุรุพัฒนา 

ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาอย่างต่อเนื่อง  

โดยได้ก�าหนด ให้มีการติดตาม และประเมินผลการจัดอบรม 

ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มผู้ีผ่านการพฒันาในหลักสูตรทีส่ถาบันคุรพุฒันา 

รับรองกว่า ๔๐๐,๑๔๙ คน จาก ๗,๐๕๖ รุ่น จากหลักสูตรที่ได้รับ 

การรับรอง ๔,๖๗๑ หลักสูตร

ปีงบประมาณ จำานวนครู
ที่เข้าอบรม 

(คน)

จำานวนที่เปิด
อบรม
(รุ่น)

พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๙๗,๖๕๖ ๔,๗๙๕
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕๓,๙๐๖ ๑,๐๐๕
พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗,๔๘๓ ๖๒๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๑,๑๐๔ ๖๓๒

รวม ๔๐๐,๑๔๙ ๗,๐๕๖
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การกำากับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community :  

E-PLC) มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๒๒ แห่ง 

ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา จ�านวน ๑๖,๘๔๘ คน 

๒) กจิกรรมผลิตส่ือเพือ่ส่งเสริมจรรยาบรรณของวชิาชพี

ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ของนักเรียน นักศึกษาในการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อกระบวน 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในหลากหลาย 

รปูแบบ เช่น การจดัประกวดภาพยนตร์สัน้ในหวัข้อเรือ่ง “ครดีู..ท่ีรกั”  
ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจ รักเด็ก” มีผลงานที่ชนะการประกวด  

๑๒ เร่ือง มยีอดรับชม ๒๔,๐๐๐ คร้ัง การผลิตส่ือในรูปแบบคลปิวดิโีอ  

เรื่อง “อยู่ไกลเขำ แต่รู้ทันเขำ” เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก 

ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  

การจัด “โครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี” ผ่านกิจกรรม  

“คารวะครูผู ้สร้าง ผู ้น�าทางชีวิต” ซึ่งเป็นการรณรงค์ผ่านสื่อ 

สังคมออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก  

ต่อการระลึกถงึพระคณุของครูและเป็นก�าลังใจให้กบัครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา เป็นต้น 

ด ้ วยการพัฒนาเครื อข ่ ายจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เพ่ือเสรมิสร้างจติวิญญาณแห่งความเป็นคร ูปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 

เกี่ยวกับการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา โดยการแก้ไขและออกข้อบงัคบั  

ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

โดยมีสาระส�าคัญในส่วนของการลดระยะเวลาการสอบสวน  

และมีการเพิ่มหมวดความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ทั้งไม่ร้ายแรง 

และร้ายแรง นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนัก ความเป็นผู้มี 

จิตวิญญาณในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะน�ามา 

ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยการเผยแพร่และสร้าง 

ความเข้าใจด้วยกรณีตัวอย่าง ค�าวินิจฉัยชี้ขาดคณะกรรมการ 

มาตรฐานวิชาชีพ กรณีมีผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของคุรสุภา  

www.ksp.or.th

การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุรุสภาด�าเนินการเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ  

และความตระหนกัในการประพฤติปฏิบติัตน ตามจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
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การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สนับสนุนการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการส่งมอบคุณค่าที่สนองตอบต่อ 

ความต้องการ และความคาดหวังให้แก่ผู้รับบริการ และสังคม  

ยกระดับความรู ้พนักงานเจ้าหน้าที่ ต ่อยอดประสิทธิภาพ 

การให้บริการ ให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ด้วย KSP  

e-Service พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับภารกจิการด�าเนนิงาน 

ของคุรุสภา เช่น ระบบสารสนเทศประเมินเพื่อรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชพีคร ูระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ (MIS)  

เพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบเครือข่ายด้วยการจัดหาครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงาน  

รวมถึงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย  

เช่น ระบบโครงข่ายในการเกบ็บญัชธีรุกรรมออนไลน์ (Block chain)  

ระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ระบบฐานข้อมูล 

ขนาดใหญ่ (Big data) เพือ่น�าเทคโนโลยดัีงกล่าวมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

รองรบัการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ของส�านกังานเลขาธกิารครุุสภา  

มุ่งสู่การเป็นคุรุสภายุค “Smart Digital”

การพัฒนาการสื่อสารคุรุสภา
มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 

มุ่งพัฒนาช่องทางการส่ือสารและส่ือประชาสัมพันธ์ 

ให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านส่ือออนไลน์เพิม่มากขึน้  

เช่น การผลิตส่ือ Motion Infographic การท�าคลิปวิดีโอ  

ภาพ Infographic และถ่ายทอดสดออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้  

ยงัพฒันาอตัลักษณ์และภาพลกัษณ์ ด้วยการจดัท�าคู่มอืการสือ่สาร 

ภาพลักษณ์ของส�านกังานเลขาธิการครุุสภา เพือ่การสร้างอตัลกัษณ์ 

ส�านักงานเลขาธกิารครุุสภาทีป่รากฏ ต่อสายตาผู้ประกอบวชิาชพี 

ทางการศึกษา บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไป  

รวมถึงท�ากิจกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม 

จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
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พลิกโฉมวารสารของคุรุสภา 
มุ่งเข้าฐาน TCI 
และส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาวิชาชีพ 

ได้ด�าเนินการผลิตและเผยแพร่วารสารของคุรุสภา  

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

จ�านวน ๒ เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 

๑) วำรสำรวิทยำจำรย ์ (Journal of Teachers’  
Professional Development) เป็นวารสารทางวิชาการและวชิาชพี 

ของคุรุสภา ที่เผยแพร่มายาวนานถึง ๑๒๐ ปี ปัจจุบัน ได้พัฒนา 

รูปแบบเป็นวารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเผยแพร่ 

แบบรูปเล่มและทางช่องทางออนไลน์ มีนักวิชาการ นักคิด  

นักเขียน ส่งบทความมาตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง เพื่อเผยแพร ่

องค์ความรูแ้ละนวตักรรมทางการศกึษา ในยุคดจิิทัลได้อย่างสะดวก  

รวดเร็ว 

๒) วำรสำรครุสุภำวทิยำจำรย์ JOURNAL OF TEACHER  
PROFESSIONAL DEVELOPMENT เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ 

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

และการพัฒนาวิ ชาชีพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา  

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด ้านสังคมศาสตร์ ด ้านครุศาสตร์  

และด้านอกัษรศาสตร์ ซ่ึงเป็นองค์ความรูใ้หม่ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 

การเปลี่ยนแปลง สร้างความตระหนัก ให้ความส�าคญักบันักเรยีน  

ครู และการศึกษา วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ จัดท�าผ่านระบบ  

ThaiJO มีเป้าหมายให้วารสารเข้าสูฐ่านข้อมลูของศนูย์ดชันอ้ีางองิ 

วารสารไทย (Thai Journal Catation Index-TCI) ซ่ึงเป็นฐาน 

ข้อมูลวารสารงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศ 

และสากล 

หอสมุดคุรุสภา (e-Library) 

ศูนย ์ รวมแหล ่ งความ รู ้ เฉพาะทางด ้ านวิชาชีพ 

ทางการศกึษา มุง่หวงัการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้เพ่ือส่งเสริม  

สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เปิดให้บริการ 

ในรูปแบบห้องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์หอสมุด 

ครุสุภา และมกีารเชือ่มโยงกบัระบบสบืค้นห้องสมดุอตัโนมติั PMB  

ที่สามารถสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลต่างประเทศ และระบบสืบค้น  

GURU Search อกีท้ังจดักิจกรรมการเรยีนรู ้โดยหอสมดุ คุรสุภา 

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัสวนดสุติ จดักจิกรรมเสวนา “ครุสุภาพาTalk:  

ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปรับ 

วิธีการจัดการเรียนยุคใหม่ให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภามีความมุ่งม่ันพัฒนางาน 

ครุุสภา เพือ่ร่วมขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาลและกระทรวง ศกึษาธกิาร  

“ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง” ในการส่งเสริม สนับสนุน  

เชื่อมโยงการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ 

ที่แท้จริง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

เพื่อร่วมยกก�าลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 



๑๑
สถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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๑๑
สถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (สทศ.) ได้ด�าเนินงานตามพันธกิจโดยสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ชาต ิเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบาย

ของรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง

ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�าเนนิการจดัการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตามหลกัสตูรได้ครบทกุหลกัสตูร ได้แก่ ๑) การทดสอบทางการศกึษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :  

O-NET) ปีการศกึษา ๒๕๖๒ (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ ผูม้สีทิธิส์อบ  

๗๘๖,๑๘๕ คน ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ ผูมี้สทิธิส์อบ ๗๑๖,๓๗๓ คน  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๖ ผูมี้สทิธิส์อบ ๓๗๘,๑๒๘ คน) ๒) การทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (Islamic National  

Educational Test : I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ระดับอิสลาม 

ศึกษาตอนต้น ผู้มีสิทธิ์สอบ ๓๔,๒๐๔ คน ระดับอิสลามศึกษา 

ตอนกลาง ผูมี้สทิธ์ิสอบ ๒๓,๒๕๗ คน ระดับอสิลามศกึษาตอนปลาย  

ผูม้สีทิธิส์อบ 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) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ผูม้สีทิธิส์อบ ๖,๔๑๖ คน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผู้มสีทิธิส์อบ  

๒,๘๐๖ คน) ๕) การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิด้านอาชวีศกึษา  

(Vocational National Educational Test : V-NET) ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ (ระดับ ปวช.๓ มีสิทธิ์สอบ ๑๕๖,๔๑๑ คน ระดับ ปวส.๒  

ผูม้สีทิธิส์อบ ๑๓๕,๖๒๔ คน) รวมผูมี้สทิธิส์อบทกุประเภทการสอบ  

๒,๓๙๑,๕๕๙ คน

ในการด�าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา ๕  

มาตรฐาน เพื่อให้การทดสอบมีมาตรฐาน โปร่งใส และยุติธรรม  

ประกอบด้วย ๑) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ ๒) มาตรฐาน 

บุคลากรด้านการทดสอบ ๓) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ  

๔) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน  

และการประมวลผล และ ๕) มาตรฐานการรายงานผล 

และการน�าผลไปใช้

ภายหลังการทดสอบ จะประกาศผลสอบและวิเคราะห์ 

ค่าสถิติพื้นฐานตามตัวแปรท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษา ได้แก่  

ขนาดโรงเรยีน ทีต่ัง้ เขตพืน้ท่ี จงัหวดั สงักดั ภมูภิาคและภาพรวม 

ประเทศ ในแต่ละประเภทการสอบ ทั้งรูปแบบกราฟ แผนท่ี  

รายงานผลคะแนนทัง้ระดบับคุคล/นักเรยีน สถานศกึษา เขตพืน้ท่ี 

การศกึษา และศกึษาธกิารจงัหวดั จ�าแนกตามกลุม่สาระ รายสาระ  

รายมาตรฐานการเรียนรู้ และยงัมใีบรายงานผลการทดสอบระดับ 

สถานศึกษา ๖ ฉบับ พร้อมทั้งมีระบบรายงานผลอัตโนมัติ  

(Reporting services system : RPS) ทีแ่ต่ละหน่วยงานสามารถ 

ดึงข้อมูลผลการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สถานศึกษา ครู  

นักเรียน ต้นสังกัด ได้น�าผลการวิเคราะห์คะแนนในด้านต่าง ๆ  

ไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนในแต่ละรายวิชาให้มีผลสัมฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 
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นอกจากน้ี ยังพัฒนาข้อสอบรูปแบบอัตนัยมาใช ้ 

ในการทดสอบ O-NET ชั้น ป.๖ วิชาภาษาไทย โดยให้เขียนเรื่อง 

จากภาพ เพื่อวัดสาระการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ ท.๒.๑  

ตามตัวชี้วัด ป.๖/๒ เขียนสื่อสาร โดยใช้ค�าได้ถูกต้อง ชัดเจน  

และเหมาะสม และตัวชี้วัด ป.๖/๘ เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

และสร้างสรรค์ เป็นการประเมินความสามารถในการน�าเสนอ 

ความคิดส�าคัญ การเชื่อมโยงความคิดออกมาในรูปแบบของ 

การเขียน และ เขียนสรุปใจความส�าคัญของบทอ่าน เพื่อวัดสาระ 

การเขยีน มาตรฐานการเรยีนรู ้ท.๒.๑ ตวัชีว้ดั ป.๖/๒ เขยีนสือ่สาร 

โดยใช้ค�าได้อย่างถกูต้อง ชดัเจน และเหมาะสม และตัวช้ีวดั ป.๖/๕  

เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน โดยผู้เข้าสอบต้องอ่านบทอ่าน 

ท่ีก�าหนดให้แล้วเรียงล�าดับความคิด เชื่อมโยงความคิดและ 

น�าเสนอความคิดโดยใช้ภาษาของตนเองได้ ซึ่งผลที่ได้จาก 

การตอบข้อสอบรูปแบบอัตนัยดังกล่าว สามารถวัดและประเมิน 

ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.๖  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ได้จากการนำารูปแบบข้อสอบอัตนัย
มาใช้ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 

๑. โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อสอบอัตนัยไปใช ้

ในการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)  

และการประเมนิเพือ่สรปุผลการเรยีนรู ้(Summative Assessment)  

มากยิ่งขึ้น ท�าให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน  

การเขยีน และการคดิวเิคราะห์ การเชือ่มโยงความคดิ การบรูณาการ 

ความคิดออกมาในรูปแบบการเขียน

๒. พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชื่อมโยงหลาย 

ทักษะวัดและประเมินผล กระบวนการความคิดของนักเรียน  

ฝึกฝนการเขยีน การจบัประเดน็ การสรุปความ และการจบัใจความ 

ส�าคัญ 

๓. การใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง เป็นพื้นฐานส�าคัญในการ 

พฒันาศกัยภาพของผู้เรียนไปยงัวชิาอืน่ ประเมนิศกัยภาพการใช้ 

ภาษาไทย สาระการอ่าน สาระการเขยีน เช่น การสะกดค�า การสือ่สาร  

การใช้ค�าและการแต่งประโยค เป็นต้น รวมถงึวดัทกัษะทีส่อดคล้อง 

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระการอ่าน 

และสาระการเขียน ท�าให้นักเรียนและโรงเรียนน�าผลสอบไปใช ้

วางแผนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

๔. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 

หลักการตรวจข้อสอบอัตนยั มาตรฐานการตรวจ และเกณฑ์การตรวจ 

ข้อสอบอตันยัเพือ่เป็นผูต้รวจข้อสอบอตันยั โดย สทศ. จัดประชมุ 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจข้อสอบอัตนัย ส�าหรับผู้สอนวิชา 

ภาษาไทย” ทั้งนี้ หากครูมีคุณสมบัติการเป็นผู ้ตรวจอัตนัย  

และสอบผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดจะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู ้ตรวจ 

ข้อสอบอัตนัยในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีครูเครือข่าย 

ส�าหรับเป็นครูผู ้ตรวจอัตนัย จ�านวน ๔,๐๕๔ คน โดยใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

จัดอบรมครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย จ�านวน ๔ รุ่น รวม ๔๖๔ คน  

ครอบคลุม ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งครูที่ได้เข้าร่วมประชุม 

เชิงปฏิบัติการตรวจอัตนัย สามารถน�าความรู ้ที่ได้รับไปใช้ 

ในการวางแผนและปรับวิธีการเรียนและการขยายผลในโรงเรียน 

ของตนเองและโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจได้
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การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติและระดับสถานศึกษา (เป้าหมายให้มีนวัตกรรมด้าน  

Software และ Hardware) พฒันาศักยภาพและทกัษะของบุคลากร 

ทางการศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา (เป้าหมาย 

ให้บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการบริหารการทดสอบ 

ด้วยระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Testing)  

รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม 

เข้าสู ่ยุค Digital Education (เป้าหมายเพื่อเพิ่มสนามสอบ 

ส�าหรับการจัดสอบด้วยระบบ E-Testing และบริการจัดการ 

ระบบบริการข้อมูลการทดสอบ)

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด�าเนินการทดสอบด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จ�านวน 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�านวนผู้มีสิทธิ์สอบ ๖๒๗ คน การทดสอบ 

วัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓  

ผู้มีสิทธิ์สอบ ๔๕๖ คน โดยด�าเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล  

ณ ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล ๑๐ ศูนย์

ดังนั้น การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน 

สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)  

บนระบบดิจิทัลให้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

จ�านวน ๑๐ ครั้ง มีสนามสอบที่ให้บริการ จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่  

๑) สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า) ๒) ศูนย์เครือข่าย สทศ.  

ประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี และ  

๓) ศนูย์เครือข่าย สทศ. ประจ�ามหาวทิยาลัยบรูพา โดยมผีูเ้ข้ารับ 

การประเมินฯ รวมจ�านวน ๑,๐๐๐ คน และโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  

จ�านวน ๕๐ คน รวม ๑,๐๕๐ คน ส่งเสรมิสนบัสนนุโรงเรยีนน�าร่อง 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่ 

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

สทศ. ได้น�าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  

ผ่านโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
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เนื่องในพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยน�าผลการทดสอบ 

ระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และระบบการทดสอบทางการศกึษา 

แบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) ไปใช้ในการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน ตชด. น�าผลการทดสอบ 

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มาใช้ในการออกแบบการจัด 

การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยบูรณาการ 

ร่วมกบัโครงการตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรองรบัการเป็นสนามสอบ 

ด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) โดย 

ประสานความร่วมมอืจากอาจารย์มหาวิทยาลยัในพืน้ที ่๔ ภมูภิาค  

๕ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) ร.ร.ตชด.บ้านหนองแขม  

จ.เชียงใหม่ ๒) ร.ร.ตชด.บ้านชายควน จ.สงขลา ๓) ร.ร.ตชด. 

