
 

 

 



 

ค ำน ำ 
 

 รายงานประจ าปี 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานและ
โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้าของการด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายด้านศึกษา  
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของภารกิจที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ โดยผลการด าเนินงาน
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้ได้มาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้น าไปใช้ในการบริหาร 
การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ในเชิงวิชาการ 
และเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
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 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
 
 
 

  
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
     ตามอัธยาศัยให้ประชาชน 
 3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ 
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ  
     ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

  
 T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
 E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
 A = Accountability ความรับผิดชอบ  
 M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
 W = Willingness ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
 I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 
 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม : TEAMWINS 
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 1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 
 3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
     มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 
     และมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

  
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน  
     สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 5. พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
     ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการจัดการศึกษา  
     ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 
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รู้จัก... 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภารกิจและอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด
ภารกิจและกรอบอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ภารกิจ 
 พัฒนายุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาด้วย
การศึกษาแหงชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
 

อ านาจหน้าท่ี 
1. ศึกษา วิเคราะห จัดท าข้อมูลเพื่อใชในการก าหนดนโยบายเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
3. แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
4. จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
7. สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษา

เอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครูคณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา 

8. สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่มิ
ไดก าหนดใหเปนอ านาจหน้าที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

9. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานความ
ช่วยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอ านาจหน้าที่ของสวนราชการใดใน
สังกัดกระทรวง 

10. พัฒนาระบบและเครือขายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
11. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิไดอยูในอ านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน

ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ ศธ. 
 ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
 ส านักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส านักงานเลขานกุารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

ส านักอ านวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา  

ส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาด และกิจการ

นักเรียน 

 

ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ 

 

ส านักตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผล 

 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

 

ส านักนิติการ 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

กศน.จังหวัด/ภาค 82 แห่ง 

กศน.อ าเภอ 988 แห่ง 

กศน.ต าบล 7,1779 แห่ง 

สช.จังหวัด/ภาค 5 แห่ง 

สช.อ าเภอ 37 แห่ง 

หมายเหตุ การแบ่งส่วนราชการอาศัยตามอ านาจ
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

 อาศัยตามอ านาจตามความในมาตรา 8  
 และมาตรา 11  
  

 อาศัยตามอ านาจตามความในมาตรา 12  

 
 อาศัยตามค าสั่ง หน.คสช.ที่ 11/2559 

 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 

 ส านักงานศึกษาธกิารภาค 1 – 18 (สังกัด สป. แต่ขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร) 
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ท าเนียบผู้บริหาร 
 
 

 
 รองศาสตราจารย์ก าจร   ตติยกวี 
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

     นางผานิตย์  มีสุนทร    นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์        นายสุภัทร  จ าปาทอง 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายอนันต์  ระงับทุกข ์   นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์         นายพิษณ ุตุลสุข 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง       
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   นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์            นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร           นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

     นายกฤตชัย  อรุณรัตน์   นายวีระกุล  อรัณยะนาค           นายอรรถพล  ตรึกตรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    นายประเสริฐ  บุญเรือง   นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4qJax5rLMAhUUVo4KHZWqC_UQjRwIBw&url=http://www.kan1.go.th/akoso.htm&bvm=bv.120853415,d.c2E&psig=AFQjCNG_xmF1DK5kqSWpLvDCpP1csHR8eA&ust=1461983289805433
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     นายด ารง   ลิมาภิรักษ์          นางสาวดุริยา   อมตวิวัฒน์ 
     ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (รก.)     ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
              

 
 
  
 
 
 
 
 

 นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์   นายสุรพงษ์  จ าจด            นายอดินันท์  ปากบารา 
 เลขาธิการคณะกรรมการ           เลขาธิการส านักงาน   เลขาธิการคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากร              ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      ทางการศึกษา       และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNx87W5LLMAhXJC44KHdusChgQjRwIBw&url=http://www.ops.moe.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3429&Itemid=61&psig=AFQjCNFxuASYp0eiRiVTazy-5vop4QjYAA&ust=1461982852206913
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อัตราก าลัง 
 อัตราก าลังในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนทั้งสิ้น 21,152 คน จ าแนกเป็น 
ข้าราชการพลเรือน จ านวน 1,745 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,345 คน 
พนักงานราชการ 15,071 คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 991 คน  
 

* หมายเหต ุ   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
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อัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า  



รายงานประจ าปี 2559 10 

 

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

45,000,000,000

6,188,011,500
2,385,515,300

283,072,900

40,479,791,300

948,533,700

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2559 
จ านวน 50,284,924,700 บาท* โดยแยกเป็นงบลงทุน จ านวน 283,072,900 บาท และงบประจ า 
(ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน) จ านวน 50,001,851,800 บาท 
จ าแนกรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ  
1. งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษาได้ย้ายสังกัดไปอยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามค าส่ังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศกึษาภาครฐัและภาคเอกชน 
2. ข้อมูล ณ วนัที ่23 กันยายน 2559 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กับ พ.ศ.2558
ปรากฏว่า ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลง ประมาณร้อยละ 7.03  
 

งบรายจ่าย งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2559 

สัดส่วน งบประมาณ 
ปี พ.ศ.2558 

สัดส่วน (+เพ่ิม-ลด) จากปี 2558 
จ านวน ร้อยละ 

งบบุคลากร 6,188,011,500 12.31 6,172,867,900 11.41 15,143,600 0.03 
งบด าเนินงาน 2,385,515,300 4.74 2,348,029,900 4.34 37,485,400 0.07 
งบลงทุน 283,072,900 0.56 273,568,600 0.51 9,504,300 0.02 
งบเงินอุดหนุน 40,479,791,300 80.50 43,822,521,100 81.02 -3,342,729,800 -6.18 
งบรายจ่ายอื่น 948,533,700 1.89 1,470,349,400 2.72 -521,815,700 -0.96 