ค็อกนิสไทย จ.สกลนคร ๔) ร.ร .ตชด.นเรศวรป ่าละอู  

จ.ประจวบครีขีนัธ์ และ ๕) ร.ร.มธัยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา  

เตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ยุค  

Digital Education

เข้ามามีส่วนช่วยในการพฒันาหลักสูตรบรูณาการร่วมกับโครงการ 

พระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เพื่อให้ 

ค�าแนะน�าและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ให้กับครูโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ๔ วิชา ได้แก่  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึง 

ก�ากับและติดตามผลการใช้หลักสูตรบูรณาการฯ ที่พัฒนาขึ้น

ในการด�าเนนิโครงการได้ใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิติัการ  

(Action Research) ประกอบด้วย ๑) การวางแผน (Plan)  

๒) การปฏิบัติ  (Ac t ion) ๓) การ สัง เกต (Observe)  

และ ๔) การสะท้อนผล (Reflect) มาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา 

หลักสูตรบูรณาการร่วมกับโครงการพระราชด�าริของสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุารี  ทีป่ฏบิตัติามวงจรการวจิยั อย่างน้อย ๒ วงรอบ  

อันจะน�ามาซึ่งหลักสูตรบูรณาการฯ ที่มุ่งเน้นการศึกษาเชิงพื้นที่  

และการขยายสนามสอบระบบดิจิทัล ส่งผลให้ผู ้มีส่วนร่วม 

ในโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้นักเรียน 

มคีวามรูแ้ละทกัษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูมีทกัษะในการจัดการเรียน 

การสอน และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของ 

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน อกีทัง้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

การใช้ระบบดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน และการวัด 

และประเมินผล ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษา



๑๒
สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
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การขับเคลื่อน
กิจการลูกเสือไทยในยุคปัจจุบันกับชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ของสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�านกังานลกูเสอืแห่งชาติ  

(สลช.) ได้น�ากระบวนการลกูเสอืมาเป็นตวัขบัเคลือ่นในการเร่งรัด 

พัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เพื่อสร้างคุณภาพความเป็น 

พลเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ 

และเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ  

สขุภาพ ตลอดจนการเสรมิสร้างศกัยภาพของนกัเรยีนและเยาวชน

ไทยให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรม 

ลูกเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ  

เช่น ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโดยใช้กฎและค�าปฏิญาณของ

ลูกเสือ สร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อตนเองและ 

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ขยายผลโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์  

การฝ ึ กอบรมลูก เสื อมั คคุ เทศก ์ทุ กจั งหวั ดทั่ วประ เทศ  

โดยได้ปรับรูปแบบสู่การเรียนออนไลน์ ออนแอร์ และออนไซต์  

พร้อมน�าแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันทันสมัย มาประยุกต์ใช ้

ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน  

ก็ยังคงคุณภาพมาตรฐานตามวิ ธีปฏิบัติและแนวทางของ 

กระบวนการลูกเสือ

การน�ากระบวนการลูกเสือมาแก้ปัญหาเยาวชนและ 

สังคม โดยสร้างจติส�านกึให้เยาวชนเป็นคนท่ีมคีวามรู้และเป็นคนดี  

มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น�าผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 

ประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งการฟื้นฟูลูกเสือ 

วิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน.การฟื้นฟูบุคลากร 

ผู้ใหญ่โดยเฉพาะบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ให้เป็นแนวร่วมในการพัฒนาเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน  

บุคคลทั่วไป หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  

พร้อมท้ังให้มีการพฒันาปรับปรุงบริบททีเ่กีย่วข้อง เช่น ค่ายลกูเสอื 

ที่มีอยู ่ทั่วประเทศให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการลูกเสือและ 

แหล่งเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ เยาวชน และประชาชน โดยจัดกจิกรรมดังนี้

การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วนัที ่๒๕ พฤศจิกายนของทกุปี เป็นวนัคล้ายวันสวรรคต 

ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 

ซึง่เป็นวนัส�าคญัของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิบรรดาลกูเสอื เนตรนารี  

บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ลูกเสือ 

ทุกหน่วยเหล่า ได้น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ 

แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการร่วมวางพวงมาลา  

และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเชิญชวนลูกเสือ 

เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี  

และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน 

ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่าง 

ต่อเนื่อง เพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่พระผู้พระราชทานก�าเนิด 

ลูกเสือไทย เมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ โดยมพีระราชประสงค์ 

เพื่อฝ ึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป ็นพลเมืองดี  

เหน็แก่ประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นส�าคญั ดัง่พระราชด�ารสัทีว่่า  

“ข้าไม่ต้องการต�าราเรียนท่ีเดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชน 

ที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี”
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กิจการลูกเสือไทย ได้ด�าเนินการมาเป็นเวลา ๑๐๙ ปี  

และเป็นกจิการทีนั่บได้ว่ามคีวามเจรญิรุง่เรอืง และพฒันาก้าวหน้า 

ย่ิงข้ึน ปัจจบุนัเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่า กจิการลกูเสอืเป็นกระบวนการ 

ที่ส�าคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีด้วยระบบ  

อย่างมีคุณค่า คือสร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ  

รู้จักพึ่งตนเอง บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลือผู้อื่น 

ทุกเมื่อ เป็นการวางฐานอนาคตให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง  

เป็นเกราะก�าบังในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค หากเยาวชน 

ปฏิบัติตนตามกฎและค�าปฏิญาณของลูกเสืออย่างเคร่งครัด  

เปรียบเสมือนเคร่ืองเตือนใจให ้มุ ่ ง ม่ันต ่อการท�าความดี  

ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานฉันท์ และ 

ด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในงาน “วนัสมเดจ็ 

พระมหาธีรราชเจ้า” หรอืวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี น้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม  

โดยประกอบพิธีถวายบงัคม และถวายราชสดดุ ีแด่พระผูพ้ระราชทาน 

ก�าเนดิลกูเสอืไทย โดยพร้อมเพรยีงกนัทัว่ประเทศ และเพือ่ให้ลกูเสอื  

เนตรนารี กระท�าตนให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันน�ามาซึ่งความม ี

ระเบียบวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะ ส�าหรับในส่วนกลาง  

จดัพธีิในวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ณ บรเิวณพระบรมราชานสุาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี  

โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงู ข้าราชการ ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื และลูกเสือ 

เนตรนารีจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี จ�านวน ๒,๔๖๐คน

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ

เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่า 

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน ลดความเสี่ยง 

ของการแพร่ระบาดกระจายของโรค COVID-19 ที่ไม่สามารถ 

คาดคะเนความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรค ดงันัน้ จงึของด 

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทย  

และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ขอความร่วมมือให้ส�านักงานลูกเสือจังหวัดจัดกิจกรรมลูกเสือ 

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท้ังในท้องถิ่นและระดับประเทศ  

เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลกูเสือแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๓  

โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิก 

ผู ้บ�าเพ็ญประโยชน์เข ้าร ่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จ�านวน  

๙๐,๗๐๐ คน
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การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันอังคารที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพือ่เป็นการแสดงความจงรกัภกัด ีและส�านกึใน 

พระมหากรณุาธิคุณ จงึขอเชญิชวนลกูเสอื เนตรนาร ีผูบ้งัคับบญัชา 

ลกูเสอืทกุประเภททกุหมูเ่หล่า ตลอดจนสมาชกิผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ 

จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

ภายใต้ชื่อการจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่าง 

วันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีบุคลากร 

ทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกผู้บ�าเพ็ญประโยชน ์

เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ จ�านวน ๖๑,๖๐๐ คน

ลูกเสือมัคคุเทศก์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือ 

มัคคุเทศก์ (Guide Scout) กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ส�าหรบัในปี ๒๕๖๓ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ๗๐ รุน่ ๕,๘๐๐ คน โดยได้ 

น้อมน�าหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ มาใช้ในโครงการฯ เพื่อสืบสาน 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 

กจิกรรมลูกเสอืจติอาสาตามพระราโชบายด้านการศกึษา เพือ่ช่วย 

สร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชน  

อีกทั้งได้จัดต้ังหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือ 

มีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 

ในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น

ความส�าคญัของการท่องเท่ียว พร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดบั 

คุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งต่อไปการจัด 

กิจกรรมลูกเสือควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งยังต้องเพ่ิม 

ทักษะชีวิตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกเสือไทยมีมั่นใจในตัวเอง  

กล้าที่จะแสดงออก รวมท้ังใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

และน�ามาต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต 



๑๓
สำานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน)
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การดำาเนินงานของ
สำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน)
ที่เชื่อมโยงกับศตวรรษที่ ๒๑ 
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙ ให้มีส�านักงานรบัรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพทางการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน  

มีหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ และท�าการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อย 

หนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับแต่ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลต่อ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑  

กรณีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานให้  

สมศ. จัดท�าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน 

ต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข ในการด�าเนินการ 

ประเมนิคุณภาพภายนอก สมศ. มจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่ประโยชน์ 

ในการสะท้อนผลการจัดการศึกษาและเสนอผลการประเมิน 

ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน ซ่ึงเป็นกลไกหนึ่ง 

ในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ

การประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

(สมศ.) ยึดหลักการตามแผนปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปการจัด 

การเรยีนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่๒๑  

และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เน้นการพัฒนา 

ระบบการให้บริการประชาชน หรือรัฐบาลดิจิทัล และแผนงาน 

บรูณาการในการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นความเป็นเลศิ และการสร้าง 

ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลไกที่ส�าคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
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การดำาเนินการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
และการทำางานในชีวิตวิถี ใหม่ (New Normal)

พัฒนาระบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  

ให้เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยตระหนักถึง 

ความส�าคัญและด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ 

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการท�างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ในการประเมนิคณุภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปรับวิธี 

การด�าเนินงานยังคงไว้ซึ่งหลักการในการประเมินที่มีคุณภาพ  

มหีลกัการตามวิชาการ มคีวามยดืหยุน่ และการปรบัตวั มกีารคดิ 

อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาตามหลักการและทักษะ 

การพัฒนาของศตวรรษที่ ๒๑ โดยเรียกระบบการประเมินนี้ว่า  

“การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะแรก เป็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อย่างน้อย ๑ ครัง้ ในทกุ ๕ ปี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตั ิ

การศกึษาแห่งชาติ การประเมนิระยะแรกนีจ้ะเป็นการประเมนิจาก 

ผลการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ซึง่ส่งผ่านหน่วยงานต้นสงักดัตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ประเมิน สมศ. จะพิจารณาจากส่ิงที ่

ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น  

(ในระยะนี้จะไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา  

เพื่อเป็นการลดภาระของสถานศึกษา) โดยผลการประเมิน SAR  

มีระดับคุณภาพ ๓ ระดับ แยกเป็นรายมาตรฐาน (ตาม IQA) คือ  

“ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง” 
ระยะที่สอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit)  

เป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ  

๕ ระดับ แยกเป็นรายมาตรฐาน (ตาม IQA) คอื “ดเีย่ียม” “ดมีาก”  

“ด”ี “พอใช้” และ “ปรบัปรงุ” ซึง่ในการประเมินระยะทีส่อง ก�าหนด 

เง่ือนไข เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมิน SAR  

แล้ว และหากต้องการให้ สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สามารถยื่นค�าร้อง 

มายัง สมศ. โดย สมศ. จะส่งคณะผูป้ระเมินไปตรวจเยีย่มสถานศกึษา 

ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ในช่วงเปิดภาคเรียน และมีก�าหนด 

ระยะเวลาน้อยสดุ ๑ วัน (ยกเว้นกรณีจ�าเป็นให้ท�าเรือ่งเสนอมายัง  

สมศ. เพ่ือพิจารณา) โดยยังคงหลักการเป็นการตรวจเยี่ยม 

สถานศึกษาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  

Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน ใช้หน้ากากอนามัย 

และสวมถุงมือตลอดเวลา เน้นการตรวจหลักฐานที่ไม่ใช่บุคคล  

(ยกเว ้นกรณีจ�าเป ็น) ตรวจหลักฐานตามตารางนัดหมาย  

ไม่มีการประชุมสรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานศึกษา 

“แต ่หากสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 

อยูใ่นสภาวะควบคมุอย่างเคร่งครัด สมศ. จะด�าเนนิการปรบัเปลีย่น 

การประเมินระยะที่สอง ให้เป็นการตรวจเยี่ยมแบบ Online  

โดยการก�าหนดรูปแบบ และวธิกีารให้ผู้ประเมนิภายนอกประเมนิ 

ผ่าน Video Conference ไปยังสถานศึกษาที่ยื่นค�าขอให้ สมศ.  

ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม โดยผูป้ระเมนิจะตรวจสอบหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

ทีส่ถานศกึษาระบไุว้ใน SAR รวมทัง้เอกสาร หลักฐานเชงิประจกัษ์  

ที่ สอดคล ้องตามเกณฑ ์ ในการประเมินการตรวจเ ย่ียม  

ตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. โดยผู้ประเมิน และสถานศึกษาจะมี 

การตกลงร่วมกันตามที่แจ้งในตารางนัดหมายก่อนก�าหนด 

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบ Online” 

การดำาเนนิการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการใช้นวัตกรรมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและการบริหารจัดการ  
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของ สมศ.

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและการใช ้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 

สถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดในกิจกรรมการบริหารจัดการ 

การประเมินคุณภาพภายนอก และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

ศตวรรษที่ ๒๑ ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ยุค  

Digital 4.0 โดยได้พฒันาระบบเทคโนโลยกีารบริหารจดัการเก่ียวกบั 

การประเมิน ดังนี้
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• E-SAR เป็นระบบท่ีใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ 

หน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ ในการรับ-ส่งไฟล์รายงานประเมิน 

ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็น 

ผู้รวบรวม และส่งรายชือ่สถานศกึษาทีพ่ร้อมรับการประเมนิมายงั  

สมศ. โดยระบบ E-SAR จะมกีารเชือ่มโยงข้อมลูและไฟล์เอกสาร 

ต่าง ๆ  กบั AQA Platform เพือ่ให้ผูป้ระเมนิสามารถตรวจประเมิน  

SAR ของสถานศึกษาได้แบบ Online

• Mobile Application เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน 

การท�างานของผูป้ระเมนิภายนอกด้วยแนวคดิในการน�า Platform  

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประเมิน  

ลดระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ี ไม่สร ้างภาระแก่สถานศึกษา  

มีการ Check-in, Check-out และบันทึก Location ระหว่าง 

การลงพ้ืนที่ประเมิน การใช ้เทคโนโลยี Voice to Text  

ในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field note) การ Export ข้อมูล 

ในรูปแบบ Digital files เพื่อการวิเคราะห์และจัดท�ารายงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์ 

• Business Intel l igence (BI) เป ็นแผนงาน 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลจาก ๑) ข้อมูล 

พื้นฐานของสถานศึกษา อาทิ จ�านวนผู้เรียน จ�านวนบุคลากร 

อัตราส่วนของจ�านวนผู้เรียนต่อจ�านวนครู ภาระงานสอนของครู  

โดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ ๒) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหาร ด้านจัดการเรียนการสอน  

โดยน�าเสนอข้อมูลจดุเด่น จดุทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะตามนโยบาย 

จากหน่วยงานต้นสังกดัหรือภาครัฐ ในแต่ละด้าน และข้อเสนอแนะ 

ไปสู ่การพัฒนาหรือแบบอย่างที่ดีตามบริบทของสถานศึกษา  

ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินงานของ สมศ. ที่มีจุดมุ ่งหมายไปสู ่

ศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ  

(Excellence Center of QA) และใช้เป็นช่องทางหนึง่ในการน�าเสนอ 

ข้อมูลการสะท้อนผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 

ในการบรหิารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษาในการพฒันาต่อไป  

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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การดำาเนินการการอบรมและพัฒนา
ผู้ประเมินภายนอกแบบ Online

น�าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต ์ ใช ้และสนับสนุน 

การด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร ทดสอบสมรรถนะ ความรู้  

และความสามารถในการใช้สื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ในการอบรม คดัเลอืก พัฒนา และให้การรบัรองผูป้ระเมินภายนอก  

โดยได้พัฒนาหลักสูตรอบรมและประเมินผลแบบ Online  

ผ่านระบบ Google Classroom ซ่ึงถอืเป็นการเตรยีมความพร้อม 

เพื่อการเป็นผู ้ประเมินให้มีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับการเป็น 

บุคลากรภาครัฐในยุค Digital 4.0

การดำาเนินการโครงการงานวิจัยของ สมศ. 

การสนบัสนนุงานวจิยัเรือ่ง “รูปแบบการประกนัคุณภาพ 

การศึกษาเชิงรุกเพ่ือบริหารความเส่ียงในศตวรรษที่  ๒๑  

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งเป็นการศึกษาความเสี่ยง 

และการบริหารความเสี่ยงในประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อประโยชน์ 

ในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ 

เชิงรุกของสถานศึกษา 
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การดำาเนินการในการสื่อสารข้อมูล
สู่สาธารณะและความคาดหวัง
ถึงประโยชน์ของสาธารณชนที่จะได้รับ

ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นกลไก 

การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance) การด�าเนินการ 

ของสถานศึกษา ตามนโยบายและเป้าประสงค์ของรัฐบาล 

และสถานศึกษาที่จ�าเป็นต้องตอบสนองต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  

โดยสถานศกึษาได้รับค�าแนะน�าทีเ่ป็นรูปธรรมเพือ่พฒันาคณุภาพ 

การศึกษา ในขณะทีห่น่วยงานตน้สังกัด และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อมูลภาพรวมของระบบการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อก�าหนด 

นโยบาย การวางแผน และการจดับรกิารการศึกษา เพ่ือสนบัสนนุ 

ให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

การให้บริการข้อมูลผลการประเมินของสถานศึกษา 

กับสังคมถือเป็นงานบริการสาธารณะ โดยผู้เรียน ผู้ปกครอง  

และสาธารณชนมีข ้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษา  

เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ และการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพ 

ของสถานศึกษา ซึ่ง สมศ. มีช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ   

ในการสื่อสารและบริการข้อมูลสู่สาธารณะ ได้แก่ โทรศัพท ์

สอบถาม เขียนข้อความผ่าน E-mail การสืบค้นข้อมูลผ่านทาง  

Website ติดตามข่าวสารและข้อมูลในรูปแบบ Multimedia  

ผ่านทาง Facebook และ Line Official การอบรมพัฒนา 

และเผยแพร่ความรู้แบบ Real-time information ผ่านทาง  

Facebook live ซึ่งช่องทางการส่ือสารข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ 

เป็นยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของส�านักงานเพื่อตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์ชาติในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริม 

และสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

การปฏิรูป 
การจัดการเรียนการสอน 

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๑  

และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนไทยทุกช่วงวัย



ข้อมูลสถิติ
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ข้อมูลทางสถิติ ณ ปี ๒๕๖๓
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ความภาคภูมิใจ
ในอาชีพการศึกษา

สู่รางวัลคุรุสภา ปี ๒๕๖๓



“คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน” เป็นเป้าหมายหลัก 

ที่ส�าคัญที่สุดของนักบริหารการศึกษา เพราะคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศจะเจริญงอกงามได้ ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญยิ่ง 

ในการพฒันาและสร้างสรรค์คณุภาพการศกึษานัน่กค็อื ความเป็น 

นักบริหารการศึกษามืออาชีพที่มีจิตวิญญาณและความเอาใจใส ่

ในการพัฒนางานตามแนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ให้มี 

ประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  

และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ส�านักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาจะต้องเป็นองค์กรหลักในเชิงพ้ืนที่เพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็ง และเป็นผู ้น�าพาสถานศึกษาเพ่ือขับเคล่ือน 

การจัดการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จร่วมกันได้

กรอบแนวคิด
กระผมในฐานะผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้น ท่ี 

การศึกษายึดหลักการบริหารงานที่เน ้นการท�างานเป็นทีม  

เน้นความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได ้

ยึดหลักการบริหารงาน 
ที่เน้นการทำางานเป็นทีม  

เน้นความเข้าใจ การยอมรับ  
และการมีส่วนร่วม

ส่วนเสียในทกุขัน้ตอนการปฏบัิตงิานและอาศยัความคดิสร้างสรรค์ 

ในเชิงบริหาร ความคิดเชิงระบบ และบูรณาการเชื่อมโยงกับ 

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาสร้างเป็นรูปแบบการบริหาร

จัดการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เรียกว่า “TPS Model”  
โดยมีค่านิยมหลักในการท�างานร่วมกันคือ “ร่วมคิด ร่วมท�า  

และร่วมกันรบัผดิชอบ” มแีนวทางการบรหิารโดยใช้รปูแบบ TPS  

Model ดังนี้

๑. เสริมสร ้างความเข ้มแข็งของ Main Teams  

ให้สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษา 

มีคุณภาพ

๒. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสหวิทยาเขต  

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนการ 

บริหาร กระบวนการให้ค�าปรึกษาแนะน�า ใช้กระบวนการชุมชน 

ทางวชิาชพี (PLC) และใช้เขตพืน้ทีเ่ป็นฐาน ภายใต้การยดึโยงกนั 

ทั้งกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการนิเทศการศึกษา  

และกระบวนการเรยีนการสอน ทัง้นีเ้พือ่พัฒนาการบรหิารจัดการ 

นายสำาเริง  บุญโต 
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

200 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ สามารถ 

ขับเคลื่อนลงสู ่หน่วยปฏิบัติระดับสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง  

เกิดความเหมาะสมกับบริบทของความเป็น “สถานศึกษา” และ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าไปใช้ต่อยอดได้ จึงได้ประยุกต์ 

เป็นรูปแบบการบริหารเรียกว่า “TPS Model for Schools”
กระผมรกัและศรทัธาในวิชาชีพตัง้แต่รบัราชการครจูนถงึ 

ผู้บริหารการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 

ด�าเนินชีวิตและการบริหารงาน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง 

เต็มก�าลังความสามารถ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทางการศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมมาใช ้

ในการบริหารการศึกษา จึงส่งผลลัพธ์ต ่อนักเรียน ได้แก่  

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นทุกปี  

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติเพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุกปี รวมทั้งได้จัดตั้ง “กองทุน 

เฉพาะกจิช่วยเหลอืนกัเรยีน สพม.๓๓” ตามระบบดูแลช่วยนกัเรียน 

และหลักคิดที่ว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซ่ึงจากความส�าเร็จ 

ผลด้านนักเรียนทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ตนเองได้รับรางวัลคุรุสภา 

ปี ๒๕๖๒ “ระดับดี” และปี ๒๕๖๓ “ระดับดีเด่น” ประเภท 

ผูบ้รหิารการศกึษา รางวลัเครือ่งหมายเชดิชเูกยีรต ิคุรสุดดุ ีปี ๒๕๕๓  

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี ๒๕๖๒ รางวัล 

เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง รางวัลเชดิชูเกียรต ิเสมา ป.ป.ส. ระดบัดเีด่น และในช่วง  

๒-๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มีผลการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามยทุธศาสตร์ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการติดตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา อีกทั้งผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาในสังกัด 

มีผลงานรางวัลความภาคภูมิใจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 โดยสรุปจะเห็นว่า ผลการใช้รูปแบบ TPS Model  

อย่างต่อเนือ่ง ๓ ปีการศกึษาทีผ่่านมา ส่งผลให้ส�านกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงภารกิจ และสามารถ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง 

ทั่วถึง มีประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืน ที่เป็นวัฒนธรรมใหม ่

ในองค์กรมีผลลัพธ์ความส�าเร็จเชิงประจักษ์จากการบริหารที่มี 

ส่วนร่วมจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง และสร้างความภาคภมูใิจร่วมกนั  

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้

201การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



นางพวงผกา  แสงเงิน 
ผู้อำานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพมหานคร 

รางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  

เป็นรางวัลท่ีข้าพเจ้าภาคภูมิใจมาก เป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิต 

ความเป็นคร ูเป็นรางวัลอนัทรงเกยีรตทิีเ่ป็นผลมาจากความมุ่งมัน่  

ตัง้ใจ ในการปฏบิติัหน้าทีด้่วยความพากเพยีร รอบคอบ มคีวามรัก  

และศรัทธาในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู ท�างานเพื่อ 

ความก้าวหน้าในด้านการจดัการศกึษาอย่างแท้จรงิ ได้บรหิารงาน 

โดยใช้หลกัธรรมาภบิาล หลกัการมส่ีวนร่วม เพือ่ให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างมีคณุภาพ มคีวามเอ้ืออาทรต่อข้าราชการคร ูบคุลากร  

ผูป้กครอง นกัเรยีน และเพือ่นร่วมงาน ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี  

มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ ยึดมั่น 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นผูบ้รหิารทีมี่ความมุ่งม่ัน 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัดของผูเ้รยีน โดยค�านงึถงึ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล บรหิารงานโดยรปูแบบ New Normal  

ใช้นวตักรรมในการจดัการศกึษา ได้แก่ นวตักรรม การจดัการเรยีนรู้ 
แบบ 4 (four) Active เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอนของครู  

เพือ่ให้นักเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ ใช้หลกัการบริหาร 

แบบมส่ีวนร่วม โดยผูป้กครอง ชมุชนให้การส่งเสรมิและสนับสนุน  

และใช้นวัตกรรม Prayamon Healthy Factory อย่าปล่อยให้ 
เดก็อ้วน เพ่ือให้นักเรยีนทกุคนรูจ้กัเลอืกรบัประทานทีม่ปีระโยชน์  

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรค NDCs 

202 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



จากการบริหารงานด้วยความขยัน อดทน มุ ่งมั่น  

เสียสละ อุทิศเวลา เป็นผู้น�า และสร้างผู้น�าในองค์กรรับผิดชอบ  

เอาใจใส่บุคลากรทุกคนในองค์กร การบริหารจัดการเรียนรู ้  

การจัดการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูและบุคลากร 

ในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ  

มกีารพฒันาตนเองให้มคุีณภาพอย่างต่อเนือ่ง มขีวญัและก�าลงัใจ 

ในการปฏบัิตงิาน ท�าให้การปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการสถานศึกษา 

เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ข้าพเจ้า 

มีอุดมการณ์ในการท�างานว่า “งานคือเกียรติยศ” คนท�างานคือ 

คนมีเกียรติ จึงท�าให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น รางวัล 
เกียรติยศสูงสุดในชีวิตความเป็นครู

บริหารงานโดยรูปแบบ New Normal  
ใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา 

ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
แบบ 4 (four) Active เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนของครู

203การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



การบริหารงานโรงเรียน โดยใช้ 
คุณธรรมนำาความรู้ด้วยนวัตกรรม 

MPR Model ทำาให้โรงเรียน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตลอดระยะเวลา ๓๘ ปี ของการประกอบวิชาชีพครู 

จากครูทนุ ป.กศ.ต้น รุ่นสุดท้ายของประเทศไทย เข้าบรรจรัุบราชการคร ู

ในต�าแหน่งครู ๑ ระดบั ๑ ท�าหน้าทีส่ายการสอนได้ ๑๙ ปี กก้็าวสู ่

ต�าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา นับถึงเวลานี้ก็เข้าสู่ปีที่ ๑๙  

ในปัจจุบันของการเป็นผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและ 

ขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดล�าพูน

รางวัลคุรุสภา ประจ�าปี ๒๕๖๓ ระดับดีเด่น ประเภท 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีไ่ด้รบัจากครุสุภาในครัง้นี ้กระผมถอืว่าเป็น 

รางวัลสูงสุดในชีวิตรับราชการครู ผลงานเชิงประจักษ์ที่ท�ามา 

ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ที่เข้ามาท�าหน้าที่บริหารโรงเรียนแห่งนี้ 

ตอบโจทย์ทกุเรือ่ง เพราะกระผมให้ความส�าคญักับคน (ครู) ท่ีถอืเป็น 

ตัวจักรส�าคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาทุกด้านและ 

กระผมโชคดทีีม่คีรูบคุลากรทีม่ศีกัยภาพค่อนข้างสูง มบ้ีาน (ชมุชน)  

วัด และทุกภาคส่วน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน  

ในโรงเรียนที่เกิดจากกระแสรับส่ังของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง ที่ให้พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (หลวงปู่ครูบาวงศ์)  

สร ้างโรงเรียนแห ่งนี้ ร ่วมกับภาครัฐเพื่อให ้พี่น ้องชุมชน 

ปกาเกอะญอได้มคีวามรู้ เรียนรู้ทนัคน ประกอบกบัโรงเรยีนแห่งนี ้

อยู่ในพ้ืนที่โครงการหลวง กระผมจึงได้ใช้ “คุณธรรมน�าความรู้”  

ตามกระแสรับสั่ง “ช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” โดยการ 

ขับเคลื่อนผ่าน “นวัตกรรม MPR Model” ดังนี้

 M (MORAL) คอื กระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม  

คือเป้าหมายที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ  การพัฒนา จริยธรรมด้วยวิธี 

พัฒนาตนเองตามโรงเรียนคุณธรรมอันดับแรกเป็นธรรมภาระ 

ที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

แต่มใิช่เป็นการกระท�าในลกัษณะเสรจ็สิน้ ต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง 

จนเป็นนิสัย ทางโรงเรียนได้สร้างพฤติกรรมเด็กมีคุณธรรม 

จรยิธรรมผ่านกจิกรรม หมูบ้่านศีล ๕ ของชมุชนพระบาทห้วยต้ม  

นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาพูน เขต ๒
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โดยให้นักเรียนได้เข้าร ่วมกิจกรรมของชุมชนและวัดในวัน 

ส�าคัญต่าง ๆ ซึ่งหลักธรรมทางศาสนากล่อมเกลาให้นักเรียน 

มีจิตใจที่อ่อนโยนและปฏิบัติตนเองตามหลักศีล ๕ 

P (PROJECT) คือ โครงงานคุณธรรมที่เกิดจากเด็กคิด  

เด็กเลือก เด็กท�าและอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ขั้นตอน 

กระบวนการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ

ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างครูแกนน�าและนักเรียนแกนน�า

ขัน้ตอนที ่๓ การก�าหนดคณุธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรยีน 

มีโครงการคุณธรรมที่เกิดจาก เด็กคิด เด็กเลือก เด็กท�า

ข้ันตอนที ่๔ การก�าหนดวธิกีารบรรลคุณุธรรมอตัลกัษณ์ 

ของโรงเรียน

ขั้ นตอนที่  ๕ ลงมือปฏิบัติ เพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 

การเปลี่ยนแปลง (ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

ขั้นตอนที่ ๖ สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

R (REGULARLY) คือ การท�าซ�้า ๆ  จนเกิดเป็นนิสัยที่ดี  

คือผลลัพธ์ท่ีได้จากการด�าเนินงานท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน  

ความส�าเร็จของการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม 

ตามแนวทางมลูนธิยิวุสถิรคณุ ด้วยนวตักรรม MPR Model มดีงันี้ 

โรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

โดยสงัเกตได้จากร่องรอยความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างครกูบันกัเรียน 

นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส โรงเรียนสะอาดร่มรื่น และมีกลไก 

และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ เช่น มีแผนปฏิบัติงาน  

มีคณะท�างาน เป็นต้น 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง มีกระบวนการมีส่วนร่วม 

ทั้งโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนมีองค์ความรู้/นวัตกรรม 

การสร้างเสริมคุณธรรม 

ซึ่งการขับเคลื่อนโดยการบริหารงานโรงเรียน โดยใช้ 

คุณธรรมน�าความรู้ด้วยนวัตกรรม MPR Model ท�าให้โรงเรียน 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 

และเป็นไปตามกระแสรับสั่งที่ว่า

“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 
อย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป

การเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดี “จะพัฒนางานอย่าลืม 

ด้านครองคน จะพัฒนาคนอย่าลืมพัฒนาตนเองก่อน”
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มุ่งมั่น ตั้งใจ ยอมรับ ปรับปรุง  
เรียนรู้ พัฒนา ร่วมสร้างครูดี  

และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข 
 ด้วยศรัทธาในวิชาชีพ

จาก “คร”ู สู ่“ศึกษานเิทศก์” เริม่ต้นรบัราชการคร ูในปี ๒๕๔๑  

ที่โรงเรียนบ้านละอูบ สปจ.แม่ฮ่องสอน นักเรียนและชาวบ้าน 

มักจะเรียกว่า “ครูเก๋” สอนอยู่บนดอย ใช้ชีวิตครูดอยมาเป็นเวลา  

๙ ปี ๗ เดือน ความทีเ่หน็ความทกุข์ยากของชวีติเดก็ ๆ  ทีอ่ยูบ่นดอย  

ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาย่อมม ีจึงได้ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความ 

อดทน ตัง้ใจ ทุม่เท และเสยีสละ เพือ่หวงัว่าวนัหนึง่เดก็ ๆ  เหล่านัน้ 

จะเติบโตมาเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าของสังคม 

ต่อไป แม้เขาเลือกเกิดไม่ได้ก็ตาม 

จากเส้นทางครูดอย ในปี ๒๕๕๑ ได้ย้ายกลับภูมิล�าเนา 

บ้านเกดิจงัหวดัล�าพนู ตัง้ใจอย่างมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นครทูีด่ ีเพือ่ตอบแทน 

บ้านเกดิของตน แต่ชวิีตคงถกูลขิติมาให้ตดัสนิใจเข้าสู่เส้นทางของ  

“ศึกษานิเทศก์” เส้นทางท่ีทกุคนให้เกยีรต ิและถอืว่าเป็น “ครูของครู”

จากวันนั้นถึงวันนี้ ดิฉันได้ท�าหน้าที่ศึกษานิเทศก์ของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูน เขต ๒ ดูแล 

นางจิราพร  ไกรพล
ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาพูน เขต ๒

รับผดิชอบนโยบายอ่านออกเขียนได้ นโยบายส�าคญัของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ซึง่ได้เหน็ความส�าคัญของการอ่านและการเขยีน เพราะเชือ่ว่าเป็น 

ทกัษะพืน้ฐานส�าคญัของผู้เรียนเป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้แสวงหาความรู้ 

และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

การเป็นศึกษานิเทศก์ที่ทุกคนให้การยอมรับ ศรัทธา 

และเชือ่มัน่ จงึต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการพฒันาตน พฒันางาน  

และพฒันาคน เพราะครูคอืหวัใจส�าคัญของการขบัเคล่ือนคณุภาพ 

การศกึษา ผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนทีด่ไีม่ได้ถ้าหากขาดครทูีดี่ จงึเป็น 

ที่มาของการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ 

การศกึษาด้วยกระบวนการนเิทศ PDRCAS ซึง่เป็นนวตักรรมของ 

ดิฉันที่พัฒนาขึ้นและได้น�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของเขตพื้นที่จนประสบผลส�าเร็จ
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กระบวนการนิเทศ PDRCAS
๑. P : Plan วางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางในการพัฒนา 

ครผููส้อน ภายใต้บรบิทของนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร หลกัสูตร 

แกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาการอ่านการเขียน  

และแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based  

Learning) จัดท�าหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและเอกสาร 

ประกอบการอบรมฯ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา

๒. D : Do ด�าเนินการอบรมพัฒนาครูผู้สอนในด้าน 

การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้สมอง 

เป็นฐาน ครูสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาปรับปรุง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างหลากหลาย 

และสามารถสร้างนวัตกรรมการสอนเป็นของตนเองได้ 

 ๓. R : Reinforcing ส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อนครู 

ได้ลงมือปฏบิตังิานด้วยความมัน่ใจในการให้ค�าปรกึษา เสนอแนะ  

และคอยเป็นก�าลงัใจในการท�างาน ใช้เทคนคิการนเิทศ Coaching 

& Mentoring ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และในกรณท่ีีการท�างาน 

ของเพื่อนครูท่านใดต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้ 

ในการสอน และการท�างานด้านอ่ืน ๆ สร้างขวัญและก�าลังใจ 

ในการท�างานด้วยความจริงใจ และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 

๔. C : Check ติดตามโดยใช้แบบสอบถาม แบบ 

สัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 

๕. A : Act สรุปรายงานผลการนิเทศ 

๖. S : Sharing เผยแพร่ผลการนิเทศ เป็นรูปแบบ 

เอกสารและทางสังคมออนไลน์

 ผลจากการพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยใช้กระบวนการ 

นเิทศ PDRCAS มาอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบท�าให้ครูสามารถ 

พฒันากระบวนการเรยีนการสอนของตน ส่งผลให้ผูเ้รยีนอ่านออก 

เขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ครูมีความสุข 

ในการสอน ศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอนจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด  

เพื่อนร่วมพัฒนา และเพื่อนร่วมทางในวิชาชีพทางการศึกษา  

และจากการท่ีดิฉันได้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของ

ศึกษานิเทศก์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 

เพื่อนร่วมวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูผู้สอน และเป็น 

แบบอย่างทีด่ใีห้กบัลูกศษิย์ จงึท�าให้ได้รับรางวลั ครุุสภา ระดบัดเีด่น  

ประเภทศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๖๓ รางวัลคุรุสดุดี ปี ๒๕๕๗  

รางวลั OBEC AWARDS รองชนะเลศิเหรยีญทอง ด้านนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๒ และรางวัลครูดีไม่ม ี

อบายมุข 

“มุ่งมั่น ตั้งใจ ยอมรับ ปรับปรุง เรียนรู้ พัฒนา ร่วมสร้าง 

ครูด ีและสังคมแห่งการเรียนรู้ทีม่คีวามสุข ด้วยศรัทธาในวชิาชีพ”  

จึงเป็นปณิธานของการท�างานในหน้าที่ที่ท�าทุกวัน ท�าอย่างมี 

ความสุข และมีความตั้งใจอันดีร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไปอย่างยั่งยืน
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“คนขยัน” มักได้รับ “พรสวรรค์” ตอบแทนเสมอ
นับว่าเป็นความโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ 

ยากจน อาศยัอยูกั่บพระตัง้แต่เรยีนในระดบัประถมศกึษาจนกระทัง่ 

ถึงระดบัอดุมศึกษา ชวิีตครไูด้เริม่ต้นทีโ่รงเรยีนคลองใหญ่วทิยาคม  

อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จนกระทั่ง 

ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาระยะเวลากว่า ๓๔ ปีท่ีเป็นครูผู้สอนวิชา 

ทัศนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป ์ เป ็นผู ้ฝ ึกสอนวงดนตรีสากล 

เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและเทเบิลเทนนิส เป็นผู้ก�ากับ 

นกัศกึษาวชิาทหาร และเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 

โรงเรียน ประสบการณ์ของการด�าเนินชีวิตที่ผ่านมาด้วยความ 

ยากล�าบาก สอนให้รูว่้า ความมวิีนยั มุง่ม่ัน ขยันหมัน่เพยีรบนพืน้ฐาน 

ของความเป็นคนดี ท�าให้ชีวิตมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

สิง่ทีไ่ด้ฝึกได้ท�าซ�า้ ๆ  บ่อย ๆ  จะส่งผลให้เกดิทกัษะความช�านาญขึน้ 

โดยธรรมชาติคนขยันจะสามารถด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมได ้

อย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่า “คน” ย่อมสามารถฝึกได้ พัฒนาได้  

และไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่ “คน” จะท�าไม่ได้

“เราไม่สามารถรู้ถึงความยั่งยืนของชีวิตเราได้ แต่เรา

สามารถรู้ถึงความย่ังยืนของสังคมได้ โดยการปลูกความดีให้แก ่

เยาวชน เพ่ือเป็นต้นกล้าพนัธ์ุดขีองสงัคมในวนัข้างหน้า และอทุศิ 

เวลาช่วยเหลือสังคม” สังคมดี เพราะคนดี

สิ่งท่ีได้ท�าแล้วมีความสุข คือ การได้หยิบยื่นโอกาส  

ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ก�าพร้า และ 

ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งในด้านดนตรี เนื่องจาก 

ในปีแรกที่เริ่มสอน ที่นี่เป็นพื้นที่มีสงครามสู้รบของทหารกัมพูชา 

และทหารไทย ท�าให้นักเรียนอยู ่ไม่เป็นที่เพราะต้องอพยพ 

ตามผูป้กครองไปยงัสถานทีท่ี่ปลอดภยั ด้วยความห่วงใยและสงสาร 

จึงได้ช่วยเหลือโดยจัดเป็นค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน 

ดนตรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตร ีพักอาศัย 

อยู่ในโรงเรียน ด้วยการดูแลแบบระบบครอบครัว โดยได้ปลูกฝัง 

คณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้กจิกรรมพฒันาจติ เช่น การสวดมนต์  

นั่งสมาธิก่อนนอนเป็นประจ�าทุกคืน ซึ่งการด�าเนินกิจกรรม 

โครงการไดเ้ริ่มมาตัง้แต ่ปี ๒๕๒๙  จนถงึปัจจบุัน และในช่วงเยน็ 

หลังเลิกเรียนได้สอนดนตรีให้กับชาวบ้านที่สนใจ สอนวงดนตร ี

สากลของโรงเรียนด้วยระบบพี่สอนน้อง หากมีคาบว่างติดกัน  

๒-๓ คาบ จะไปท�าบญุตามโครงการสร้างบญุด้วยดนตรี โดยสละเวลา 

ไปสอนดนตรีให้กบันกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาในพืน้ที่ 

อ�าเภอคลองใหญ่ตามทีโ่รงเรยีนได้ขอความอนเุคราะห์ และในช่วง 

วนัหยดุเสาร์-อาทติย์ จะเดนิทางไปสอนดนตรตีามโครงการดนตรี 

เพือ่เยาวชนเกาะกง โดยสอนดนตรใีห้กบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  

ในจงัหวดัเกาะกง ประเทศกัมพชูา ทีม่พีรมแดนติดกนั ซึง่ส่งผลให้  

“ดนตรี” เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน 

ของสองจงัหวดั สองประเทศ มกีารจัดกจิกรรมให้เยาวชนได้แสดง 

ร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ เช่น งานประเพณลีอยกระทงสองแผ่นดิน 

และในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จะจัดกิจกรรมค่ายอบรมดนตรี 

สากลเยาวชนภาคฤดูร้อนเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งส่งผลให้วงดนตรี 

นายวีระ  มนตรีวงษ์
ครูชำานาญการพิเศษ 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
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เราไม่สามารถรู้ถึงความยั่งยืนของชีวิตเราได้  
แต่เราสามารถรู้ถึงความยั่งยืนของสังคมได้ โดยการปลูกความดี 

ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นต้นกล้าพันธุ์ดีของสังคมในวันข้างหน้า

สากลของโรงเรียนประสบความส�าเร็จในระดับจังหวัด ระดับภาค  

และระดับประเทศ เป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี และได้ประพันธ์ 

เพลงประจ�าโรงเรยีนคลองใหญ่วทิยาคมและโรงเรยีนวัดสลกัเพชร

(อ�าเภอเกาะช้าง) รวมท้ังประพันธ์เพลงเพ่ือใช้ในการประกวด 

แข่งขนัวงดนตรใีนระดบัประเทศ ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมเสวนาแบ่งปัน 

ความดีกับคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในรายการเวทีเติมหัวใจ 

ให้สังคม ครั้งที่ ๘ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมดนตรีสากล 

ให้กับโรงเรยีนต่าง ๆ  ในจังหวดัตราด ได้รบัเชญิให้เป็นคณะกรรมการ 

ตัดสินการประกวดวงดนตรีสากลระดับจังหวัด ได้รับเชิญให้เป็น 

อาจารย์พิเศษสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตด้านดนตรี วิทยาลัย 

ชุมชนตราด กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้เกิด 

การยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนในสังคม เกิดการยอมรับ 

ในโรงเรยีนโดยคณะครแูละผูบ้รหิารก�าหนดให้ “ดนตร”ี เป็นอตัลกัษณ์ 

ของโรงเรียน จากการสร้างความดีเพื่อเยาวชนและสังคม 

มาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลคนดีของแผ่นดิน รางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ระดับครูขวัญศิษย์) รางวัลคุรุสดุดี 

รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลค่าของแผ่นดิน และรางวัลคุรุสภา  

ระดับดีเด่น นับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่งของชีวิตครู