รวม 50,284,924,700 100.00 54,087,336,900 100.00 -3,802,412,200 -7.03 
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ผลการด าเนินงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหส้ามารถจัดการศกึษา 

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ได้ด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

โดยมีกลยุทธ์ที่ส ำคัญ คือ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

ตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

ที่ผ่ำนมำ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรม 

ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

  ก า ร จั ด ง า น เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้ 

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันเสำร์ที่  

5 ธันวำคม 2558 โดยมีผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ 

และประชำชน เข้ำร่วมงำนที่บริเวณหน้ำกระทรวง 

ศึกษำธิกำร ภำยในงำนจัดให้มีพิธีถวำยเครื่องรำช

สักกำระและจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล 

กิจกรรมคำรำวำนจิตอำสำ เพ่ือบ ำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ถวำยเป็นพระรำชกุศล 

นอกจำกนี้  ยังจัดให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ อำทิ เช่น  

กำรประกวดร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ กำรแสดง

เทิดพระเกียรติ และกำรให้ควำมรู้และบริกำรแก่

ประชำชนในบริเวณงำน เช่น กำรถ่ำยภำพระบบ

ดิจิทัล กำรสำธิตกำรประกอบอำหำรและเครื่องดื่ม 

และกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

เ พ่ือให้บริกำรซ่อมจักรยำนและจักรยำนยนต์ 

แก่ประชำชน จุดเทียนชัย ถวำยพระพร พร้อมทั้ง

ปล่อยขบวนคำรำวำนจิตอำสำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

ซึ่งมีหลำยหน่วยงำน ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมจ ำนวนกว่ำ 

260 คน พร้อมรถ 26 คัน เพ่ือไปบ ำเพ็ญประโยชน์

ในสถำนที่ต่ำงๆ  
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เช่น สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี บริเวณ

ชุมชนท่ำน้ ำสำมเสน และวัดอินทรำรำม เพ่ือ

พัฒนำวัดร่วมกับชุมชน เป็นต้น และร่วมกิจกรรม 

“ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad”เมื่อวันศุกร์ที่ 11 

ธันวำคม 2558 

 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหำร

ฝ่ำยกำรเมือง ผู้บริหำรองค์กรหลัก องค์กรในก ำกับ 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ และบุคลำกรของ

กระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำร่วมพิธี ณ เวทีกลำง

บริเวณด้ำนหน้ำกระทรวงศึกษำธิกำร ภำยในงำน 

มีกำรแสดงบนเวทีกลำงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  

ของกระทรวงศึกษำธิกำร อำทิ กำรแสดงเพลง

พ้ืนบ้ำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 

พระบรมรำชินีนำถ กำรแสดงของแม่ขวัญจิต  

ศรีประจันทร์ ศิลปินแห่งชำติ กำรแสดงวงดนตรี

ลูกทุ่งปัญญำไทย มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต กำรแสดง

แฟชั่นโชว์ผ้ำไทย กำรแสดงทอร์คโชว์วันแม่แห่งชำติ 

โดยอำจำรย์จตุพล ชมพูนิช เป็นต้น นอกจำกนี้ 

ยั ง มี บู ธกิ จกร รมบริ เ วณด้ ำนข้ ำ ง เ วที กลำ ง 

ประกอบด้วย บูธลงนำมถวำยพระพรออนไลน์ 

นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติควำมเป็นแม่และครู

แห่งแผ่นดิน นิทรรศกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

กำรจัดแสดงผลงำนผลิตภัณฑ์ของหน่วยงำนต่ำงๆ 

อำทิ ครูภูมิปัญญำไทย ศิลปะไทยโบรำณช่ำงสิบหมู่ 

เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมให้บริกำรประชำชนถวำย

เป็นพระรำชกุศล เช่น กิจกรรมสอนอำชีพระยะสั้น 

Fix It Center บริกำรนวดสปำ เสริมสวย และ 

กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นต้น 

 



รายงานประจ าปี 2559 15 

 

 ก า ร จั ด ท า ห นั ง สื อ บั น ทึ ก

ประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” รัฐบำลได้มอบหมำย

ให้กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเจ้ำภำพหลักในกำร

จัดท ำหนังสือบันทึกประวัติศำสตร์ “ปั่นเพ่ือพ่อ”                     

เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นของที่ระลึกกิจกรรม  

Bike for Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2558 โดย

เตรียมกำรที่จะจัดท ำหนังสือใน 3 รูปแบบ คือ  

(๑) หนังสือบันทึกประวัติศำสตร์ “ปั่นเพ่ือพ่อ” 

เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษำ ทวยรำษฎร์จงรัก 

ล้ ำปิตุรงค์ (เล่มหลัก) ในรูปแบบภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ ขนำด A4 จ ำนวน 500 หน้ำ 

ส ำหรับแจกให้แก่หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 

ห้องสมุด และภำคเอกชน จ ำนวน 10,000 เล่ม 

พร้อมทั้งจัดท ำเป็น e-Book บรรจุลงใน DVD  

(๒) หนังสือบันทึกประวัติศำสตร์ “ปั่นเพ่ือพ่อ” 

เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับแจกประชำชน) ขนำด A5 

จ ำนวน 160 หน้ำ ในรูปแบบภำษำไทย ส ำหรับ

แจกให้กับประชำชน จ ำนวน 100,000 เล่ม  

(๓) หนังสือประมวลภำพเบื้องลึก กำรด ำเนินงำน

ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และต่ำงประเทศ 

ขนำด A4 จ ำนวน 324 หน้ำ  เ พ่ือประมวล

ภำพถ่ำยกิจกรรมโครงกำร Bike for Dad ทั้งหมด 

จ ำนวน 10,000 เล่ม พร้อมทั้งจัดท ำเป็น e-Book 

บรรจุลงใน DVD 

 พ ร ะ ร า ช ท า น จั ก ร ย า น แ ก่

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ที่ยากจนและด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสวันเด็ก

แห่งชาติปี 2559 เนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ

ปี 2559 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม

มกุ ฎ ร ำชกุ ม ำ ร  ทร งมี พระมหำกรุณำธิ คุณ

พระรำชทำนจักรยำนแก่นั ก เรี ยนระดับชั้ น

ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำที่ ยำกจนและ 

ด้อยโอกำสที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้จักรยำน 

เป็นพำหนะเดินทำงไปเรียนหนังสือเนื่องจำก 
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บ้ำนอยู่ ไกลจำกโรงเรียน จ ำนวน 9,900 คัน  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม ๒๕๕๙ มีพิธีรับมอบ

จักรยำนพระรำชทำนและปล่อยคำรำวำนจักรยำน

พระรำชทำนฯ เมื่อวันที่  14 มกรำคม 2559  

ณ บริเวณหน้ำกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจะด ำเนินกำร 

ในลักษณะจักรยำนยืมเรียน จัดสรรให้แก่ส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

และโรงเรียนกำรกุศล สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน น ำไปจัดให้กับนักเรียน 

ที่ครอบครัวยำกจน ครอบครัวมีรำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 

50 ,000 บำท ต่อปี  ต้ องเดินเท้ ำและมีบ้ ำน 

อยู่ห่ำงไกลจำกโรงเรียน ระยะทำง 3 กิโลเมตรขึ้นไป 

เดินทำงพ้ืนรำบและมีควำมปลอดภัยในกำรขี่จักรยำน 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

มีคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 

กำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2558 เท่ำกับ 3.1917 โดยแยกเป็นรำยมิติ

ดังนี้ 

มิติ ภายนอก  เป็นกำรประ เมิน

ภำพรวมด้ำนประสิทธิผลและคุณภำพกำรให้บริกำร 

มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมอยู่ที่คะแนน 

3.1022 ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย เมื่อพิจำรณำ

แยกเป็นประเด็นกำรประเมิน พบว่ำ  

 กำรประเมินประสิทธิผล เป็นกำร

แสดงผลงำนที่บรรลุเป้ำประสงค์ เป้ำหมำยและ 

เ กิ ดประโยชน์ สุ ขต่ อประชำชนด้ วยกำรวั ด

ผลสัมฤทธิ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ พบว่ำ ผลกำร

ด ำเนินงำนอยู่ที่ค่ำคะแนน 2.8102 ซึ่งอยู่ใน

ระดับต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร 

เป็นกำรแสดงให้เห็นควำมส ำคัญของผู้รับบริกำร 

ในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพด้วยกำรวัดควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำร โดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ที่มีต่อกระบวนกำรหลักของส่วนรำชกำร ได้แก่ 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และคุณภำพโดยรวม 

พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ค่ำคะแนน 5.0000 

ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่ำเป้ำหมำยมำก 
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มิติภายใน เป็นกำรประเมินภำพรวม

ด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ

องค์กำร มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมอยู่ที่

คะแนน 3.4600 ซึ่ ง เป็นไปตำมเป้ ำหมำย  

เมื่อพิจำรณำแยกเป็นประเด็นกำรประเมินพบว่ำ 

 กำรประเมินประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติรำชกำร เป็นกำรแสดงประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติรำชกำรด้วยกำรวัดควำมรวดเร็วหรือ

ระยะเวลำท ำงำนให้บริกำรและกำรลดค่ำใช้จ่ำย 

ได้แก่ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  กำรประหยัด

พลังงำน  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เป็นต้น 

พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ค่ำคะแนน 2.7667 

ซึ่งอยู่ในระดับต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 กำรพัฒนำองค์กำร เป็นกำรแสดง

ควำมสำมำรถในกำรเตรียมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง 

องค์กำรด้วยกำรวัดผลของกำรพัฒนำคน กำรจัดกำร 

องค์ควำมรู้ กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

กำรวัดคุณธรรมและควำมโปร่งใส พบว่ำ ผลกำร

ด ำเนินงำน อยู่ที่ค่ำคะแนน 4.5000 ซึ่งอยู่ใน

ระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย 

  การยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) ด ำเนินกำรวำงแผนระยะกลำงเพ่ือพัฒนำ

กำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดยก ำหนดวิสัยทัศน์

ไว้ว่ำ “มุ่งพัฒนำผู้ เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  

มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม” ประกอบด้วย 

6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร 

กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

(2) ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ (3) ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน 

รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

กำรพัฒนำประเทศ (4) ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำส 

กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (5) ยุทธศำสตร์ส่งเสริม

และพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

และ (6) ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ 

  การจัดท ารายงานผลการตรวจ

ราชการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป็นกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำย

ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน  

10 ประเด็น เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน  

2 รอบ ดังนี้ รอบท่ี 1 ภำยในเดือนเมษำยน 2559 

และรอบที่ 2 ภำยในเดือนกันยำยน 2559 สำมำรถ

สรุปผลในภำพรวมดังนี้ 

 นโยบำยที่ 1 กำรแก้ปัญหำกำร

อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได ้พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2558 