“กตัญญู สู้ชีวิต ห่างไกลสิ่งเสพติด สร้างมิตร คิดสิ่งดี”
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จากการได้รับรางวัล “คุรุสภาสดุดี” ระดับดีเด่น ประเภท

ครผููส้อนประจ�าปี ๒๕๖๓ ถอืเป็นเกยีรตอินัสงูสดุ เพราะเป็นรางวลั 

สูงสุดของอาชีพครู การที่ได้ซึ่งเกียรตินี้ต้องเป็น “ครูมืออาชีพ”  

ที่ต้องเสียสละทุ่มเทกายใจและสติปัญญาให้กับนักเรียน ดิฉันเริ่ม 

รบัราชการในปี ๒๕๓๘ ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ในวถิขีองวิชาชพีครู 

ที่มุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทในการท�างานและคิดเสมอว่า เป้าหมาย 

ของอาชพีคร ูคอื การสอนนกัเรยีนทีไ่ม่รู ้ให้รู ้จงึได้พฒันาตนเอง

และพัฒนาการสอนของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนท่ีเรียน 

กับเรามีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์กับครูทุกครั้ง ซึ่งวิชา 

คณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเรียน เพราะคิดว่า 

เป็นวิชาที่ยาก จึงพยายามสอนนักเรียนโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ 

นักเรียนเกิดความสนใจและเปิดใจในการเรียนรู ้คณิตศาสตร์  

ซึ่งสื่อที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นมา ได้แก่ เกม บทเรียนการ์ตูน  

บทเรียนส�าเร็จรูป ตั้งแต่ตอนเริ่มรับราชการครู ได้พัฒนาตนเอง 

เพื่อหาเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจอยู่เสมอ

 ดิฉัน ได ้พัฒนาการ จัดการ เรี ยนรู ้ คณิตศาสตร  ์

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  

คดิสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา โดยเน้นผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในการคดิ 

และให้นกัเรยีนได้ลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) ตามสถานการณ์ 

จริงที่ครูได้ก�าหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ ๒๑ ดิฉันได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน 

ได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านสื่อที่ได้สร้างขึ้น และเน้นให้นักเรียน 

ได้ร่วมกันแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูได้ก�าหนดให้ และมี 

การอภิปรายร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ครูจะใช้กระบวนการวิจัยมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมการจัด 

การเรียนการสอนอยู่เสมอ

 หลักในการพัฒนางานจนประสบความส�าเร็จของคร ู

รัชฎาภรณ์ ปัญญานวล คือ

วิ เคราะห ์ตนเอง ว ่าตนเองมีความสามารถหรือ 

ความช�านาญในด้านใด กค็วรต้องเสรมิศกัยภาพของตนเองด้านนัน้ 

และต้องท�าส่ิงนั้นให้มีความช�านาญอยู่เสมอ และถ้าด้านใดขาด 

ก็หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ในอนาคต

มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) “ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้  

และมีทางออกของปัญหาเสมอ” จะช่วยในการเสริมก�าลังใจ 

และสามารถลดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งได้เป ็นอย่างดี  

ทั้งความขัดแย้งที่เกิดกับผู้อื่นและตนเอง

ตัง้เป้าหมายในการท�างาน “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” เป้าหมาย 

เป็นปลายทางที่ต้องไปให้ถึง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในชีวิต  

หรือการท�างาน

นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
ครูชำานาญการพิเศษ
โรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
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ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ และมีทางออกของปัญหาเสมอ  
จะช่วยในการเสริมกำาลังใจและสามารถลดปัญหา 

ในเรื่องความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี

วางแผนก่อนลงมือท�า การวางแผนที่ดีเกิดจากการคิด 

ที่รอบคอบ คิดจากมุมมองที่หลากหลายจึงจะท�าให้การท�างาน 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตนเองจึงค้นคว้าหาความรู้ให้ทันสมัย 

อยู่เสมอเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนที่จะน�าไปปฏิบัติต่อไป

สุขภาพดี ท้ังกายและจิตใจ จะท�าให้มีแรงในการคิด  

สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับนักเรียนได้

ดิฉันมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างสูงสุด 

และมีปณิธานที่มุ ่งม่ันตั้งใจตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ารับราชการครู  

ทีไ่ม่เพยีงแต่สอนลกูศิษย์ให้มคีวามรูเ้ท่านัน้ แต่ครตู้องมคีวามรัก  

เมตตาต่อศิษย์ อบรมบ่มนิสัยเพื่อให้ศิษย์เป็นคนเก่ง คนดี  

มีคุณธรรมที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดิฉันจึงท�าตัวเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์จนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ รางวลัทรงคณุค่า OBEC AWARDS เหรยีญทอง 

ชนะเลิศ ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๐  

รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ของ สสวท.  

ปี ๒๕๖๑ รางวลัวจิยัของครุสุภาระดบัภมูภิาค ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓  

รางวลัคุรุสภาระดบัดเีด่น ปี ๒๕๖๓ ของส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา

ดิฉันจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู
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๒๘ ปี ที่ข้าพเจ้ารับราชการครู บอกกับตัวเองเสมอว่า 

ภมูใิจและดใีจเป็นอย่างยิง่ ไม่เคยคดิผดิเลยท่ีเลอืกประกอบอาชพีน้ี  

เพราะตั้งแต่จบการศึกษาเอกการประถมศึกษาตามโครงการ 

คุรุทายาท รุ ่นท่ี ๓ จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๓๖  

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนในจังหวัดภูมิล�าเนาของ 

ตนเอง คือโรงเรยีนวัดแหลมโตนด อ�าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ  

เมือ่มโีอกาสย้ายครัง้แรกกต็ดัสนิใจมาสอนทีโ่รงเรยีนใกล้บ้านทีสุ่ด 

ที่ ดิฉันเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ คือ  

โรงเรยีนบ้านควนพล ีต�าบลควนขนนุ อ�าเภอควนขนนุ จังหวดัพทัลงุ  

จนทกุวนันี ้เพราะคดิอยูเ่สมอว่าจะกลบัมาพฒันาบ้านเกดิของตน  

ร่วมกับชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ได้กลับมา 

สอนศิษย์ที่เป็นลูกหลานของตัวเอง ท�าให้มีแรงขับที่จะพัฒนา 

ลูกศิษย์ทุกคน ทุกรุ่น ให้มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด 

ตามก�าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ขอบคุณโครงการคุรุทายาท 

๒๘ ปี ที่ข้าพเจ้ารับราชการครู 
บอกกับตัวเองเสมอว่าภูมิใจและ

ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เคยคิดผิดเลย 
ที่เลือกประกอบอาชีพนี้

นางจตุพร  ฤทธิศักดิ์ 
ครูชำานาญพิเศษ 
โรงเรียนบ้านควนพลี จังหวัดพัทลุง

ทีไ่ด้ผลิตครูจตพุรคนนีใ้ห้เป็นครูทีมี่หวัใจนกัสู้ มคีวามรักและศรทัธา 

ในอาชีพ เป็นครูผู้เสียสละ อดทน จริงใจกับทุกคน ไม่เห็นแก่ตัว  

จากความมุมานะ ทุ ่มเท เป็นข้าราชการที่ดี ต้ังใจท�างาน 

มาโดยตลอด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยสงู นกัเรยีนทีม่ทีกัษะด้านการใช้ภาษาไทย 

ดีเด่นหลาย ๆ ด้าน เช่น การคัดลายมือ การแต่งบทประพันธ์  

การท่องบทอาขยาน การเขียนเรียงความ อ่านและตอบค�าถาม 

จากสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน เป็นต้น ได้รับรางวัลตั้งแต ่

ระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ 

ระดบัประเทศหลายรายการ โรงเรยีนบ้านควนพลไีด้รบัการคัดเลอืก 

เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศกึษาประสบผลส�าเรจ็ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ระดับดี  

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ขอบคุณโครงการคุรุทายาท 
ที่ได้ผลิตครูจตุพรคนนี้ให้เป็นครูที่มีหัวใจนักสู้  

มีความรักและศรัทธาในอาชีพ

 ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน เป็น 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนัก 

อยู่เสมอว่า ถ้านกัเรยีนเก่งภาษาไทย อ่านออก เขยีนได้ อ่านคล่อง  

เขียนคล่องแล้วจะส่งผลต่อการเรียน จงึจัดท�า ๕ กิจกรรมหลัก  

คือ ประตูสู ่ค�า ภาษาไทยวันละค�า คลินิกอ่านออกเขียนได ้  

อ่านให้ผู้ปกครองฟัง และค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนภาษาไทย  

นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ จนประสบผลส�าเร็จ  

ได้รบัเชญิให้ไปน�าเสนอผลงานและวธิกีารเรยีนการสอนภาษาไทย 

ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ (การเขยีนเชงิสร้างสรรค์) ต่อคณะวจิยั โครงการ 

ศึกษาวิธีการสอนอ่าน - เขียนภาษาไทยในพื้นที่ภาคใต ้ 

จากมหาวทิยาลัยมหดิล และมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา ซ่ึงสนับสนนุ  

โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ต่อมาได้รับการคัดเลือก 

เป็นตัวแทนครูภาษาไทยภาคใต้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด 

เพื่อวิพากษ์ผลงานวิจัยและร่างการสังเคราะห์งานวิจัยโครงการ 

ดงักล่าว ณ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานต่าง ๆ   

ของข้าพเจ้า
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 บทบาทหน้าที่ของครู นอกจากการสอนให้ความรู้ 

นักเรียนในโรงเรียนแล้ว ยังมีหน้าท่ีอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น  

การรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม ส�าหรับครูสุดารัตน์  

วฒันพฤตไิพศาล ตลอดระยะเวลา ๒๖ ป ีทีท่�าหนา้ทีใ่นวชิาชพีครู  

ไดทุ่้มเทเวลา แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  เพือ่น�ามาปรบัปรงุการเรียน 

การสอน สร้างเสริมแรงและความรู้ให้กับนักเรียน เป็นแบบอย่าง 

แก่นักเรียน คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี  

ใฝ่หาความรู้ และเป็นผู้มีคุณธรรม จากการปฏิบัติตนจนเป็นที่ 

ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน

ต้นสังกัดจัดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ในโรงเรียน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็น  

เรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มมีปัญหาให้มี

คุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและ 

ให้มีความภาคภูมิใจในตนเองและรักในศิลปวัฒนธรรมไทย  

การท�างานยึดหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมน�าไปสู่ความส�าเร็จ 

ในการ “ครองงาน” คือมีความยินดี พอใจ รักใคร่ ใฝ่ใจรัก ที่จะท�า 

ในสิง่นัน้อยูเ่สมอและปรารถนาจะท�างานใหบ้งัเกดิผลดยีิง่ ๆ  ขึน้ไป  

มคีวามวริยิะ ความเพยีรพยายาม ขยนัหมัน่เพยีร ประกอบกจิการ  

งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งอดทน มีความรับผิดชอบ  

ใคร่ครวญ ไตร่ตรองดว้ยปญัญาพจิารณาหาเหตผุล มีการวางแผน 

วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขและปรับปรุงพัฒนางานให้บังเกิดผลดี 

ต่อส่วนร่วม สังคมและตนเอง โดยได้ตั้งคติพจน์ในการสอนไว้ว่า 

“ ลกูใครไม่สำาคญั ศษิย์ของฉันนัน้คอืลกู จะรกัและพนัผูก จะสอนลกู 
เป็นคนดี” อีกทั้งมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ “ครู” ยึดมั่น 

ลูกใครไม่สำาคัญ  
ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก  

จะรักและพันผูก  
จะสอนลูกเป็นคนดี

นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
ครชูำานาญการพเิศษ โรงเรยีนอนบุาลจมุพลโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
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ในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครูประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

ต่อศิษย์ ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด รักชาติ รักแผ่นดินถิ่นอาศัย ให้เกิดกับ 

ลูกศิษย์ วางแนวทางการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาลูกศิษย์  

มีความเช่ือว่าประสบการณ์ท่ีได้รับจะเป็นพลังท่ีหนุนน�าให้ลูกศิษย์ 

มีอนาคตก้าวหน้าม่ันคงและย่ังยืน

จากการปฏบิติัตนทีผ่า่นมา ส่งผลให้นักเรยีนไดร้บัรางวลั  

เหรียญทอง ระดับชาติ ๕ รางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง ระบ�ามาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  

ครัง้ที ่๖๙ ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ ณ จงัหวดัศรีสะเกษ รางวัลเหรียญทอง  

นาฏศลิปไ์ทยอนรุกัษ์ ครัง้ที ่๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ณ จงัหวดับรีุรัมย์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแสดงตลก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ณ ศนูย์ประชุมธรรมศาสตร ์รงัสติ รางวลัเหรยีญทอง ร�าวงมาตรฐาน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้น และครูได้รับรางวัล ครูเกียรติยศ  

“TEACHER AWARDS” สาขานาฏศิลป์ ปี ๒๕๔๕ รางวลัครตูน้แบบ 

ที่มีความเข้มแข็งในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ SUPER  
TEACHER AWARDS สาขานาฏศลิป์ ปี ๒๕๔๖ รางวลัครผูู้สอน 

ดเีด่น กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ของครุสุภา ปี ๒๕๕๓ และ ป ี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. ป ี๒๕๖๒ โลเ่ชดิชเูกยีรตใิหเ้ปน็ “รตันมณศีรนีาฏศลิป์”  
(ศิษย์เก่าดีเด่น) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๓ รางวัล 

ครูขวัญศิษย์ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ และรางวัลคุรุสภา ปี ๒๕๖๓  

“ระดับดีเด่น” 

นอกจากการสอนในโรงเรยีนแล้ว ยงัท�างานร่วมกบัชมุชน  

หนว่ยงานของอ�าเภอและจงัหวดั ในงานสืบสานวฒันธรรมต่าง ๆ   

เช่น งานร�าบวงสรวงพญานาค ในงานประเพณีออกพรรษา 

ไหลเรอืไฟพญานาคโลก รบัหนา้ทีฝ่กึร�าให้กบัชมุชน ดาราทีร่บัเชญิ 

มาร่วมงานของทกุป ีและรางวลัครุุสภา ประจ�าป ี๒๕๖๓ “ระดบัดเีดน่”  
เป็นอีกรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดจะขอมุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรม 

ของไทยไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปและจะเฝ้าระวังรักษามาตรฐาน 

ของการสอนวิชานาฏศิลป์ ของโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๒  

สืบไป “ความสำาเร็จของนักเรียน คือ ความภูมิใจของครู” 

“ดีเด่นเช่นครูคุรุสภา มุ่งหาพัฒนาเพ่ือเด็กไทย เป็นต้นแบบ 

ให้ครูก้าวเดินไป สอนศิษย์เป็นคนดีถิ่นนาคร”
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หลักการพัฒนานักเรียน คือ  
“คิดง่าย ๆ” เริ่มจากปัญหาง่าย ๆ  

สู่ปัญหาที่ยากและซับซ้อน  
เราต้องการดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข  

“คิดในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม”

ตลอดระยะเวลารบัราชการคร ู๒๔ ปี ปฏบิตักิารสอนเพยีง  

๒ โรงเรียน โดยได้ท�าการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก  

ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นเป็นโรงเรียนชายขอบที่ เป ิด 

ท�าการสอนในระดบัประถมศกึษา มพีืน้ทีต่ดิกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

ของไทย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความ 

แตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาตพินัธุใ์นพืน้ทีจ่�านวนมาก เช่น  

ม้ง เมีย่น ไทลือ้ ขมุ ลาว ท�าให้การจัดการเรยีนการสอนท�าได้ยาก  

เนื่องจากผู้ปกครองไม่ได้ให้ความส�าคัญด้านการศึกษา ส่วนใหญ ่

มุง่เน้นด้านความเป็นอยูท่างด้านเศรษฐกจิ จงึท�าให้ขาดความสนใจ 

และเอาใจใส่เรือ่งการเรยีนของบตุรหลาน ซึง่ถอืเป็นความท้าทาย 

ในการพฒันาและสร้างความตระหนักรูข้องผูป้กครองและนกัเรยีน 

เป็นอย่างมาก 

ด้วยความที่เป็นคนคิดบวกมีความเชื่อม่ันว่าทุกปัญหา 

ย่อมมีหนทางแก้ไข ขอให้เรามีความพยายามและตั้งใจท�าให้เต็ม 

ความสามารถของตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการท�างาน คือ  

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มีความสุขของนักเรียน จึงได้มุ่งมั่น 

ในการท�างานและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยได้น�าหลักการ 

ทรงงานของในหลวงรัชกาลที ่๙ คอื “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” มาเป็น 

แนวทางในการพัฒนางานด้านการศึกษาในพื้นที่ชายขอบ ดังนี้

เข้าใจ ได้ด�าเนินการ ศึกษาบริบทเบื้องต้น ด้วยการ 

สอบถาม เกบ็รวบรวมข้อมลูทัง้ข้อมูลตวันกัเรียน ข้อมูลผูป้กครอง  

ข้อมลูโรงเรียน และข้อมลูชมุชน เพือ่น�ามาวเิคราะห์ความต้องการ 

ของทุกภาคส่วนตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควร 

พัฒนา 

เข้าถึง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน ให้เกิดเจตคติที่ดี 

ต่อการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความรู ้สึกที่ดี 

ต่อการเรยีน อยากเรยีนรู ้โดยมกีารก�าหนดเป้าหมายร่วมกนัระหว่าง 

ครูผูส้อน นกัเรียน และโรงเรียน ท�าให้นกัเรียนมเีป้าหมายการเรยีน 

ที่ชัดเจนมองเห็นอนาคตของตนเองจากการเรียน และออกแบบ 

กิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ เหมาะสม 

กบัวยัของนกัเรียน สามารถน�าไปใช้ได้จริงในชวีติประจ�าวัน ท�าให้ 

นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น 

พัฒนา ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ เช่น การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอน

แบบโครงงาน การสร้างสรรค์ส่ิงประดษิฐ์ กจิกรรม STEM เป็นต้น  

โดยมีการจัดท�าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของ

นกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัใช้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู ้ ครูและนักเรียนร่วมสะท้อน 

ผลการเรยีนรูเ้พ่ือปรบัปรงุพฒันา ใช้การจดัการความรูแ้บบมีส่วนร่วม 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการศึกษา 

ผ่านเครือข่าย “บวร” บ้าน วดั โรงเรียน จนเป็นนวตักรรมการเรยีนรู้ 

นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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ที่มีประโยชน์น�าสู่การเผยแพร่ผลงานในระดับต่าง ๆ พร้อมน�า 

ข้อเสนอแนะจากการเผยแพร่มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงอีกครั้ง

จากความต้ังใจในการพฒันาท�าให้นกัเรยีนเกดิการระเบดิ 

จากข้างใน สนใจใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์  

มผีลงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นทีย่อมรบั และสามารถน�าองค์ความรู้ 

ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้จริง ท�าให้ผู้ปกครองและ 

ชุมชนให้ความส�าคัญกับการศึกษามากขึ้น

รางวัลคุรุสภาถือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจในอาชีพครู 

มากทีส่ดุรางวัลหน่ึงทีไ่ด้รบั สะท้อนถงึความตัง้ใจมุง่มัน่ในการพฒันา 

คณุภาพนักเรยีน ซึง่ได้รบัการยกย่องให้เป็นครผููส่้งเสรมิให้นกัเรียน 
ใช้กระบวนการคิดพิชิตปัญหา เน่ืองด้วยได้พัฒนาทักษะการคิด 

ในการแก้ปัญหาของนักเรียนมาโดยตลอด เป็นการพัฒนาทักษะ 

ที่ส�าคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครอบคลุม ผ่านการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งแบบ (Problem-Based  

Learning) และ (Project-Based Learning) รูปแบบลงมือ 

ปฏิบัติจริงของนักเรียน Active Learning ด้วยการท�าโครงงาน 

วทิยาศาสตร์เพ่ือให้ได้บรูณาการทัง้ความรูแ้ละทกัษะในการท�างาน 

ไปพร้อมกัน ซึ่งใช้หลักคิดในการพัฒนานักเรียน คือ “คิดง่าย ๆ”  
เริ่มจากปัญหาง่าย ๆ สู่ปัญหาที่ยากและซับซ้อน “คิดใกล้ตัว”  

แก้ปัญหาท่ีมีในชีวิตประจ�าวัน ในชมุชน เพราะเราต้องการด�าเนนิชวิีต 

อย่างมีความสุข “คิดในสิ่งท่ีคนอ่ืนมองข้าม” มองแบบเดียวกับ 

ผู ้อื่นย่อมไม่แตกต่างและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงระหว่าง 

การจดัการเรยีนรูใ้นการท�าโครงงานนัน้ได้สอดแทรกหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้น�าไปประยุกต์ใช้อยู่เสมอ  

ในการพัฒนาการท�างานโครงงานของนักเรียนชายขอบนั้น 

มคีวามยากล�าบาก เน่ืองจากเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบันกัเรยีน จงึได้เร่ิม 

จากง่ายไปหายากแบ่งระยะการพัฒนาไว้ ๓ ระยะ 

ระยะแรก “ครูพาท�า” นักเรียนที่ไม่เคยท�าโครงงาน

วิทยาศาสตร์เกิดความสนุกที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  

ไม่ใช่การเรียนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว นักเรียน 

ทั้งห้องช่วยกันท�าโครงงาน เริ่มจากหัวข้อที่ง ่ายไม่ยุ ่งยาก 

ซับซ้อนมากนัก โดยคอยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ก�าลังใจ  

จนผลงานการจัดท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ส�าเร็จนักเรียน 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ระยะที่สอง “ท�าตามพี่” ให้รุ่นน้องได้เรียนรู้งานของรุ่นพี ่

และช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ความส�าเร็จ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

ให้แก่รุ ่นน้อง และใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ิมเติมความรู้ด้านทักษะ 

การจัดท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมท�าวิจัยในชั้นเรียน 

ไปควบคู่กัน 

ระยะที่สาม “กลุ่มสนใจ” นักเรียนในกลุ่มช่วยกันก�าหนด

ปัญหาของกลุม่ทีส่นใจศกึษา ออกแบบการค้นคว้า รวบรวมข้อมลู  

บันทึกผลจนสรุปด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนน�าความรู้ 

การจดัท�าโครงงานวทิยาศาสตร์ไปบรูณาการเพือ่เชือ่มโยงกบัชวีติ 

ประจ�าวัน และน�าความรู้ไปจดัท�าโครงงานกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่  

เช่น โครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ โครงงานคณิตศาสตร์  

เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

สร้างข้อค้นพบใหม่จากการท�าโครงงานหลากหลายรูปแบบ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน 

การสอนโครงงานวทิยาศาสตร์นัน้ประเดน็ส�าคญัทีส่ดุ คอื  

นักเรียนต้องเป็นผู้ก�าหนดปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นขั้นตอน 

ที่ยากที่สุด ดังนั้น ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการสร้างความท้าทายให้ 

นกัเรียนอยากค้นหาปัญหา ส่ิงแรกท่ีครูควรท�าคอืใช้ค�าถามกระตุ้น 

ความสงสัยใคร่รู ้ เพื่อน�าสู ่ประเด็นข้อปัญหาที่ตนเองสนใจ 

อยากหาค�าตอบ และอีกประการหนึ่งซึ่งส�าคัญ คือปัญหาควรเริ่ม 

จากสิง่ใกล้ตวัของนกัเรยีน เนือ่งจากนกัเรยีนชนบทไม่สามารถเข้าถงึ 

แหล่งเรยีนรูไ้ด้บ่อย ดงันัน้แหล่งเรยีนรูท้ีดี่ทีส่ดุ คอื ชมุชนของตนเอง  

เช่น ตลาด แม่น�้า บึง ป่าไม้ สวน ไร่ ทุ่งนา รวมถึงวิถีชีวิต อาชีพ  

ความเป็นอยูแ่ละภมูปัิญญาของท้องถิน่ตนเอง จงึเป็นสิง่ท่ีควรน�า 

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนลงไปศึกษา สืบค้น ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

เพื่อสู่การแก้ไขปัญหา ฝึกให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการ ความคิด

สร้างสรรค์ วาดภาพออกแบบผลงานนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

ของตนเองแล้ววิพากษ์ผลงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลงานของ 

ตนเอง ท�าให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงความคิดเห็นของ 

ตนเอง น�าสู่การประดษิฐ์ผลงานท่ีสมบรูณ์แล้วให้ผูป้กครองชมุชน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อแนะน�า  

ขยายผลการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นการจัด 

การเรียนรู้โดยชุมชน กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งท�าให ้

ผลงานของนักเรียนได้รับการยกย่องจากหลายหน่วยงาน 

ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ ผลงานกล่องป้องกัน

สนิมกุญแจ เกิดจากการสังเกตเห็นปัญหาแม่กุญแจรั้วโรงเรียน 

เป็นสนมิเนือ่งจากน�า้ฝน จงึคดิสร้างนวตักรรมกล่องครอบแม่กญุแจ 

ป้องกันน�้าฝนไม่ให้เกิดสนิม หรือผลงานไฟฉายอเนกประสงค์  

ทีน่กัเรยีนพฒันารปูแบบการใช้งานไฟฉายเพิม่ขึน้จากให้แสงสว่าง 

อย่างเดียว ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเปิดฝาขวด ถือถุงใส่ของ 

ไม่ปวดมือ และน�าไปติดกับไม้เท้ามีแสงส่องทางท�าให้เดินทาง 

ในเวลากลางคืนได้สะดวกและปลอดภัย เมื่อนักเรียนมีทักษะ 

การคดิเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น จะเป็นพ้ืนฐานส�าคญัในการเรยีนรู ้

ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคต
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เชิดชูเกียรติ
ผู้ทำาคุณประโยชน์

ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ











พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี  คุตฺตจิตฺโต)

เกิดวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๔๘๙   อายุ  ๗๕  ปี
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่อยู ่ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  ๙๖๙  ถนนพระราม ๑  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๙๑๖ ๑๑๘๑   
โทรสาร   -
อาชีพ พระภิกษุ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี         
  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
 - สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 - สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังดูแลบ�ารุงรักษา ใช้และจัดหา 
  ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
 - สนับสนุนการขอรับบริจาคข้าวสาร เพื่อน�ามามอบให้โรงเรียนมัธยมศึกษาและ 
  ประถมศึกษา ในเขตอ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอ�าเภอนาคู อ�าเภอห้วยผึ้ง  
  จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 - สนับสนุนการขอรับบริจาคเงินเพ่ือจัดซื้อพัดลมและสมาร์ททีวี ในการจัดการเรียน       
  การสอน และการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนท่านผู้หญิง 
  จันทิมาพึ่งบารมี

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต (โพธิ์ชัย)

เกิดวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๑๓   อายุ  ๕๐  ปี
วุฒิการศึกษา พธ.ด. (ปริญญาเอก)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู ่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)  ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมืองหนองคาย  
 จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๙ ๖๕๔๒ ๙๖๕๓   
โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๑๑๒๓
อาชีพ พระภิกษุ  เจ้าคณะอ�าเภอเมืองหนองคาย
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (กศจ.)
 - คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร ปีการศกึษา ๒๕๖๓
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วทิยากรอบรมคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีนโรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร จงัหวัดหนองคาย
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนทุนการศึกษา เสื้อกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
 - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง
 - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทา - นาบอน
 - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
 - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง
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พระครูปลัดธรรมานุวัตร (รณชัย  เตชปญฺโญ)

เกิดวันที ่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๑๕   อายุ  ๔๘  ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ที่อยู ่ วัดจุกเฌอ  ๗  หมู่ ๔  ต�าบลคลองจุกกระเฌอ  อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๙ ๔๖๙๗ ๔๗๖๕   
โทรสาร -
อาชีพ พระภิกษุ  เจ้าคณะต�าบลบางไผ่  เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ  
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 - มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 - มอบทุนการศึกษาให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระครูวิสุทธาภิรักษ์ (สมาน  โชติโย)

เกิดวันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๑  ปี
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก  ส�านักศาสนศึกษาวัดถ�้าตะโก  จังหวัดลพบุรี
ที่อยู ่ วัดสิงห์สุทธาวาส  ต�าบลโพสังโฆ  อ�าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๑๕๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๗๕๖ ๑๙๙๖   
โทรสาร -
อาชีพ พระภิกษุ  เจ้าคณะต�าบลโพสังโฆ  เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการต่าง ๆ   
 ของโรงเรยีนในจงัหวดัสงิห์บุรี ส่งผลให้โรงเรยีนและหน่วยงานทางการศึกษาของจงัหวัด 
 ประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ ได้รบัรางวลัต่าง ๆ  มากมาย อาท ิรางวลัโรงเรยีนดี 
 ไม่มอีบายมขุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรยีนวดัสงิห์ รางวลัชนะเลศิ ล�าดบัที ่๑ นวตักรรม 
 สร้างสรรค์คนด ีด้านการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ส่งเสรมิคณุธรรม และรางวลัระดบัประเทศ  
 ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาทีส่นบัสนนุกจิกรรมลกูเสอื ระดบัดเีด่น และระดบัด ีรวม ๗ ปี 
 ต่อเนื่อง (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๒)

225การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



พระครูสุนทรอรรถการ

เกิดวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๑๔   อายุ  ๔๙  ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  ส�านักงาน กศน.จังหวัดล�าพูน
ที่อยู ่ วดัพระพทุธบาทผาหนาม  ๙๙  หมู ่๑๒  ต�าบลป่าไผ่  อ�าเภอลี ้ จงัหวดัล�าพนู  ๕๑๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๙๕๔ ๖๘๘๙   
โทรสาร -
อาชีพ พระภิกษุ  เจ้าคณะต�าบลนาทราย เขต ๒  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอลี้
 - สนับสนุนสถานที่ในการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
  ของนักศึกษาและบุคลากร กศน.อ�าเภอลี้
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - สนบัสนนุวทิยากรให้ความรูต้ามโครงการพฒันาผูเ้รยีน พฒันาบคุลากรด้านการส่งเสริม 
  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  บริจาคเงินและสนับสนุนการจัดหางบประมาณเพื่อซ ่อมแซมและพัฒนา 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอลี้ 

พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร  สุมโน)

เกิดวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๔๗๒   อายุ  ๙๑  ปี
วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ที่อยู ่ วัดป่าหนองไคร้  ต�าบลหนองหิน  อ�าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ๓๕๐๐๐  
โทรศัพท ์ -    
โทรสาร -
อาชีพ พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดยโสธร อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี                
 - สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล จังหวัดยโสธร
 - สนับสนุนการศึกษาโดยมอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธร            
  อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร 
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พระครูสิริชัยมงคล

เกิดวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๐๙   อายุ  ๕๔  ปี
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม ๕ ประโยค พระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย
ที่อยู ่ วัดใหญ่ชัยมงคล  ๔๐/๓  ต�าบลคลองสวนพลู  อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๓๙๖๓ ๗๐๗๔   
โทรสาร -
อาชีพ พระภิกษุ  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล 
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - ครูภูมิปัญญา และเป็นวิทยากรหรือผู้น�าในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา 
  ให้แก่เยาวชน และคนทั่วไป
 - วทิยากรถ่ายทอดความรูห้ลกัศาสนากบัวถิชีวีติประจ�าวนั หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
  อย่างยั่งยืน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนเงินจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์

เกิดวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๒  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู ่ ๑๕๙/๓๕  หมู่ ๓  หมู่บ้านพัชรเพลส (ซอย ๒)  ต�าบลคลองสวนพลู  
 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๐๖๖๕ ๗๙๗๙    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 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�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส�านักงาน กศน.
 - วิทยากรที่ปรึกษาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
  ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 - คณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และจัดท�าข้อสอบในการสอบคัดเลือก 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
  ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา (กศน.อ�าเภอ/เขต) สังกัดส�านักงาน กศน.
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นางสาวกฤษฎิ์กัญญา  กานต์จิรธันย์

เกิดวันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๑๐   อายุ  ๕๓  ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA- Master of Business Administration) 
 มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ สหราชอาณาจักร (University of Surrey, UK) 
ที่อยู ่ ๗๔  ซอยพัฒนาการ ๕๐  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๘๙๔๖ ๒๖๔๕    
โทรสาร -
อาชีพ กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ผลงาน
 สนับสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนคณะกรรมการ The Joint Public-Private Partnership Sub-Committee  
 เพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาก�าลังคนของอาชีวศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ 
 ของตลาดแรงงานและการท�างานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - สนบัสนุนอาชีวศกึษาด้านการพฒันาทักษะดจิิทัลสูค่วามเป็นเลิศ ผ่าน MOU ความร่วมมอื 
  ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลอาชีวศึกษา ลงนามเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 - สนบัสนนุการจดัท�าหลกัสตูรพฒันาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลพืน้ฐานทีจ่�าเป็น 
  ในการด�าเนินงานของศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคกลาง
 - สนับสนุนการด�าเนินงานบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้านทักษะการใช้ 
  เทคโนโลยดีจิิทัลพืน้ฐานท่ีจ�าเป็น (Digital Literacy) ให้กบัอาชีวศกึษา ช่วงสถานการณ์ 
  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล

เกิดวันที่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๑๑   อายุ  ๕๒  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่อยู ่ ๑๑  ถนนสุขุมวิท ๗๑  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๐๔๗๔ ๙๙๙๙, ๐ ๒๒๓๐ ๑๕๑๘    
โทรสาร -
อาชีพ ผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  ผลักดันการด�าเนินงานโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี           
 และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 
 ในประเทศและภูมิภาค (โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) ร่วมกันระหว่างรัฐบาล 
 ไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 
 มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบัน 
 ไทยโคเซ็น
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นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี

เกิดวันที ่ ๗  มิถุนายน  ๒๔๙๗   อายุ  ๖๕  ปี
วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ที่อยู ่ ๗๙/๖๔๘  ปทุมวันรีสอร์ท  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๑๓๑ ๙๙๗๙    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน ก.ค.ศ.
 - ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
 - ประธาน อ.ก.ค.ศ. วสิามญัเฉพาะกจิเกีย่วกบัการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายว่าด้วย 
  การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ  
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - ประธานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 - ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้
  โดยรวมของประเทศ
 - คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 - อนุกรรมการกฎหมายของคุรุสภา
 - อ.ก.ค.ศ. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 - อนุกรรมการด้านกฎหมายคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 - อนุกรรมการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

นางขนิฐา  การีสรรพ์

เกิดวันที ่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๒  ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่อยู ่ ๓๙/๑  ซอยลาดพร้าว ๙๙  ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๔๗๐๐ ๔๙๘๒    
โทรสาร -
อาชีพ -
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 - คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างช�าระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา 
  หนี้สินข้าราชการครู
 - คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงกองทุนหมุนเวียน
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นางจรวยพร  ธรณินทร์

เกิดวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๑   อายุ  ๗๒  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (exercise physiology)
 Florida State University สหรัฐอเมริกา 
ที่อยู ่ ๒๑๕  ซอยพระรามเก้า ๕๑ แยก ๕ (ถนนเสรี ๖)  แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๕๕ ๔๓๖๓, ๐ ๒๗๑๘ ๔๒๕๒    
โทรสาร ๐ ๒๓๐๐ ๑๗๗๒
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนงานด้านคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้แก่ กรรมการสภาการศึกษา  
 ประธานอนุกรรมการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา และ 
 อนุกรรมการสภาการศึกษา  ด้านปฏิรูปกลไกและผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ 
 วิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - สนับสนุนและผลักดันให้มีข้อเสนอการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒธรรม กีฬาและ 
  ภูมิปัญญากับการศึกษา ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
 - สนับสนุนและผลักดันให้มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู     
  และเป็นผูเ้สนอความคดิให้มกีาร “ฟังเสยีงคร”ู ในสภาการศกึษาเสวนา เพือ่น�าข้อมลู 
  ท่ีได้มาใช้ประกอบการจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบาย ด้านการผลติ คดักรอง และพฒันาครู

นางจินตนา  มีแสงพราว 

เกิดวันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๐๐   อายุ  ๖๔  ปี
วุฒิการศึกษา พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัประศาสนศาสตร์) สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
ที่อยู ่ ๑๒๑  ซอยอารีรักษ์ สุขุมวิท ๕๐  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๖๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๔๗๐๐ ๙๘๕๔    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนับสนนุงานด้านการบรหิารงานบคุคลส�าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา      
  โดยมผีลงานเกีย่วกบัการบรรจแุละแต่งตัง้ การก�าหนดต�าแหน่ง การมีหรอืเลือ่นวิทยฐานะ  
  การเลื่อนเงินเดือน มาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การก�าหนดเกณฑ์ 
  อัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
 - อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับต�าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา
 - ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน กศจ.ภูเก็ต
 - กรรมการในคณะกรรมการ สกสค. และส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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นางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์

เกิดวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๔๗๘   อายุ  ๘๖  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่อยู ่ ๔๕  หมู่ ๑  ถนนชีกุน  ต�าบลประตูชัย  อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๕๙, ๐๘ ๑๘๕๒ ๒๖๐๖    
โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๑๑๐๖
อาชีพ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
 - กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ กบจ., กทจ., กบต. จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
  ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ   
 - ศกึษาวจิยั เรือ่ง “กลยุทธ์การบรหิารสถานศกึษาเอกชนทีส่่งเสรมิการปฏรูิปการเรยีนรู”้  
  โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - ศกึษาวจิยัถอดบทเรยีน โดยได้รบัการสนับสนนุจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา  
  และได้จดัพมิพ์เอกสารวิชาการแจกจ่ายไปยังหน่วยงาน สถานศกึษาต่าง ๆ  ท่ีมาศกึษาดงูาน  
  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - บรจิาคเงนิร่วมทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา สมทบทนุปรับปรงุอาคารพระราชทาน และก่อสร้าง  
  “อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา”
 - บรจิาคเงนิเพือ่เป็นทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั เป็นประจ�าทกุปี
 - บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนให้นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เดินทางไป 
  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศโปรตุเกส

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน์

เกิดวันที ่ ๗  กันยายน  ๒๔๙๘   อายุ  ๖๖  ปี
วุฒิการศึกษา ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาการวัดและประเมนิการผลศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ที่อยู ่ ๔๕๓  ซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๙๘๖ ๐๖๗๒    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน 
 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 นักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) และได้รับการรับรองหลักสูตรจาก 
 ส�านักงาน กพ. นับตั้งแต่รุ่นที่ ๗ เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ก�าลังด�าเนินการพัฒนารุ่นที่ ๑๑  
 โดยได้รับค�าสั่งแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาครู  
 คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 
 อย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๕ รุ่น (รุ่นที่ ๗ - ๑๑)
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วทิยากรถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ทางการบรหิารให้แก่ นบส.ศธ. ตัง้แต่รุน่ที ่๗ - ๑๐  
 รวมทั้งท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรในระดับประเทศเพื่อเป็น 
 วิทยากรให้ความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายแก่ นบส.ศธ. รวมทั้งเสนอแนวคิด 
 ในการน�า นบส.ศธ. ศึกษาดูงานต่างจังหวัด
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นายชวลิต  พึ่งโภคา

เกิดวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๑  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่อยู ่ ๑๐๓/๑  หมู่ ๗  ต�าบลบางมัญ  อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๔๕๖ ๑๗๒๒    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจงัหวดัสงิห์บรุ ีคณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวัดสงิห์บรุี     
 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 
 ซื้อที่ดินให้กับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู ้อุทิศตน เสียสละ  
 และมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน

นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 

เกิดวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒   อายุ  ๖๑  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  Ph.D. 
ที่อยู ่ ๒๖/๒๘๓  หมู่ ๕  ต�าบลวัดชลอ  อ�าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๓๐
โทรศัพท ์ ๐๙ ๔๑๕๙ ๘๒๔๒    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - อนุกรรมการสภาการศกึษาเฉพาะกจิด้านการจดัท�าแผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบับปรบัปรงุ  
  (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)
 - ประธานคณะท�างานปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
 - ท่ีปรกึษาการด�าเนินงานโครงการขบัเคลือ่นแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง ความเป็นมาและหลักการของ “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 พทุธศักราช ๒๕๖๓”   ในการประชมุสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ เรือ่ง  “ร่างแผนการศกึษาแห่งชาติ  
 พทุธศักราช ๒๕๖๓”  เมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ  ห้องพาลาเดยีม  
 ชั้น ๑๐ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร
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นายชาญชัย  รสจันทร์

เกิดวันที ่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๓  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ที่อยู ่ ๓๕๖  หมู่ ๑๐  ต�าบลส�าราญ  อ�าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๖๖ ๘๔๘๙    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  จัดหาอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะท�างาน วัสดุอุปกรณ์ 
 คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตลอดจนบุคลากรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานตามอ�านาจ 
 หน้าที่  ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน และยังคงใช้ประโยชน์ในการปฏิบัต ิ
 ภารกิจจนถึงปัจจุบัน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  น�าความรู้เกี่ยวกับการสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงเผยแพร่ใน Youtube  
 และ Facebook เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป   
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  มอบทนุการศกึษาให้กับนกัเรยีนในสถานศกึษา (โรงเรยีนบ้านกดุแข้ด่อน และโรงเรยีน 
 บ้านดอนขะยอม จังหวัดยโสธร) ในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ 