สถำนศึกษำที่มีนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 

มำกที่สุด คือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 

7,086 รองลงมำคือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 

จ ำนวน 5,742 แห่ง และระดับชั้นประถมศึกษำ 

ปีที่ 3 จ ำนวน 5,495 แห่ง และเมื่อพิจำรณำตำม

รำยเขตตรวจรำชกำร พบว่ำ ระดับชั้นประถมศึกษำปี

ที่ 1 สถำนศึกษำที่มีนักเรียนที่อ่ำนไม่ออกเขียน

ไม่ได้มำกที่สุดอยู่ในเขตตรวจรำชกำรที่ 8 จ ำนวน 
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953 แห่ง รองลงมำ คือ เขตตรวจรำชกำรที่ 12 

จ ำนวน 747 แห่ง และเขตตรวจรำชกำรที่  4 

จ ำนวน 576 แห่ง ตำมล ำดับ 

 นโยบำยที่ 2 กำรแก้ปัญหำกำร

ออกกลำงคัน พบว่ำ หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

ได้มีกำรก ำหนดจ ำนวนเป้ำหมำยของนักเรียน 

ออกกลำงคันในแต่ละปี ซึ่งจำกกำรรำยงำนในแต่ละปี

จะมีนักเรียนออกกลำงคันมีจ ำนวนลดน้อยลง  

มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำกำร 

ออกกลำงคัน เช่น มีกำรประชุมผู้ปกครองทุกภำค

กำรศึกษำ กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู

ประจ ำชั้นช่ วยกันสัง เกตพฤติกรรมนักเรียน  

เมื่อนักเรียนขำดเรียนติดต่อกัน ครูประจ ำชั้น 

จะด ำเนินกำรติดตำมนักเรียนโดยกำรประสำน

ควำมร่วมมือกับชุมชน จัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียน ปรับปรุงฐำนข้อมูลนักเรียนในสถำนศึกษำ

ต่ำงๆ รวมทั้งสถำนศึกษำได้จัดทุนกำรศึกษำ หรือ

ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำน

ต่ำงๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงเรียน เพ่ือจะได้

เรียนจนจบกำรศึกษำท้ังในระบบ และนอกระบบ 

 นโยบำยที่ 3 กำรพัฒนำนักเรียน

ให้มีทักษะกำรคิดวิ เครำะห์สร้ำงสรรค์ พบว่ำ 

หน่วยงำน สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมสนับสนุน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำในกำร

พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์สร้ำงสรรค์ให้แก่

นักเรียน เช่น จัดอบรมกำรผลิตสื่อกำรสอนตำม

แนว BBL กำรสอบแข่งขันกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์

ตำมแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 

ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำ

ปีที่ 1 – 3 จัดประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น 

ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 

และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จัดแข่งขัน 

พำทีสร้ำงสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 

และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 และจัดส่ง

คู่มือแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำ 
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ทักษะกำรคิดของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำ 

ปีที่  1 ถึ งระดับชั้ นมั ธยมศึกษำปีที่  3 ให้กับ

สถำนศึกษำทุกแห่ง เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้ประกอบ 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ เป็นต้น 

 นโยบำยที่ 4 กำรปลูกฝังคุณลักษณะ

ในเรื่องกำรรู้จักหน้ำที่ของตนเอง พบว่ำ สถำนศึกษำ

ได้ด ำเนินกำรปลูกฝังคุณลักษณะ เช่น ก ำหนด

กิจกรรมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน

ส่ ง เสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือสร้ ำ งค่ำนิยม  

12 ประกำร เช่น โรงเรียนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น 

รณรงค์เสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะ  

ใช้หลักคุณธรรม 8 ประกำรผ่ำนกิจกรรมโครงกำร

ต่ำงๆ เช่น โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนวิถีพุทธ สหกรณ์โรงเรียน กำรขับเคลื่อน

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรอำชีวบริกำร  

 

(Fix it Center) มีกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรม

อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนฯ ดังกล่ำว  

ส่งผลให้นักเรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ 

มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกำรรู้จัก

หน้ ำที่ ของตนเอง  รู้ จั กจั ดระเบียบชีวิ ตและ 

กำรอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี 

ในกำรด ำเนินชีวิต มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเอง

ตำมศักยภำพและควำมถนัดของตน ท ำให้มีก ำลังใจ

มำกข้ึน มีควำมกระตือรือร้น ขวนขวำย มีจิตส ำนึก

ต่อควำมเปลี่ยนแปลง ไม่ประมำทในกำรใช้ชีวิต  

ไม่ปล่อยเวลำให้ล่วงเลยโดยเปล่ำประโยชน์ รู้จักคิด

วิเครำะห์สิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง ท ำให้นักเรียนมี

คุณภำพและมำตรฐำน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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 นโยบำยที่ 5 กำรพัฒนำครูด้ำน