นายชาญยุทธ  ฉัตรพิริยะพันธ์

เกิดวันที ่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๐๗   อายุ  ๕๖  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ที่อยู ่ ๘๘๘  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๕๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๐๐๘๘ ๘๘๘๘    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
 - ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน           
  ทกุระดบัชัน้ทีเ่รยีนดแีละประพฤติดแีต่มปัีญหาด้านเศรษฐกจิเป็นประจ�าและต่อเนือ่ง
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
 และภายนอกห้องเรียน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้แก่ 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
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นายแช่ม  พลายสุวรรณ

เกิดวันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๔๗๓   อายุ  ๙๐  ปี
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสระเกศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ ๘๒  หมู่ ๑  ต�าบลตลิ่งงาม  อ�าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๖๘๔ ๐๗๘๐    
โทรสาร -
อาชีพ -
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  บริจาคทีด่นิให้กบัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพือ่ให้วทิยาลยับรหิารธรุกจิ 
 และการท่องเท่ียวสมุย ใช้ส�าหรับการก่อสร้างอาคารท่ีพักครู อาคารหอประชุม  
 โรงอาหาร และใช้เป็นสถานที่จัดประชุมการจัดฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา  
 และประชาชน เพื่อยกระดับทักษะอาชีพ 

นางณัฐฌา  วีระวานิช

เกิดวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๑๑   อายุ  ๕๒  ปี
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
ที่อยู ่ ๒๖/๔  ถนนท่าชนะ  ต�าบลตลาด  อ�าเภอเมอืงสรุาษฎร์ธาน ี จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๖ ๓๘๒๘ ๗๘๙๕    
โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๓๒๕๘
อาชีพ นักวิชาการอิสระ และธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ คณะท�างานการจัดท�ารายงาน     
  แสดงกิจการโรงเรียนนอกระบบ
 - ผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ คณะท�างานส่งเสริมพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
 - คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - คณะกรรมการฝ่ายการศกึษาสงเคราะห์ มลูนิธริาชประชานเุคราะห์ ในพระบรมราชปูถัมภ์
 - คณะกรรมการด�าเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
 - ผู ้แทนตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - อนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  สุราษฎร์ธานี
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  พิจารณาหลักสูตร ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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นายเต็บ  ยามันสะบีดีน

เกิดวันที ่ พ.ศ. ๒๔๘๐   อายุ  ๘๔  ปี
วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู ่ ๒๐/๒  หมู่ ๑๑  ต�าบลบึงน�้ารักษ์  อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๗๐
โทรศัพท ์ ๐๙ ๙๓๕๔ ๕๒๙๐   
โทรสาร -
อาชีพ เกษตรกร
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  บรจิาคท่ีดนิให้แก่โรงเรยีนสเุหร่าดารุลนาอีม (สมานวงค์ราษฎร์บ�ารงุ) โดยให้เป็นสมบตั ิ
 ของกระทรวงการคลัง และเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียน

นายธนบูลย์  สายวงศ์

เกิดวันที ่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๑๐   อายุ  ๕๔  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู ่ ๑๒๙๘/๔๔๖  ถนนพระราม ๓  แขวงช่องนนทร ี เขตยานนาวา  
 กรงุเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๑๕ ๗๗๕๓    
โทรสาร -
อาชีพ ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน โดยให้เป็นสมบัติของกระทรวงการคลัง       
 และเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียน
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นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

เกิดวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๐๕   อายุ  ๕๘  ปี
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 วุฒิบัตรสถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และ
 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ที่อยู ่ ๓๑/๕๑  หมูบ้่านลดัดาวลัย์  ถนนพทุธมณฑล สาย ๒  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๖๑๔ ๑๘๖๗    
โทรสาร -
อาชีพ แพทย์
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  ผลักดันการด�าเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล  
 (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) สนับสนุนให้ม ี
 ความร่วมมือกับ Cambridge University Press หรือ CUP ในการปรับหลักสูตร 
 ข้อสอบในการวัดผลประเมินผล (Assessment) และการปฏิรูปการศึกษาภายใน 
 กระทรวงศึกษาธิการ

นางนงลักษณ์  หะยีมะสาและ

เกิดวันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๘  ปี
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี
ที่อยู ่ ๒  ซอย ๖  ถนนยะรัง  ต�าบลจะบังติกอ  อ�าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  ๙๔๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๒๙๓ ๑๕๒๙    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  คณะกรรมการพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรูอ้สิลามศกึษา ระดบัอสิลามศกึษาตอนต้น      
 (อิบติดาอียะฮฺ) ภายใต้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจ�ามัสยิด
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - วทิยากรในการประชุมเชิงปฏบิตักิารปรบัปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจดัการเรยีนรู ้
  อิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๔ และจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๕ - ๖  
  ทุกรายวิชา
 - วทิยากรในการประชุมเชิงปฏบิตักิารปรบัปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจดัการเรยีนรู ้
  อิสลามศึกษาชั้นปีที่ ๕ - ๖ 
 - วิทยากรในการประชุมเชิงจัดท�าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 
  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการตามพระราชด�าร ิ
  สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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นายบวรวิทย์  เลิศไกร

เกิดวันที ่ ๔  มีนาคม  ๒๕๑๓   อายุ  ๕๐  ปี
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ที่อยู ่ ๑๐  ซอยอ่อนนชุ ๗๕  ถนนอ่อนนชุ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรงุเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๔๓ ๐๔๓๒    
โทรสาร -
อาชีพ ครูโรงเรียนเอกชน (รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา)
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  เป็นผูม้คีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนนิงานกจิกรรมลกูเสอื 
 ด้านการฝึกอบรมและด้านวิชาการเป็นอย่างดยีิง่ จงึได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ  
 คณะท�างานในการด�าเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และ 
 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในการฝึกอบรมบคุลากรทางการลกูเสอื  
 ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมการจัดท�าคู่มือครู คู่มือ 
 การจัดกิจกรรม และคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในระดับต่าง ๆ

นาวาอากาศตรี บัญชา  ชุนสิทธิ์

เกิดวันที ่ ๒๘  กันยายน  ๒๔๙๘   อายุ  ๖๔  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ ๑๑๑/๕๘  ซอยสายไหม ๑๓  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๑๗๔ ๘๗๔๔   
โทรสาร -
อาชีพ ผู้บริหารส่วนงานการบิน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  ประธานอนกุรรมการร่วมภาครฐัและเอกชน เพือ่ผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศึกษา                
 (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน และร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน 
 การสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานจ�านวน ๖ แห่ง เพ่ือเข้าสู่การรับรองเป็นสถาบัน 
 การฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMTO) และติดต่อประสานงานกับ 
 สถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้นักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน 
 ได้เข้าฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการดังกล่าว เช่น บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น      
 เซอวิสเซส เอเชีย, บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน), บริษัท สายการบินนกแอร์,  
 บริษัท บางกอกแอร์เวย์, บริษัท เทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท ฟอมูซ่า 
 ประเทศไต้หวัน
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นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร

เกิดวันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๐๐   อายุ  ๖๓  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู ่ ๑๙๙/๒๑๐  หมู่ ๓  ถนนราชพฤกษ์  ต�าบลบางขุนกอง  อ�าเภอบางกรวย  
 จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๓๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๖๔ ๕๐๓๕    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  อนกุรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วสิามญัเกีย่วกบัต�าแหน่งบคุลากรอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)         
 ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองวิเคราะห ์
 แนวทางแก้ไข กรณไีม่เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ วธีิการหรอืเงือ่นไขที ่ก.ค.ศ.  
 ก�าหนด ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามญัเฉพาะกจิ (ว.๑๓)  คณะท�างานทบทวน 
 การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  
 ๓๘ ค. (๒) ในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 คณะกรรมการ/คณะท�างานในการตรวจสอบข้อมูลในหน่วยงานการศึกษา กรณีพบ 
 ปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน 
 ส�านักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ฉะเชิงเทรา
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษาอย่างสม�่าเสมอ โดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
 ในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายบุญธรรม  แสนจักร์

เกิดวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๐๙   อายุ  ๕๕  ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุดรพณิชการ - ช่างกลอุดรธานี 
ที่อยู ่ ๑๓๙  หมู่ ๘  บ้านห้วยผักกูด  ต�าบลเชียงกลม  อ�าเภอปากชม  จังหวัดเลย  ๔๒๑๕๐
โทรศัพท ์ ๐๘๑ ๙๕๔ ๕๕๓๕    
โทรสาร  -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ที่ปรึกษารองผู้อ�านวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยาฝ่ายบริหารวิชาการ
 - ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของวงดนตรีลูกทุ่งเชียงกลมวิทยา - วัชราภรณ์
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนงบประมาณจัดท�าห้องบันทึกเสียงให้โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย
 - สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียง
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นางปนัดดา  พิพัฒโนทัย 

เกิดวันที ่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๐๔   อายุ  ๕๙  ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่อยู ่ ๕๔/๒๖  หมู่ ๔  ต�าบลส�านักท้อน  อ�าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๓๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๔๕๒ ๔๓๔๖   
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
 -  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง
 -  โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา) จังหวัดสกลนคร
 -  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพร จังหวัดสกลนคร
 -  โรงเรียนบ้านเกาะไทร จังหวัดกระบี่
 -  โรงเรียนวัดส�านักกะท้อน จังหวัดระยอง

นายประมุข  ลมุล

เกิดวันที ่ ๑๗  มกราคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๗  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ที่อยู ่ ๕๑  ป.ณัฐพล ๒  ต�าบลหาดใหญ่  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๙๑ ๘๕๐๗    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
 - ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการด�าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ 
  การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดสงขลา
 - คณะกรรมการที่ปรึกษาการด�าเนินโครงการ TFE (Team For Education)  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
 - ทีป่รกึษาในการด�าเนนิโครงการขับเคลือ่นการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยัในระดบั 
  พื้นที่
 - ที่ปรึกษาในการด�าเนินโครงการ Coaching Teams
 - ทีป่รกึษาในการด�าเนนิงานโครงการศกึษาวจิยัผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย ๑ ต�าบล  
  ๑ โรงเรียนคุณภาพ ในจังหวัดสงขลา
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นายประสาน  ประวัติรุ่งเรือง

เกิดวันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๐๔   อายุ  ๕๘  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่อยู ่ ๑๑/๑๙๙  ซอยงามวงศ์วาน ๔๓ แยก ๒-๙ (ชินเขต ๑/๒๙)  ถนนงามวงศ์วาน  
 แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๗๘๙ ๗๑๗๑    
โทรสาร -
อาชีพ ผู้รับใบอนุญาต  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการอาชีวศึกษาของไทยให้เป็นท่ียอมรับ             
 ในระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับการรับรองและผ่านการประเมิน APACC :  
 Asia Pacific Accreditation and Certification Commission ในระดับเหรียญทอง  
 ด�าเนินโครงการวิทยาลัยคุณธรรม ประสบความส�าเร็จ ได้รับรางวัลระดับเพชรต้นแบบ  
 ได้รับยกย่องให้ได้รับรางวัล “คนแห่งแผ่นดิน” บริหารจัดการศึกษาส่งผลให้บุคลากร  
 และนักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
 ได้รบัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการจากหน่วยงานระดับประเทศ ทัง้ภาครฐั 
 และเอกชน จัดตั้งมูลนิธิและทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย  
 สนับสนุนเงินและสิ่งของเพื่อเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ทุกสังกัดอย่างต่อเนื่อง

นายปัญญา  สิทธิสาครศิลป์

เกิดวันที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓   อายุ  ๔๐  ปี
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์
ที่อยู ่ ๑๙๙/๕๙  ซอยพระรามที่ ๓ ซอย ๓๓ แยก ๗  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๕๙๘๐ ๒๒๙๐   
โทรสาร -
อาชีพ ทนายความ
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วทิยากรบรรยายจรยิธรรมในวิชาชพีกฎหมาย กบั นสิติคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั 
 ธรรมศาสตร์
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - มอบเงินสนบัสนนุทนุการศกึษาให้แก่โรงเรยีนปราจณิราษฎรอ�ารงุ จงัหวดัปราจนีบรุี
 - มอบเงินบริจาคให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์        
  เพื่อการศึกษาปัตตานี
 - มอบเงินบริจาคให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ เพื่อพัฒนาการศึกษา คณะนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
 - สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ๖๐ ปี โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม
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นายพัลลภ  เวศย์วรุตม์

เกิดวันที ่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๔๙๕   อายุ  ๗๐  ปี
วุฒิการศึกษา มศ.๓  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ที่อยู ่ ๙๙  หมู่ ๙  ต�าบลล�าพยา  อ�าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๗๓๖ ๗๘๔๙    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชินีบูรณะ
 - ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน ฯ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐  
  ประเทศไทย สนบัสนนุโครงการสร้างสรรค์ปัญญา พฒันาเขยีนอ่าน สบืสานสารานกุรมไทย  
  ส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 - ประธานคณะกรรมการการก�าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - สนับสนุนการจดัตัง้และด�าเนินงานศนูย์พฒันาการศกึษา ได้แก่ ศนูย์แนะแนว จงัหวดันครปฐม  
  ศูนย์ยุวกาชาด จังหวัดนครปฐม และศูนย์อาเซียนศึกษา สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
 - สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ระดับภาคกลาง
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนเครื่องดนตรี ให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระต�าหนัก            
 สวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม

นายพิเชษฐ์  สุนทรถาวรวงศ์

เกิดวันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๑๖   อายุ  ๔๗  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
ที่อยู ่ ๘๘  หมู่ ๓  ต�าบลบางหลวง  อ�าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๙๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๗๗๗ ๗๕๖๗, ๐๘ ๑๙๔๓ ๒๑๐๐    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ อาท ิอปุกรณ์ กฬีาเสือ้ผ้า รองเท้า เครือ่งเขยีน กระเป๋านกัเรยีน 
 และของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็นต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนบัสนนุการให้นกัเรยีนเรยีนรูว้ฒันธรรมจากกจิกรรมในเทศกาลงานประเพณต่ีาง ๆ       
 เช่น เทศกาลกินเจ แห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  บรจิาคเงนิเพือ่จดัสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ให้กบัโรงเรยีนบ้านหนองมะม่วง  
 จังหวัดนครปฐม
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นางสาวเพ็ญแข  โรจนะ

เกิดวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๓   อายุ  ๕๐  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่อยู ่ ๘๐/๒๐  หมู่ ๒  ต�าบลทุ่งต�าเสา  อ�าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๐๖๕๙ ๕๙๒๖    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ผูช่้วยคร ู(จติอาสาไม่รบัค่าตอบแทน) ในระดบัชัน้อนบุาล ๑ - ๓ ของโรงเรยีนบ้านทุ่งต�าเสา  
  เพ่ือช่วยเหลือครูประจ�าที่มีเพียงคนเดียว โดยปฏิบัติงานทุกวันที่มีการจัดการเรียน 
  การสอน 
 - สนับสนุนการจัดท�าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยและโรงเรียน 
  บ้านทุ่งต�าเสา ได้ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน

นางสาวเพ็ญศิริ  ศรีคำาภา

เกิดวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๑๘   อายุ  ๔๕  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ท่องเที่ยวและการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
ที่อยู ่ ๙๕  หมู่ ๔  ต�าบลแม่เจดีย์  อ�าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๒๖๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๔๗๖ ๙๐๙๓    
โทรสาร -
อาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนบัสนุนสถานท่ี เป็นแหล่งเรยีนรู ้การนวดแผนไทยเพ่ือสขุภาพ และการแปรรปูสมนุไพร 
  ให้กับนักศึกษา กศน. และผู้ที่สนใจทั่วไป
 - คณะท�างานจดัท�าหลกัสูตรนวดแผนไทย หลกัสตูรการแปรรปูสมนุไพรของศนูย์การศกึษา 
  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเวียงป่าเป้า
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - วทิยากรให้ความรูห้ลกัสตูรการนวดแผนไทยเพือ่สขุภาพ และหลกัสตูรการแปรรปูสมนุไพร
 - สนบัสนนุกจิกรรมเผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่วกับการนวดแผนไทย และการแปรรปูสมนุไพร
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นางสาวภัทร์วดี  เหลืองสุวรรณ

เกิดวันที ่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๓  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่อยู ่ ๒๔  ซอยอารย์ี ๑  ถนนพหลโยธนิ  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  
 กรงุเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๓๐๖    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  กรรมการอุปถัมภ์ของโรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยพ้ืนฐานให้กับนักเรียนโรงเรียน 
  สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 
 - บริจาคเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้      
  ในการด�าเนินการของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา
 - บริจาคพัดลมเพดาน ๗ ใบพัด พร้อมติดต้ังให้กับโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล       
  จังหวัดสุพรรณบุรี
 - มอบรถจกัรยานให้กับโรงเรยีนวดัเสาธง โรงเรยีนวดับ้านหมี ่สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

นายมงคล  ศิริพัฒนกุล

เกิดวันที ่ ๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๗  ปี
วุฒิการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู ่ ๑๗/๙  ถนนเทศบาล ๕  ต�าบลปากเพรยีว  อ�าเภอเมืองสระบรุ ี จงัหวดัสระบรุ ี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๙ ๕๕๗๖ ๕๕๕๕    
โทรสาร -
อาชีพ นักธุรกิจ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนเทพศริินทร์ พแุค จงัหวัดสระบรุี
 - ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลยั จงัหวดัสระบรุี
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - บริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร ้างปรับปรุงสนามกรีฑา งานลาดแอสฟัลท์  
  และวัสดุครุภัณฑ์ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
 - บริจาคเครื่องเสียง พร้อมผ้าม่าน ให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
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นายรณภพ  ปัทมะดิษ

เกิดวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๐   อายุ  ๕๓  ปี
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่อยู ่ ๕/๔๔๗  ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๙๘๙ ๙๘๙๘   
โทรสาร -
อาชีพ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  อนุกรรมการอ�านวยการการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษา 
 คอมพิวเตอร์ (Coding) 

นายวรวิทย์  สุระโคตร

เกิดวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๐๑   อายุ  ๖๒  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู ่ ๕๖/๑๒๘  ซอยพหลโยธิน ๗๑  ถนนพหลโยธิน  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๒๕๖ ๗๑๙๙    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ
 - ประธานคณะกรรมการสอบนักบริหารต้น
 - คณะกรรมการคัดเลือกนักบริหารต้น
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วิทยากรบรรยาย เรื่อง วินัย จรรยาบรรณของข้าราชการ หลักสูตรผู้อ�านวยการ 
 ส�านักงาน กศน.จังหวัด ผู้อ�านวยการสถานศึกษา (กศน.อ�าเภอ/เขต) 
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นายวิชชุพันธ์  จันทร์มณี

เกิดวันที ่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๒๐   อายุ  ๔๓  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ที่อยู ่ ๑๙๙/๑๙๙ หมู่ ๕  ต�าบลหลักหก  อ�าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๔๖๓ ๒๘๙๒    
โทรสาร -
อาชีพ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนับสนุนร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ. (ระบบทวิภาคี) 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ๗ วิทยาลัย และรับนักศึกษาวิทยาลัย 
  ในความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า  
 - คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการจัดการ            
  ธุรกิจอาหาร ปี ๒๕๖๓
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - วทิยากรบรรยายวทิยาลยัในความร่วมมือเพือ่ศกึษาต่อ (ระบบทวภิาค)ี ฝึกประสบการณ์ 
  วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 - สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เข้าประกวดกิจกรรม 
  คนพันธุ์ R
 - สนบัสนนุด�าเนนิโครงการรบันกัศึกษาท่ีได้รบัผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้ได้รับการฝึกงานอย่างต่อเนื่อง

นายวิรัตน์  ปองเปี่ยม

เกิดวันที ่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๔๙๘   อายุ  ๖๖  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
ที่อยู ่ ๙/๓๐๗  หมู่ ๑๔  หมู่บ้านอิมพีเรียลลากูน่า ซอย ๔  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
 ต�าบลบางบัวทอง  อ�าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๓๐๖๐ ๓๙๕๔, ๐๘ ๑๖๘๖ ๔๐๓๙    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ผู้อ�านวยการฝึกอบรมและวิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา 
  ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เป็นที่ปรึกษา รองประธาน และ 
  กรรมการในการด�าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของยุวกาชาด
 - คณะกรรมการในการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาดประกอบการจัดการฝึกอบรม     
  และการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
 - สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
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นายเวโรจน์  ปินตา

เกิดวันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๑๙   อายุ  ๔๕  ปี
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและภาวะผู้น�าทางการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู ่ ๔/๗๙  หมู่ ๔  ต�าบลบางพูด  อ�าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
โทรศัพท ์ ๐๖ ๑๓๖๓ ๕๑๕๙    
โทรสาร ๐ ๒๙๖๓ ๒๙๕๕
อาชีพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนบัสนนุทนุการศึกษาให้นกัศึกษาวทิยาลัยเทคนคิชลบรุ ีสาขาระบบราง ไปศกึษาต่อที ่
 สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ ปี จ�านวน ๑๐ คน

นายศรีราชา  วงศารยางกูร

เกิดวันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๔๘๙   อายุ  ๗๔  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  Ph.D. 
ที่อยู ่ ๒๙๔  ซอยลาดพร้าว ๑๐๙  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  ๑๑๑๓๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๔๕๘ ๗๖๕๔    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนับสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศกึษาเฉพาะกจิเพือ่การจัดท�าข้อเสนอการปรบัปรุง 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 - ประธานคณะท�างานจดัท�าข้อเสนอการปรบัปรงุแผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 
 - คณะท�างานจัดท�าร่างกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการศึกษาแห่งชาติ
 - ท่ีปรึกษาและให้ค�าแนะน�าด้านวิชาการกับคณะท�างานจัดท�าข้อเสนอการปรับปรุง 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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ศาสตราจารย์ศิริชัย  กาญจนวาสี

เกิดวันที ่ ๖  กันยายน  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๗  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส
ที่อยู ่ ๑๙๑๔  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๗๐๗๒ ๐๐๖๘    
โทรสาร -
อาชีพ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครศุาสตร์ ศกึษาศาสตร์ หรอื 
  การศกึษา และจากผู้ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี
 - ประธานอนกุรรมการพฒันาแนวทางการทดสอบเพือ่ขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู
 - รองประธานคณะอนกุรรมการอ�านวยการทดสอบเพือ่ขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู
 - ประธานกรรมการในการด�าเนนิงานก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเครือ่งมอืประเมนิ 
  สมรรถนะทางวชิาชพีคร ูด้านการปฏบิตังิานและการปฏบิตัตินตามมาตรฐานวิชาชพีครู

นายสมบูรณ์  บุญศิริ

เกิดวันที ่ ๓  เมษายน  ๒๔๘๕   อายุ  ๗๘  ปี
วุฒิการศึกษา ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
ที่อยู ่ ๑๗๐/๑๖ - ๑๙  ซอยพระพินิจ  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ์ ๐๙ ๖๓๙๖ ๓๖๙๓    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
 - ทีป่รกึษาคณะกรรมการคดัเลอืกคณะผู้แทนลกูเสอืไทยเข้าชมุนมุลกูเสอืโลก ครัง้ท่ี ๒๔
 - ทีป่รกึษาคณะกรรมการกองบริการและสทิธปิระโยชน์ งานชมุนมุลกูเสอืพลงัแสงอาทติย์  
  (1ST Solar Scout Jamboree) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
 - อนุกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ผู้ประสานงานระหว่างส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ กับ Asia – Pacific Regional  
  Support Center ในการจดัต้ังกองลกูเสอืในประเทศไทย เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ด้อยโอกาส  
  โครงการ Ticket to Life Project Thailand
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นายสมยศ  นิมมานเหมินท์

เกิดวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๔๙๓   อายุ  ๗๐  ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Asian Institute of Management (AIM), Makati,Manila 
 The Philippines   
ที่อยู ่ ๑๐, ๑๒, ๑๔  ถนนวิชยานนท์  ต�าบลช้างม่อย  อ�าเภอเมืองเชียงใหม่  
 จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๘๘๑ ๘๒๐๒    
โทรสาร -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ผลงาน
 สนับสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนค�าเท่ียงอนุสสรณ์ ประจ�าปี  
 พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วิทยากรบรรยายให้กับคณะครู คณะครูอาวุโส ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน และนักเรียน 
 โรงเรยีนค�าเทีย่งอนสุสรณ์ ในการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ผ่านนทิรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจก                     
 โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้  ชุติมา) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - บริจาครถยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนค�าเที่ยงอนุสสรณ์
 - บริจาคเงินสนับสนุนเทพ้ืนถนนยางมะตอย และปรับปรุงร่องระบายน�้าโรงเรียน            
  ค�าเที่ยงอนุสสรณ์
 - บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนโรงเรียน         
  ค�าเที่ยงอนุสสรณ์

นายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง

เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๐๐   อายุ  ๖๔  ปี
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่อยู ่ ๔๔  หมู่ ๔  ต�าบลวังไก่เถื่อน  อ�าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  ๑๗๑๓๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๗๔๐ ๔๗๔๘    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนับสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านการศึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 - ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ด้านพัฒนาการศึกษา
 - คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิและนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.) ส�านกังาน 
  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
 - คณะกรรมการประเมนินกัเรยีนเพือ่รบัรางวลัพระราชทานระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖
 - ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๓
 - ประธานคณะท�างานจดัท�าหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกรปูแบบหรอืแนวทางการพฒันา 
  การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาน�าร่องระดับภาค 
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นางสาวสุวจี  ณ ถลาง

เกิดวันที ่ ๖  มกราคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๗  ปี
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ที่อยู ่ ๔/๒  หมู่ ๒  ต�าบลอ่าวลึกใต้  อ�าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๑๙๗๐ ๑๓๖๖    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - คณะกรรมการการประเมนิภาค ค ความเหมาะสมกบัต�าแหน่ง วชิาชพีและการปฏบิติังาน 
  ในสถานศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
  และบคุลากรทางการศกึษา ต�าแหน่ง ครผููช่้วย สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
  ขั้นพื้นฐาน ของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
 - คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  อ�าเภอเมืองกระบี่
 - คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วทิยากรบรรยายในการให้ความรู ้เรือ่ง การเขยีนโครงการของศนูย์การศกึษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองกระบี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ  วีระธรรมโม

เกิดวันที ่ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๐๘   อายุ  ๕๖  ปี
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู ่ ๑๒๔/๔  ต�าบลบ่อยาง  อ�าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๖๑๙ ๒๑๐๕    
โทรสาร -
อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - รองประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
  แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๓
 - รองประธานคณะกรรมการก�ากบั ตดิตามและประเมินผลการจดักจิกรรมพฒันาวชิาชพี 
  แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ�าปี ๒๕๖๓
 - คณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา 
  จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๓
 - คณะกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชน 
  แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๓
 - ผูท้รงคณุวฒุใินหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะมอือาชพี ด้านการจดัการเรยีนรู้ยคุใหม่  
  โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความคาดหวังการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชน 
 แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี 
 ของการพัฒนาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

249การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



รองศาสตราจารย์อารยา  จาติเสถียร

เกิดวันที่ ๒๔  พฤษภาคม  ๒๔๙๔   อายุ  ๗๐  ปี
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขา Plant Genetics Technical University of Munich
ที่อยู ่ ๑๘๑/๑๘  ต�าบลช้างเผือก  อ�าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๓๔๗๑ ๐๙๐๑    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ สาขาวิชาชีววิทยา
 - ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนางานวิจัย

รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี

เกิดวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๔๙๖   อายุ  ๖๘  ปี
วุฒิการศึกษา ปรญิญาเอก สาขาวชิา Computer Aided Design of Electronics University of California,  
 Berkley, U.S.A. 
ที่อยู ่ ๓๒๒  หมู่บ้านนันทวัน - ปิ่นเกล้า - ราชพฤกษ์ ซอย ๓๐/๖  ถนนบรมราชชนนี  
 แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๐๒๔ ๘๘๔๒    
โทรสาร -
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - ความส�าเร็จในการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในสถานภาพองค์การมหาชน  
  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน
 - ก�ากบัดแูลโรงเรยีนให้ด�าเนนิกจิการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ในการก�าหนดนโยบาย 
  การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานของโรงเรียน
 - ก�ากับ ดูแลการตรวจสอบภายในด้านการเงินและงบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส 
  และตรวจสอบได้ ตลอดจนอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน
 - ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ  
  ประกาศ หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ
 - ก�าหนดนโยบายและการอนมัุตแิผนการบรหิารทรพัยากรบคุคลของโรงเรยีน จนสามารถ 
  พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นผู้น�าทางวิชาการ และขยายผลองค์ความรู้ 
  ด้านการจดัการการศกึษาด้านคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีปสูโ่รงเรยีน 
  ทั่วไปในวงกว้างครอบคลุมทั่วประเทศ

250 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



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
โทรศัพท ์ ๐ ๒๕๕๔ ๒๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๕๔ ๒๐๐๐
ประเภทกิจการ ผูผ้ลติสนิค้าอปุโภคบรโิภคชัน้น�าของโลก ผลติและขายสนิค้ากว่า ๔๐๐ แบรนด์ ท่ัวโลก
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู ้ เล่นเลอะ 
 นอกห้องเรียน” ปี ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้มีการสร้างประสบการณ ์
 การเรียนรู ้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนในการต่อยอดการพัฒนาความสามารถ 
 ในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนบัสนนุทนุการศึกษาเพือ่ต่อยอดโครงการ “บรสี เปิดประสบการณ์ เรยีนรู้ เล่นเลอะ  
  นอกห้องเรียน” 
 - สนบัสนนุผลติภณัฑ์เจลล้างมอือนามยัวาสลนีคุณภาพ ขนาด ๕๐ มิลลลิติร และขนาด     
  ๔๕๐ มลิลลิติร รวมทัง้สิน้ ๕๑๐,๐๐๐ ชิน้ เพือ่ให้นกัเรยีนและบคุลากรทางการศกึษา  
  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น�าไปใช้ประโยชน์ ในการดูแล 
  เรื่องความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (COVID-19)
 - สนับสนุนผลิตภัณฑ์โปรแมกซ์ โปสเตอร์และแผ่นพับเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
  โดยแบรนด์โปรแมกซ์ ไปติดภายในบริเวณโรงเรียน ภายใต้โครงการ Promax Big  
  Cleaning Day ให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๐ โรงเรียน  
  และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๐ โรงเรียน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ผู้บริหาร นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ประธานกรรมการพัฒนาชุมชน 
 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑
สถานที่ตั้งองค์กร ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น ๔ (มุขหลัง)  ต�าบลเนินพระ  อ�าเภอเมืองระยอง  
 จังหวัดระยอง  ๒๑๑๕๐
โทรศัพท ์ ๐ ๓๘๐๑ ๗๔๖๐
โทรสาร ๐ ๓๘๐๑ ๗๔๖๐
ประเภทกิจการ องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการพัสดุพร้อมเก้าอี้ส�านักงาน  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอปลวกแดง ส�านักงาน 
  กศน.จังหวัดระยอง 

251การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๐
ผู้บริหาร นางพรพรรณ  ศุขวัฒน์
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๑๑/๔๕  หมู่ ๔  ต�าบลแสนตอ  อ�าเภอน�้าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐ ๕๕๔๗ ๙๙๓๔
โทรสาร -
ประเภทกิจการ องค์กรสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลก�าไร
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - ด�าเนินงานโครงการของกิจกรรมอบรมฉลาดรู้เท่าทันโรคอ้วน/ผอม ในโรงเรียน 
   โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องสาเหตุการเกิดโรคและความเสี่ยงในการเกิดโรค
 - โครงการกิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
 - โครงการกจิกรรมการส่งเสรมิทกัษะการงานอาชพีตามความต้องการ กลุม่เป้าหมาย
 - โครงการกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
 - โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการพูดในโรงเรียน 
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนโรงเรียนบ้านงอมมด ในการปรับปรุงห้องพยาบาล
 - สนับสนุนโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓
 - สนับสนุนโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันส�าหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
 - สนับสนุนโครงการติดตั้งเครื่องกรองน�้าและจัดซื้อถังเก็บน�้าบนดินไฟเบอร์กลาส 
   โรงเรียนบ้านสีเสียดบ�ารุง
 - สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากล�่า
 - สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างล้างภาชนะ อุปกรณ์รับประทานอาหารพร้อมชั้นวาง 
  ตากแดดฆ่าเชื้อโรค โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
 - สนับสนุนปรับปรุงโรงอาหารในโรงเรียนไผ่งามวิทยา

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘
ผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถานที่ตั้งองค์กร ส�านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๓๒๘  ถนนศรีอยุธยา  
 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์ -
โทรสาร -
ประเภทกิจการ หน่วยงานของรัฐ ด้านการศึกษา
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนบัสนนุการด�าเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการในแต่ละมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่ร่วมกบั  
 สสวท. ในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการอบรม 
 เชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  ร่วมกบั สสวท. ในการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรเพิม่ศักยภาพครูให้มสีมรรถนะของครู     
 ยุคใหม่ ส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวทางสมรรถนะ PISA  ที่เน้น 
 การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน  
 และท�าให้เกิดระบบ Coaching and mentoring ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เป็นที่ปรึกษา ให้ค�าแนะน�าและท�าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional  
 Learning Community : PLC กับครูที่ผ่านการอบรม ซึ่งจะส่งผลให้ครูเกิดการพัฒนา 
 ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมนักเรียนส�าหรับการเผชิญหน้า 
 กับปัญหาในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังร ่วมสร้างความเข้าใจของครูและนักเรียน 
 ต่อการประเมินผล PISA
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๔๖
ผู้บริหาร พันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์
สถานที่ตั้งองค์กร ๙๙  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๑๐๔ ๔๔๐๓
โทรสาร ๐ ๒๑๐๔ ๔๗๗๗
ประเภทกิจการ ผู้ให้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนนุบรกิารอนิเทอร์เนต็ Free WIFI by CAT เพือ่ถวายสือ่สญัญาณอนิเทอร์เนต็ 
 แด่สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
 เพื่อใช้ในการทรงงานในระหว่างการเสด็จ ฯ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
 ในสงักดัส�านกังาน กศน. และเพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา แก่นกัเรยีน นกัศกึษา รวมถงึ 
 ประชาชนท่ีใช้บริการในห้องสมุดประชาชน จ�านวน ๑๐๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็น 
 การส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ ค้นคว้าความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ          
 ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๓๒
ผู้บริหาร นายอัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภา  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
สถานที่ตั้งองค์กร ๘  อาคาร คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์  ถนนรางน�้า  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี 
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๖๗๗ ๘๘๘๘ 
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ธรุกจิสนิค้าปลอดอากรในเมอืง  จ�าหน่ายสนิค้าปลอดภาษีและปลอดอากร  ธรุกจิป้ายไฟ 
 โฆษณาภายในอาคารผูโ้ดยสารในประเทศและระหว่างประเทศในท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ   
 ธุรกิจบริหารโรงละครอักษราคิงเพาเวอร์ ร้านอาหารรามายนะ และร้านอาหารลามูน   
 ธุรกิจกีฬาฟุตบอลสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ซิตี้
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนการบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน มาตรฐาน FIFA เพื่อใช้ 
 ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 
 และเยาวชนในพื้นที่อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนับสนุนการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนในสถานศึกษา อันน�าไปสู่ 
 การประกอบวิชาชีพกีฬาฟุตบอลในอนาคต
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนนุงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม ๗ คน ขนาด ๓๓ x ๕๓ เมตร  
 มาตรฐาน FIFA ให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
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บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผู้บริหาร นายสุเมธ  เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 เครือเจริญโภคภัณฑ์
สถานที่ตั้งองค์กร ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๖๔๖ ๗๒๐๐ 
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
 โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในนามข้าวตราฉัตร โดยบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด  
 เป็นบรษิทัเอกชนเพยีงรายเดยีวท่ีให้การสนบัสนนุโครงการเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนือ่ง  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๓ เป็นเวลากว่า ๑๗ ปี ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
 เยาวชนไทย 

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำากัด (สำานักงานใหญ่)

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑  สิงหาคม  ๒๕๓๘
ผู้บริหาร นางสาวจันทร์นภา  สายสมร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๒/๑๑  หมู่ ๑๘  ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๕๔๘๘ ๑๖๒๒
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายฟิล์มกรองแสงลามิน่า
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  ด�าเนินโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” เป็นโครงการให้เปล่า โดยการ 
 ก่อสร้างอาคารเรยีนหลงัใหม่ขนาด ๔ ห้องเรยีน ให้กบัโรงเรยีนท่ีขาดแคลน ซึง่ในปี ๒๕๖๓  
 ได้ด�าเนนิโครงการที ่๑๙  คอื การจดัสร้างอาคารเรยีนหลงัใหม่ให้แก่โรงเรยีนสงิห์สะอาด  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
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บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๗
ผู้บริหาร นายกัญชร  มัททวีวงศ์  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๖๔  ซอยพหลโยธิน ๖๙  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๓๐๕ ๒๕๑๙, ๐ ๒๙๗๒ ๕๗๙๔
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ผลิต/จ�าหน่าย/ให้ค�าปรึกษา/ฝึกอบรม ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบ 
 ออนไลน์ ให้กับคณะครูและนักเรียน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - วิทยากรบรรยายการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  เพือ่การสือ่สารข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - วิทยากรบรรยายการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
  ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ ให้กับข้าราชการครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในด�าเนนิการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เพือ่การสือ่สารผ่านระบบ 
 ออนไลน์ ให้กับครูและนักเรียน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้บริหาร นายธงชัย  บุศราพันธ์  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๐๓๕  อาคารโนเบิล  ถนนเพลินจิตร  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๕๕ โทรสาร  ๐ ๒๒๕๑ ๙๙๗๗
ประเภทกิจการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนดาราคาม เพื่อให ้
 นักเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และทันสมัย
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บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๖
ผู้บริหาร นางสมฤดี  ชัยมงคล
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๕๕๐  อาคารธนภูมิ ชั้น ๒๗  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตพญาไท   
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๖๙๔ ๖๖๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๐๖๙๖ - ๗
ประเภทกิจการ ให้บริการพลังงานแบบครบวงจรช้ันน�าในเอเชียแปซิฟิก ท่ีด�าเนินธุรกิจหลัก ๓ กลุ่ม  
 ได้แก่ ทรัพยากรพลังงาน การผลิตพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานใน ๑๐ ประเทศ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนับสนุนโครงการ Partnership School จัดสรรงบประมาณ CSR  และโครงการ 
  ยกระดับการศึกษาด้านทักษะวิชาการ (อบรม/การจ้างครู) ทักษะการสร้างอาชีพ  
  ทักษะการใช้ชีวิต 
 - คณะท�างานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า         
  โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connex ED) ของ สพฐ. และโครงการพัฒนา 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
  ของ สกสค.
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ๑๖ แห่ง เพือ่ฟ้ืนฟแูละพฒันาโรงเรยีนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๗  กันยายน  ๒๕๓๓
ผู้บริหาร นายมานะ  ศรีพิทักษ์  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๓/๒  หมู่ ๗  ถนนเก้าเส้ง-จะนะ  ต�าบลเขารูปช้าง  อ�าเภอเมืองสงขลา  
 จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๘๐๐ 
โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๘๑๑
ประเภทกิจการ แปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  คณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพือ่ผลติและพฒันาก�าลงัคนและอาชวีศกึษา  
 สนับสนุนให้มีการสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยในโรงงานในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 
 ในสถานประกอบการเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของ 
 สถานศึกษาในโรงงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบการ เข้ารับการอบรมเป็นครูฝึก 
 ในสถานประกอบการและสนับสนุนให้สถานประกอบการ เป็นแหล่งเรียนรู ้ดูงาน 
 ของนักศึกษาและให้บริษัทเป็นที่ฝึกงานปฏิบัติการสหกิจศึกษา
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนบัสนนุทุนการศกึษาให้พนกังานท่ีศกึษาในระดบั ปวส. ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท         
 อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด (สำานักงานใหญ่)

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๑
ผู้บริหาร Mr. Takanobu  Azuma  President
 นางวราภรณ์  โอสถาพันธุ์  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๐๑/๑๙-๒๔  หมู ่๒๐  นคิมอตุสาหกรรมนวนคร  ต�าบลคลองหนึง่  อ�าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๙๐๙ ๐๓๐๐
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายเครือ่งจกัรกลการเกษตรและเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม ด้วยนวตักรรม   
 การจัดการเกษตรอัจฉริยะ
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนบัสนนุอปุกรณ์การเรยีนในโครงการ KUBOTA ปันน�า้ใจให้น้อง ร่วมกบัส�านกังาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน 
 ในถิ่นทุรกันดาร 