เทคนิค ทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้

เรียนอย่ำงสนุกและมีควำมสุขต่อกำรเรียนรู้ 

พบว่ำ จ ำนวนและร้อยละของครูที่มีเทคนิคทักษะ

ตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้เรียน

อย่ำงสนุกและมีควำมสุขต่อกำรเรียนรู้รวมทุกสังกัด 

ในปีกำรศึกษำ 2558 ในภำพรวมประเทศ มีครู

จ ำนวน 266,526 คน จ ำนวนครูที่จัดกำรเรียน

กำรสอนเน้นควำมรู้ควำมจ ำ (ขั้นที่  1) จ ำนวน 

74,736 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04 ครูที่มีทักษะ

ตำมขั้นที่ 1 และจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรคิด

วิเครำะห์และพัฒนำทักษะรอบด้ำน (ขั้นที่ 2) จ ำนวน 

94,852 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59 ครูที่มีทักษะ

ตำมขั้นที่ 2 และท ำให้นักเรียนมีกำรเรียนรู้อย่ำงสนุก

และมีควำมสุขต่อกำรเรียนรู้  (ขั้นที่  3) จ ำนวน 

97,620 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 

 นโยบำยที่ 6 กำรพัฒนำทักษะ

ภำษำอังกฤษ พบว่ำ หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ

ทักษะภำษำอังกฤษของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 

เช่น จัดครูต่ำงชำติสอนทักษะกำรสื่อสำรทุกระดับชั้น

ควบคู่กับครูไทยมีกิจกรรมหน้ำเสำธงยำมเช้ำ 

“โครงกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ” ภำษำอังกฤษ

วันละค ำหรือวันละประโยค จัดกิจกรรมแข่งขัน 

กำรพูดและเล่ำนิทำนเป็นภำษำอังกฤษ ส่งเสริมครู

ให้ใช้ภำษำอังกฤษในห้องเรียน จัด English Zone 

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกภำษำอังกฤษ จัดกิจกรรม

ทัศนศึกษำในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชำวต่ำงชำติ  

เป็นต้น แต่ยังคงต้องพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ

อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไป 

 นโยบำยที่ 7 กำรลดเวลำเรียน 

เพ่ิมเวลำรู้ของนักเรียน พบว่ำ หน่วยงำนและ

สถำนศึกษำในเขตตรวจรำชกำรมีทั้งโรงเรียน 

ที่เป็นโรงเรียนน ำร่อง และโรงเรียนที่ไม่ได้เป็น

โรงเรียนน ำร่องแต่มีกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน 

เ พ่ิมเวลำรู้” คู่ ขนำนกันไป ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี

วิธีด ำเนินกำรที่ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เช่น  

จัดประชุมผู้ เกี่ยวข้อง คือ ครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียน เพ่ือท ำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรด ำเนินกำร
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ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” ปรับปรุง

หลักสูตรและโครงสร้ำงกำรเรียนตำมคู่มือ แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

กำรด ำเนินงำน และจัดท ำปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน  

เพ่ิมเวลำรู้” ทั้งนี้สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมอย่ำง

หลำกหลำยโดยบูรณำกำรเข้ำกับ 8 กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตำมควำมถนัด 

ควำมสนใจ หรือบำงครั้งจะเปิดโอกำสให้ผู้เรียน

เสนอกิจกรรมโดยจะค ำนึงถึงบริบทของผู้เรียนและ

สถำนศึกษำ และพบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมสุข

และสนุกกับกำรเรียนในรูปแบบใหม่ๆ 

 นโยบำยที่ 8 กำรจัดกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม พบว่ำ ได้มีกำรด ำเนินกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัด

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเพ่ือนิเทศติดตำม

กำรด ำเนินงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับ

โรงเรียน มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

แก่ผู้เกี่ยวข้องระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือแนะน ำช่วยเหลือ

โรงเรียน จัดอบรมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล

ผ่ำนดำวเทียมให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง พัฒนำ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบวิธีกำรใช้สื่อ DLTV อย่ำงชัดเจน 

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ 

DLTV มีกำรนิเทศติดตำมเป็นระยะๆ โดยศึกษำนิเทศก์

และผู้ เกี่ยวข้องซึ่งในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 

ผ่ำนดำวเทียม มีบำงโรงเรียนที่สำมำรถด ำเนินกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี และจำกรำยงำน

ผลกำรตรวจรำชกำรในภำพรวม พบว่ำ ผลคะแนนเฉลี่ย 

O-net ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 

2556 – 2557 ทุกรำยวิชำมีค่ำเฉลี่ยเพิม่ข้ึน 
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 นโยบำยที่ 9 กำรจัดกำรศึกษำ 

ในระบบทวิศึกษำ  พบว่ำ  สถำนศึกษำสั งกัด

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ได้ส่งบุคลำกรไปอบรม รวมทั้งมีกำรปรับปรุงหลักสูตร

รำยวิชำพ้ืนฐำน และมีกำรส ำรวจควำมต้องกำร 

ของผู้ปกครองและนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ในส่วนของอำชีวศึกษำได้สนับสนุนในด้ำนกำรรับ

นักเรียนเข้ำฝึกงำน และฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 

โดยได้ท ำกำรจัดสัดส่วนที่เหมำะสมกับจ ำนวน

นักศึกษำ และยังมีกำรร่วมพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน

กำรสอนบำงสำขำ 

 นโยบำยที่ 10 กำรเรียนรู้เกี่ยวกับ

กำรจัดกำรขยะ พบว่ำ สถำนศึกษำมีกำรจั ด 

กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ มีกำรปฏิบัติ

ตำม Road map จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย 

อันตรำย มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควำมรู้และ 

ปลูกจิตส ำนึกให้แก่นักเรียน และเยำวชนได้เข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยตั้งแต่กำรลด 

คัดแยก รวมถึงก ำหนดให้มีหลักสูตรกำรเรียน

เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยให้ควำมรู้เรื่อง 

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรใน 8 กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรลด กำรคัดแยกขยะมูลฝอย 

และกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตั้งแต่ระดับเยำวชน 

และส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกิจกรรมลด  

คัดแยก และนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ รวมถึง

กำรลงมือปฏิบัติจริงและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ในชีวิตประจ ำวัน และมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรจัด

ขยะที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และจำกกำรรำยงำน

ผลกำรตรวจรำชกำร พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2557

สถำนศึกษำทั้งหมด 24,151 แห่ง มีเป้ำหมำยในกำร

ด ำ เนิ นกำร  16,890 แห่ งมี ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ไ ด้

ด ำเนินกำร 14,863 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.99 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด ในปีกำรศึกษำ 2558
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สถำนศึกษำทั้งหมด 26,517 แห่ง มีเป้ำหมำย 

ในกำรด ำเนินกำร 22,161 แห่ง มีสถำนศึกษำได้

ด ำเนินกำร 20,744 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.61 

ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 การตรวจสอบ ติดตามผลการ

ด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบายของ

รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาด เล็ กของรั ฐบาล  ด ำ เนินกำรติ ดตำม 

ตรวจสอบหน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณตำมมำตรกำร 

กระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำล โดยสุ่ม

ติดตำมหน่วยรับตรวจ จ ำนวน ๖๓ แห่ง สรุปผล 

ได้ว่ำหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร

สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ ร้อยละ ๗๘.๔๕ 

ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ำย ร้อยละ ๑๑.๘๘ 

รวมเป็นงบประมำณที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

ตำมนโยบำยฯ ร้อยละ ๙๐.๓๓ รำยกำรที่ไม่สำมำรถ

ก่อหนี้ ผู กพันได้ทันสิ้ นเดื อนธันวำคม ๒๕๕๘ 

(งบประมำณตกไป) ร้อยละ ๒.๔๑ และมีเงินคงเหลือ

จำกกำรท ำสัญญำอีก ร้อยละ ๗.๒๖ ทั้งนี้สำเหตุ 

ที่กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยของรัฐบำลมีหลำยสำเหตุ 

อำทิเช่น ไม่มีผู้เสนอรำคำ ต้องกำรด ำเนินกำรจัด

จ้ำงมำกกว่ำ ๒ ครั้ง หรือด ำเนินกำรจ้ำงด้วยวิธีพิเศษ 

หน่วยงำนบำงแห่งไม่มีผู้ที่มีควำมรู้ในกำรก ำหนด

รำคำกลำงส่งผลให้ท ำแบบรูปรำยกำรล่ำช้ำ  

 

 

 

มีกำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรและประมำณรำคำ

กลำงใหม่ รำยละเอียด/ปริมำณงำนมำกท ำให้ต้อง

ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนนำน และเนื้องำน

ยุ่งยำกท ำให้ไม่มีผู้มำเสนอรำคำ เป็นต้น 

 การตรวจสอบการด าเนินงาน

การให้บริการเครือข่าย MOENet และ UniNet 

พบว่ำ หน่วยงำนมีภำระงำนด้ำนสำรสนเทศมำก  

ทั้งด้ำนข้อมูล กำรซ่อมบ ำรุง และกำรพัฒนำบุคลำกร 

แต่มีหน่วยงำนเพียงร้อยละ ๔๒.๓๗ ที่ก ำหนด

โครงสร้ำงภำยในให้มีหน่วยงำนที่ดูแลด้ำนสำรสนเทศ

เป็นกำรเฉพำะ ด้ำนกำรใช้บริกำรเครือข่ำย พบว่ำ 

หน่วยงำนส่วนใหญ่เช่ำบริกำรเครือข่ำยภำคเอกชน

เพ่ิมเติม โดยเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมเฉลี่ยเดือนละ 

๖,๐๓๓ บำท ด้ำนประสิทธิภำพและควำมพร้อมใช้งำน 

พบว่ำ เครือข่ำย MOENet และ UniNet ของหน่วยงำน

ไม่สำมำรถใช้งำนได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และ

ร้อยละ ๑๕.๘ ตำมล ำดับ เนื่องจำกอุปกรณ์และ

โครงข่ำยขัดข้อง และเมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพ

ของกำรให้บริกำรเครือข่ำยทั้ งสองเครือข่ำย 

จำกผู้รับบริกำร มีควำมเห็นว่ำเครือข่ำย UniNet  

มีควำมง่ำยและควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อมำกกว่ำ

เครือข่ำย MOENet ในขณะที่ควำมเสถียรและ

ควำมรวดเร็วในกำรซ่อมบ ำรุงทั้งสองเครือข่ำย

ใกล้เคียงกัน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ร้อยละ ๘๘.๙  

ของหน่วยงำนมีกำรควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ 

ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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 การวิจัยรูปแบบกระบวนการบริหาร

งบประมาณที่ มีประสิทธิภาพของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบมาตรฐาน

การควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ ด ำเนิน

กำรศึกษำสภำพกำรบริหำรงบประมำณของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและพัฒนำ

รูปแบบกระบวนกำรบริหำรงบประมำณที่มี

ประสิทธิภำพใน 4 กระบวนงำน ได้แก่ กระบวนงำน

จัดท ำค ำของบประมำณ กระบวนงำนจัดสรร

งบประมำณ กระบวนงำนใช้จ่ำยงบประมำณ 

ตำมแผนงำน/โครงกำรและกำรโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมำณ และกระบวนงำนติดตำมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร โดยคำดว่ำ 

กระทรวงศึกษำธิกำรจะมีกำรบริหำรงบประมำณ 

ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของกระทรวงและแผน

บูรณำกำรยุทธศำสตร์ของกลุ่มกระทรวง ซึ่งส่งผล

ให้กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำรบรรลุเป้ำหมำย 

ทั้งระดับแผนงำน/โครงกำร และเป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์มำกยิ่งขึ้น 

 การพัฒนา เผยแพร่ ติดตาม และ

บังคับใช้กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กำรเสนอกฎหมำย โดยได้รวบรวม

และจัดท ำแผนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยในระยะ 1 ปี 

ของส่วนรำชกำร รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 18 ฉบับ 

ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร จ ำนวน 8 ฉบับ ดังนี้ 

 พระร ำชบัญญั ติ เ งิ น เ ดื อน  

เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 

 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

ไดป้ระกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว 

 พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ก อ ง ทุ น

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ พ.ศ. ...  