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๘  มีนาคม  ๒๕๒๕
ผู้บริหาร นายอาคิฮิสะ  โยโคยามา  ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๒๒  ซอยอ่อนนุช ๕๕/๑  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๘๓๘ ๓๒๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๗๒๑ ๗๖๐๗
ประเภทกิจการ ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 ด้านเครือ่งปรบัอากาศ โดยการจดัฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิห้กับครผููส้อน  
 ในหลักสูตรการซ่อมบ�ารุงการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์และ 
 พื้นฐานเครื่องปรับอากาศระบบ VRV ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  มอบสื่อการเรียนการสอน ชุดเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้กับ 
 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จ�านวน ๑๙ แห่ง และมอบชุดสาธิตการเปรียบเทียบ 
 ค่าพลังงานระหว่างเครือ่งปรบัอากาศแบบรอบคงท่ีกบัเครือ่งปรบัอากาศแบบอนิเวอร์เตอร์  
 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ  
 นอกจากน้ียังสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ สอศ.โดยจัดวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ 
 มาให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจในการปฏบิตัจิรงิ ให้กับนกัเรยีน นกัศกึษา ได้มทีกัษะ 
 ด้านเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้น
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บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๙  มกราคม  ๒๕๖๐
ผู้บริหาร ดร. ฮิวจ์  โอคอนแนล  กรรมการผู้จัดการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๕๗๑  อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้น ๙ ห้อง ๙๐๐๕  ซอยสุขุมวิท ๓๑  ถนนสุขุมวิท 
 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๕๖๔
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ธุรกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาและทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนุนคณะกรรมการ The Joint Public -Private Partnership Sub-Committee      
 เพือ่การพฒันานกัเรยีนนกัศกึษาก�าลงัคนของอาชีวศกึษาเพือ่ให้ตรงตามความต้องการ 
 ของตลาดแรงงานและการท�างานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - สนับสนุนอาชีวศึกษาด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ ส�าหรับนักเรียน  
  นกัศกึษา คร ูผูบ้รหิารการศกึษาของอาชวีศกึษา ผ่าน MOU ความร่วมมอืด้านการพฒันา 
  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�าเป็น  
 (Digital Literacy) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๓๕
ผู้บริหาร นางอัญชลี  ชาลีจันทร์  ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์
สถานที่ตั้งองค์กร ๔๓๔๕  อาคารภริชัทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ ๒๗,๒๘  ถนนสขุมุวทิ  แขวงบางนาใต้ 
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๖๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๓๔๑ ๗๘๘๘
โทรสาร -
ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบ จ�าหน่าย และน�าเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนับสนุนงานคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
 - คณะกรรมการร่วมประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ
 - สนบัสนนุสถานศกึษาต้นแบบทวภิาคสีานพลงัประชารฐั MOU Excellent Model School  
  และด�าเนินงานร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - จัดอบรมการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาทวิภาคี ในปี ๒๕๖๓ เพื่อฝึกอาชีพในโรงงาน
 - จดัโครงการอบรม “ครฝึูกในสถานประกอบการ” ให้กับตวัแทนของผูจ้�าหน่าย และโครงการ  
  “Honda New Technology 2020 ครั้งที่ ๑” ให้กับอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ
 - ส่งมอบเครื่องยนต์ จ�านวน ๒ เครื่อง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
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มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๖  มีนาคม  ๒๕๕๖
ผู้บริหาร นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สถานที่ตั้งองค์กร ส�านักงานใหญ่  ๕๕๕  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๕๓๗ ๒๔๖๘ 
โทรสาร ๐ ๒๕๓๗ ๑๓๐๒
ประเภทกิจการ องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ วิทยาลัยเทคนิค 
 โพธาราม ในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชายขอบให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือนักเรียนชายขอบอย่าง 
 ต่อเนื่อง เป็นประจ�าทุกปี 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๑๗
ผู้บริหาร นายสราวุธ  ราชศรีเมือง  ผู้อ�านวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
 นายประสงค์  ศรีพิทักษ์ด�ารง  ผู้จัดการโปรแกรมอุ้มผาง
สถานที่ตั้งองค์กร ๘๐๙  ซอยศุภนิมิต  ถนนประชาอุทิศ  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๐๒๒ ๙๒๐๐ - ๒
โทรสาร ๐ ๒๐๒๒ ๙๒๐๓ - ๕
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียน ฯ กศน.อ�าเภออุ้มผาง   
 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  
โทรศัพท ์ ๐ ๒๙๓๗ ๙๙๐๑ - ๗
โทรสาร -
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 - อนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
 - สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและครโูรงเรยีนน�าร่องพืน้ท่ีนวัตกรรมการศกึษา  
  จ�านวน ๔๙ โรงเรียน ให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 - สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนน�าร่องที่เป็น 
  แกนน�า จ�านวน ๒๕ โรงเรียน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนงบประมาณสมทบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ
 - สนบัสนนุงบประมาณสมทบการพฒันาโรงเรยีนน�าร่องพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษารุน่ที ่๒
 - สนบัสนนุงบประมาณสมทบการจดัเวทีน�าเสนอผลงานการขับเคลือ่นพืน้ทีน่วตักรรม 
  จังหวัด “เวที TEP Forum Sisaket”

มูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาทิโก

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๘  เมษายน  ๒๕๕๑
ผู้บริหาร นายนริศ  แจ่มใจ  ประธานมูลนิธิ
สถานที่ตั้งองค์กร ๓๙/๑  หมู่ ๑  ต�าบลดอนหญ้านาง  อ�าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๔๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๖๘๒๕ ๔๗๙๓ 
โทรสาร -
ประเภทกิจการ มูลนิธิ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง และสนับสนุน 
 การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาอ�าเภอภาชี                        
 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนบัสนนุสถานศกึษาให้เป็นโรงเรยีนคณุภาพของชมุชน สนบัสนนุบคุลากรให้เป็นคร ู
 มืออาชีพ
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์แบบฝึกทักษะคณิตคิดเร็วเพื่อแจกให้กับโรงเรียน 
  ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต ๑ และ ๒ 
 - บริจาคเงินจัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
 - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕
ผู้บริหาร นางรมิดา  ตั้งตรงจิตร  ผู้บริหารโรงเรียน
สถานที่ตั้งองค์กร ๓๙๒/๓๓ - ๓๔  ซอยเพญ็พฒัน์ ๑  ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวงั  
 เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๖๒๒ ๓๕๕๑
โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๕๕
ประเภทกิจการ สอนนวดไทย
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนบัสนนุบคุลากรนวดฟร ีรวมทัง้จดัท�าโรงทานเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ  
  พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
  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
  - หลกัสตูรนวดไทยเพือ่สขุภาพ ๑๕๐ ชัว่โมง ณ ศนูย์ศกึษาและพฒันาชมุชน ๕ แห่ง
  - หลกัสตูรนวดเท้าเพือ่สขุภาพ ๖๐ ชัว่โมง ณ ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิ 
   อาชีพผู้สูงอายุ อ�าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครพนม

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๔
ผู้บริหาร นายธีระ  มวลชัยภูมิ  ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ�านวยการโรงเรียน
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๒๐  หมู่ ๑๒  ถนนเทศบาล ๑  ต�าบลหนองบัวแดง  อ�าเภอหนองบัวแดง  
 จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๑๐
โทรศัพท ์ ๐ ๔๔๘๗ ๒๘๔๗
โทรสาร ๐ ๔๔๘๗ ๒๘๕๑
ประเภทกิจการ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาในระบบเปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 
 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนับสนุนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
  และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า
 - สนับสนุนโครงการให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ยากจน ด้อยโอกาส
 - สนบัสนนุการด�าเนินการปรบัปรงุห้องสมดุของโรงเรียนให้มคีวามสมบรูณ์ เหมาะสม  
  และทันสมัย รองรับการใช้บริการของนักเรียนและครู
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สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand)

วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๐๓
ผู้บริหาร Mrs. Maren  Niemeyer (นางมาเรน็  นไีมเออร์)  ผูอ้�านวยการสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๘/๑  ซอยเกอเธ่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๑๐๘ ๘๒๐๐, ๐ ๒๑๐๘ ๘๒๓๓
โทรสาร ๐ ๒๑๐๘ ๘๒๙๙ 
ประเภทกิจการ องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร / องค์กรด้านวัฒนธรรม
ผลงาน
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู ้  
 (The Science Film Festival)  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยจัดฉายภาพยนตร ์
 วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้ครู นักเรียน  
 และผู ้สนใจได้ร่วมท�ากิจกรรมจากภาพยนตร์ เพื่อสร้างความตระหนักและขจัด 
 ความกลัวท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด   
 ซึ่งในปีท่ีผ่านมายังได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จัดฉายภาพยนตร ์
 ทั่วประเทศ มีผู้เข้าชมมากถึง ๖๗๖,๔๑๕ คน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑  มกราคม  ๒๕๕๒
ผู้บริหาร นายศรัณย์  โปษยะจินดา  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สถานที่ตั้งองค์กร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ๒๖๐  หมู่ ๔  ต�าบลดอนแก้ว  
 อ�าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐
โทรศัพท ์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๒๖๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๒๕๐
ประเภทกิจการ เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 และเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศ
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ได้จดัท�าสือ่การเรยีนรู ้และคูม่อื 
 กจิกรรม จดักจิกรรมทางด้านดาราศาสตร์ในรปูแบบต่าง ๆ  ส�าหรบันกัเรยีน คร ูอาจารย์  
 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ความรู ้
 ทางดาราศาสตร์ในเหตุการณ์ส�าคัญทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และสร้าง 
 ความตระหนักรู้ทางด้านดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีส�าคัญ นอกจากนี้       
 ยังได้มอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด ๑๐ น้ิว พร้อมสื่อ และอุปกรณ ์
 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�าบลรอบเวียง  อ�าเภอเมืองเชียงราย  
 จังหวัดเชียงราย  ๕๗๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐๘ ๙๗๕๓ ๗๐๙๘ 
โทรสาร -
ประเภทกิจการ สมาคม
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  สนับสนนุการบรหิารจดัการและบรหิารด้านบคุคลโรงเรยีนบ้านสนักลาง จงัหวัดเชยีงราย        
 ในการก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและก�ากับ ติดตาม ดูแล  
 ส่งเสริมการด�าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนนุงบประมาณเพือ่เป็นค่าตอบแทนครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตามโครงการ  
 โรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) และระดมเงนิเพือ่สร้างอาคารเรยีน 
 ให้กับโรงเรียนบ้านสันกลาง จังหวัดเชียงราย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๐  มกราคม  ๒๕๐๖
ผู้บริหาร นายวิรัต  สวัสดี  ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๔๕๘  หมู่ ๖  ถนนยนตรการก�าธร  ต�าบลคลองขุด  อ�าเภอเมืองสตูล  
 จังหวัดสตูล  ๙๑๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๙๓๓ 
โทรสาร -
ประเภทกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนโครงการ “ออมทรัพย์ออมความดี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
  พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยการรับฝากเงินของนักเรียน 
  ผ่านทางโรงเรียน และมกีารแจกทุนการศกึษาให้แก่นักเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�า
 - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนต่าง ๆ และกิจกรรมกีฬาเป็นประจ�าทุกปี
 - สนบัสนนุโครงการของโรงเรยีนด้อยโอกาสในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวดัสตลู  
  และมอบเงินสนับสนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าพน จังหวัดสตูล
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำากัด

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔
ผู้บริหาร นายเจริญ  สอนค�าหาญ  ประธานกรรมการ
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๔๓  ถนนประจกัษ์  ต�าบลในเมอืง  อ�าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย  ๔๓๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๔๒๔๑ ๑๓๓๔ 
โทรสาร -
ประเภทกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ  
 การเข้าค่ายพักแรม และลูกเสือและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้ส�านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และ ๒ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาบึงกาฬ และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๐
ผู้บริหาร นายธนวัฒน์  กล�่าพรหมราช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
 รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ตั้งองค์กร ต�าบลปากน�้า  อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๓๘๙ ๐๖๐๐ ต่อ ๒๑๑
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนบัสนนุงบประมาณในการส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้แก่ วทิยาลยัเทคนคิ       
 กาญจนาภิเษก สมุทรปราการ  ดังนี้
  - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
   เพือ่ด�าเนนิการจ้างครผููส้อน กรณท่ีีสถานศกึษาประสบปัญหาขาดแคลนครผููส้อน
   - โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทพร้อมลานอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงอาคาร 
   สถานศกึษาให้มีความเหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รยีนให้มปีระสทิธิภาพ ก่อให้เกดิ 
   ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
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องค์การบริหารส่วนตำาบลบางแก้ว

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘
ผู้บริหาร นายชินวัฒ  กล�่าแสง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางแก้ว 
 ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางแก้ว
สถานที่ตั้งองค์กร ๙๙  หมู ่๕  ต�าบลบางแก้ว  อ�าเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวดัสมทุรสงคราม  ๗๕๐๐๐
โทรศัพท ์ ๐ ๓๔๗๖ ๙๗๘๙ 
โทรสาร ๐ ๓๔๗๖ ๙๙๘๐
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
 - สนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยีนตามนโยบายของรฐับาล ตัง้งบประมาณในแผน 
  ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
 - สนับสนุนบุคลากรเป็นคณะท�างานหรือช่วยปฏิบัติงานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐          
  (บ้านบางแก้ว) และโรงเรียนบ้านบางบ่อ
 - สนับสนุนการจัดอบรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) และโรงเรียน          
  บ้านบางบ่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษหรือวันส�าคัญต่าง ๆ 
 - สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
  แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) และโรงเรียนบ้านบางบ่อ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำาบลพังเคน

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐
ผู้บริหาร นายพินิจศักดิ์  ค�าวัน  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพังเคน
สถานที่ตั้งองค์กร ต�าบลพังเคน  อ�าเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๗๐
โทรศัพท ์ ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๓๓ 
โทรสาร ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๓๓
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีต�าบลพงัเคน
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม            
  และกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง
 - สนับสนุนงบประมาณจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี - นาฏศิลป์
 - สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน 
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องค์การบริหารส่วนตำาบลยุ้งทะลาย

วันที่ก่อตั้งองค์กร ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙
ผู้บริหาร นายประสิทธิ์  ไพเราะ  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลยุ้งทะลาย
สถานที่ตั้งองค์กร หมู่ ๑  บ้านยุ้งทะลาย  ต�าบลยุ้งทะลาย  อ�าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐
โทรศัพท ์ ๐ ๓๕๔๕ ๙๖๐๑ 
โทรสาร ๐ ๓๕๔๕ ๙๖๐๑ ต่อ ๖๐๑
ประเภทกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลงาน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
  สนับสนุนงบประมาณด้านอาชีพ ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการผู้สูงอายุ  
 ร่วมท้ังยังมีการนิเทศติดตามผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และยังให้การสนับสนุน  
 กศน.ต�าบลยุ้งทะลาย ในการปรับพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย “Good Learning  
 Center” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยได้น�าจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าท่ี  
 และอปุกรณ์ มาร่วมในการปรบัปรงุพืน้ท่ี นอกจากนีย้งัท�าโครงการสภาเด็กและเยาวชน 
 ในต�าบลยุ้งทะลาย ร่วมกับ กศน.ยุ้งทะลาย จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม 
 ในชุมชน

Japan Foundation, Bangkok

วันที่ก่อตั้งองค์กร พ.ศ. ๒๕๑๗
ผู้บริหาร Mr. Norihiko  Yoshioka  ผู้อ�านวยการบริหาร
สถานที่ตั้งองค์กร ๑๕๙  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น ๑๐  ถนนอโศกมนตรี  แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๖๑ ๗๕๐๐ ต่อ ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๗๕๐๕
ประเภทกิจการ องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร
ผลงาน
 สนบัสนนุงานด้านบรหิารการจดัการ หรอืงานด้านบรหิารบุคคล หรอืงานด้านวสัดอุปุกรณ์  
 และงานด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ
  ให้ความร่วมมือในการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนในภาษาญ่ีปุน่ การสนบัสนนุ 
 โรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Network ให้มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม 
 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการจัดส่งครูผู้ช่วย 
 ชาวญี่ปุ่นมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้
  สนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ผ่านการด�าเนนิโครงการ  
 ความร่วมมอืต่าง ๆ  อาทิ การพฒันาครท้ัูงในด้านภาษาและการสอนภาษาญีปุ่น่ การพฒันา 
 วิธีการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นและทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  
 ในผูเ้รยีน
 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการ Sakura Network 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นทุกภาคเรียน
 - สนบัสนนุทนุฝึกอบรมครเูพือ่พฒันาความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ระดบัสูง ณ ประเทศ 
  ญี่ปุ่น

266 การศึกษาไทย ในชีวิตวิถีใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๙ ปี



ภาคผนวก



ค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สป ๑๐๑๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี

*******************************

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดให้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง

ศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในโอกาส

ดังกล่าว

เพื่อให้การด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 

ตามก�าหนดเวลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานและคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้าย 

วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี ขึ้น

ทั้ ง น้ี  ให ้ คณะกรรมการด� า เนิ น งานและคณะบรรณาธิ ก า ร มีหน ้ าที่ ค ว าม รับ ผิดชอบ 

ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เรียบเรียง รวบรวมข้อมูล ก�าหนดมาตรฐานขอบข่ายการจัดท�าหนังสือ  

การออกแบบ รูปเล่ม ตรวจสอบคุณภาพและด�าเนินการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง

ศึกษาธิการ ประกอบด้วย

๑. นางปราณี ปราบริป ู ที่ปรึกษา

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ

๓. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ก�ากับดูแล รองประธานกรรมการ

 ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔. เลขาธิการคุรุสภา หรือผู้แทน กรรมการ

๕. เลขาธิการส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ

๖. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ กรรมการ

 สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้แทน

๗. ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์ กรรมการ

 และเทคโนโลยี หรือผู้แทน

๘. ผู้อ�านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการ

 (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน

๙. ผู้อ�านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ กรรมการ

 (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน

๑๐. ผู้อ�านวยการส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน กรรมการ

 คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน

/๑๑.ผู้อ�านวยการ…
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๑๑. ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ กรรมการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒. ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓. ผู้อ�านวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย กรรมการ

 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๔. ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร กรรมการ

 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๕. ผู้อ�านวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๖. ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๗. นายศรายุทธ มาทัพ กรรมการ

 หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

 ทางการศึกษา ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๘. หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรรมการ 

 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

 ตามอัธยาศัย ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๙. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๐. หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

๒๑. ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานกลาง กรรมการ

 ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๒. ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ กรรมการ

 ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓. ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการและประสานราชการ กรรมการ

 ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๔. นายสมชาย กิจบุญศร ี กรรมการ

 กลุ่มบริหารงานกลาง ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕. นายสรินท์ ศรีสมพันธุ์ กรรมการ

 ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

/๒๖. นางเจนจิรา…
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๒๖. นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล กรรมการ

 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๗. นางสาววันรวี จุลเสน กรรมการ

 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม กรรมการ

 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๙. นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร กรรมการ

 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๐. นางสาวปรานี ลิ้มในเมือง กรรมการ

 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง กรรมการ

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๒. นางสาววาสนา ดีระมี กรรมการ

 กลุ่มบริหารงานบุคคล ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓. นางวิมล มาเทียน กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๔. นางสาวอิชยา กัปปา กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๕. นายปกรณ์ เรืองยิ่ง กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๖. นายธนภัทร จันทร์ห้างหว้า กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๗. นายสมประสงค์ ชาหารเวียง กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๘. ผู้อ�านวยการกลุ่มสารนิเทศ กรรมการและเลขานุการ

 ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

/๓๙. นางสาวสุกัญญา…



- ๔ -

๓๙. นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์ กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔๐. นางกนกวรรณ แตงวงษ์ กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔๑. นางสาวจงจิตร ฟองละแอ กรรมการ

 กลุ่มสารนิเทศ ส�านักอ�านวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

  

  (นายสุภัทร  จ�าปาทอง)

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ที่ปรึกษา
 ปราณี  ปราบริปู

เรียบเรียงและสนับสนุนข้อมูล
 • ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 • ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สป.

 • ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป.

 • ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.

 • องค์กรในก�ากับ

 • ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

คณะผู้จัดทำาต้นฉบับ
 บัลลังก์  โรหิตเสถียร

 วิมล  มาเทียน

 ปกรณ์  เรืองยิ่ง

 สุกัญญา  จันทรสมโภชน์

 กนกวรรณ  แตงวงษ์

 สมชาย  กิจบุญศรี

 สมประสงค์  ชาหารเวียง

 ธนภัทร  จันทร์ห้างหว้า

 จงจิตร  ฟองละแอ 

ภาพประกอบ 
 พงษ์อนันต์ ค�าน่าน อัจฉราพร  พรไธสง

 ธีระพันธ์  ทะก๋า เอกนรินทร์  อินสมบัติ

 ศตายุ  วาดพิมาย ชนินทร์  แซ่ฟุ้ง

 ธนวินท์  คงมหาพฤกษ์ จิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย

 อภิวัฒน์  เวียงค�า ปาริชาต  ดวงแป้น

 อนุวัตน์  หมันเส็น วัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์

พิมพ์ที่  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 

หนังสือ พลิกโฉมการเรียนรู้ 
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๘ ปี

คณะผู้จัดทำา

หนังสือ มหามงคลวาร
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๗ ปี
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