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 

 พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ส ถ ำ บั น

เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. … อยู่ระหว่ำงกำร

ปรับแก้ไขร่ำงตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำร

กลั่นกรองกำรจัดตั้งทุนหมุนเวียนกระทรวงกำรคลัง 

 พระรำชบัญญัติกองทุนพัฒนำ

ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. …  

อยู่ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไขร่ำงของสถำบันพัฒนำครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ …) 

พ.ศ. … อยู่ระหว่ำงปรับแก้ไขร่ำงให้สอดคล้องกับ

กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 

 พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับที่  …) พ.ศ. ... อยู่ระหว่ำงปรับแก้ไขร่ำง 

ให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวง 

ศึกษำธิกำร 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำนอก

โรงเรียน พ.ศ. ... อยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้ไขร่ำง 

ให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 

 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 

อยู่ระหว่ำงปรับแก้ไขร่ำงให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูป

โครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
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 กำรฝึกอบรมควำมรู้ เกี่ ยวกับ

กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรกระท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมเพ่ือให้

ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมรู้

และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ขั้นตอนกำรยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

และกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร

กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 106 คน  

 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวินัย

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

เป็นกิจกรรมในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรในสังกัด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มิให้กระท ำ

ควำมผิดวินัย และเป็นกำรปลูกจิตส ำนึก สร้ำงค่ำนิยม

ให้ตระหนักรู้ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจของข้ำรำชกำร  

ซ่ึงด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รุ่น และมีผู้เข้ำรับกำรอบรม 

รวมทั้งสิ้น 99 คน 

 กำรอบรมหลักสูตรกำรด ำเนินกำร

ทำงวินัยตำมกฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำง

วินัย พ.ศ.2556 เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำรและวิธีกำร

ด ำเนินกำรทำงวินัย รวมทั้งกฎหมำยส ำคัญอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นข้ำรำชกำร

ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

จ ำนวน 45 คน  

 ก ำ ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ใ ช้

กระบวนกำรสันติวิธีในสถำนศึกษำ เป็นกิจกรรม

เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้กระบวนกำร

สันติวิธีไปใช้ในสถำนศึกษำ ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรม

เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

ในภำคตะวันออก จ ำนวน 80 คน  
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 กำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำร

จัดกำรบุคลำกรในสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบริหำรงำน

ตำมหลักธรรมำภิบำล กำรไกล่เกลี่ย และกำรร้องทุกข์

ร้องเรียน ด้วยกำรบริหำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี 

ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด กศน. จ ำนวน 77 คน  

  การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี 2559 ได้มีกำรน ำเด็กและเยำวชนดีเด่น 

และเด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ 

จ ำนวน 769 คน เข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี

เพ่ือรับโล่และประกำศนียบัตรและรับฟังโอวำท

จำกนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2559 

และจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ในวันเสำร์ที่ 9 

มกรำคม 2559 โดยนำยกรัฐมนตรีได้มอบค ำขวัญ

วันเด็กแห่งชำติ ไว้ว่ำ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้  

สู่อนำคต”และมีรูปแบบกำรจัดงำนภำยใต้แนวคิด

“Kids Carnival : เทศกำลแห่งควำมสุข ...สนุก

เหนือจินตนำกำร โดยภำยในงำนแบ่งกิจกรรม

ออกเป็น 4 โซน ดังนี้ 

- Zones Smart Kids ประกอบด้วย 

นิทรรศกำรเยำวชนดีเด่นและน ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศ 

กิจกรรมฝึกทักษะด้ำนกีฬำ และกิจกรรมให้ควำมรู้

เกี่ยวกับเรื่องอำหำรและภำษำอำเซียน 

- Zone Happy Kids ประกอบด้วย 

เวทีต ำรวจกำรขำยขนมรำคำถูกแบบไม่มีคนขำย 

กำรเก็บขยะมำแลกกับกำรให้อำหำรม้ำหรือให้นม

ปลำครำฟ สวนสัตว์ขนำดเล็ก (Mini Zoo) เป็นต้น 

- Zone Plearn Kids ประกอบด้วย

กิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมกำรเต้น กิจกรรมฝึก

ทักษะด้ำนศิลปะ วำดภำพ ระบำยสี 

- Zone Kids Land ประกอบด้วย

กิจกรรมบนเวทีกลำง อำทิ กำรแสดงควำมสำมำรถ

ของนกเหยี่ยว กำรแสดงจำกซุปเปอร์ฮีโร่ กำรแสดง 

จำกแมสคอท กำรเล่นเกมส์แจกของรำงวัล เป็นต้น 
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  การสนับสนุนความร่วมมือด้าน

การศึกษากับต่างประเทศ 

 บทบาทของรัฐมนตรี ว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรี

ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 

สืบเนื่องจำกกำรประชุมสภำ

รัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภำซีเมค) 

ครั้งที่ ๔๘ จังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

ศึกษำธิกำรของไทย ได้รับเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง

ประธำนสภำรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (สภำซีเมค) ระหว่ำงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ซ่ึงจะมีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศสมำชิกซีมีโอ (บรูไนดำรุสซำลำม กัมพูชำ 

อินโดนีเซีย ลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ติมอร์ เลสเต ไทย และเวียดนำม) และ 

 

องค์กำรระหว่ำงประเทศ อำทิเช่น กำรเยือน

ประเทศสมำชิกซีมีโอ กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำน

ของศูนย์/เครือข่ำยระดับภูมิภำค และส ำนักงำน

เลขำธิกำรซีมี โอ กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของ

องค์กำรซีมีโอให้เป็นที่รู้จักในภูมิภำคและนอก

ภูมิภำค ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 เดินทำงเยือนประเทศมำเลเซีย 

เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนำคม 2559 ได้มีกำรเยี่ยมชม

ศูนย์ระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์ของซีมีโอ-เรคแซม (SEAMEO 

Regional Center for Education in Science 

and Mathematics) ณ เมืองปีนัง และมอบรำงวัล

ให้แก่นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ที่เข้ำร่วมกำรประชุม 

10th Regional Congress on Search for 

SEAMEO Young Scientists (SSYS) ใ น หั ว ข้ อ 

“Youth Innovation for Sustainability”  
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 เดินทำงเยือนสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนำคม 2559 ได้มีกำรเยี่ยมชม

ศูนย์ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO Regional Language 

Center - RELC) และเป็นประธำนเปิดกำรประชุม

นำนำชำติของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ครั้งที่ ๕๑ ในหัวข้อ 

Teaching Literacies - Emerging Pathways 

and Possibilities in Language Education 

 เดิ นทำง เยื อนสำธำรณรั ฐ

อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27-29 เมษำยน 2559  

ได้มีกำรพบปะหำรือกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์ระดับ

ภูมิภำคขององค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers 

of Education Organization: SEAMEO) ที่ตั้งอยู่

ในอินโดนีเซีย จ ำนวน 6 แห่ง เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

กำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำน

ด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงกัน และเป็นประธำนเปิด

กำรประชุมหำรือเชิงยุทธศำสตร์ระดับรัฐมนตรี

ศึกษำของซีมีโอ (Strategic Dialogue for Education 

Ministers: SDEM) ครั้งที่  2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

28 เมษำยน 2559 ณ เมืองบันดุง สำธำรณรัฐ

อินโดนีเซีย 

 เดินทำงไปเยือนติมอร์ เลสเต 

เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนำยน 2559 ได้มีกำรหำรือ

เพ่ือสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำ

ด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ 

ระหว่ำงไทย - ติมอร์  เลสเต ในเรื่องเกี่ยวกับ 

กำรสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษำพัฒนำ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และ

คณิตศำสตร์กำรพัฒนำและฝึกอบรมครู  รวมทั้ง 

กำรด ำเนินควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-ติมอร์ เลสเต 

ในกำรจัดท ำ MOU ด้ำนกำรศึกษำ 
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 การลงนามความตกลงความ

ร่วมมือด้านการศึกษา 

 จัดพิธีลงนำมในบันทึกควำม

เข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำง

รั ฐบำลแห่ ง ร ำชอำณำจั กร ไทยและรั ฐบำล 

แห่ ง ส ห ร ำช อำ ณำ จั ก ร  ( Memorandum of 

Understanding between the Government 

of the Kingdom of Thailand and the 

Government of the United Kingdom on an 

Education Partnership) เ มื่ อ วั น จั นท ร์ ที่  11 

เมษำยน 2559 มีพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 

ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ ระหว่ำงรัฐบำล

แห่งรำชอำณำจักรไทยและรัฐบำลแห่งสหรำช

อำณำจักร กับนำยมำร์ก เคนต์ (H.E. Mr. Mark 

Kent) เอกอัครรำชทูตสหรำชอำณำจักรประจ ำ

ประเทศไทย ซึ่งกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 

ครั้งนี้มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ควำมร่วมมือ

กำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยทั้งสอง

ประเทศจะร่วมกันพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

กำรอบรมครูภำษำอังกฤษ พัฒนำสื่อกำรสอน 

กำรประเมินผล รวมทั้งคุณภำพของแบบทดสอบ 

(๒ )  ควำมร่ วมมือด้ ำนสะ เต็มศึกษำ  (STEM 

Education)  โดยจะร่วมมือในกำรพัฒนำสะเต็ม

ศึกษำ ทั้งในด้ำนนโยบำย กำรพัฒนำครู ตลอดจน

หลักสูตร และสื่อกำรสอน และ (๓) ควำมร่วมมือ

อำชีวศึกษำ สร้ำงลักษณะเฉพำะของกำรเป็น

ผู้ประกอบกำรเพ่ือรองรับควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

ทำงเศรษฐกิจในอนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 

กำรเรียนกำรสอนส ำหรับกำรอำชีวศึกษำไทย  

และกำรศึกษำตลอดชีวิต พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทำง 

ในกำรเข้ำถึงภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญ 

ด้ำนวิชำชีพและอำชีวศึกษำ โดยให้ควำมส ำคัญกับ

หลักสูตรและกำรอบรมครู 



รายงานประจ าปี 2559 30 

 

 กา ร ต้ อ น รั บ แล ะ ก า รห า รื อ

ประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทน

ประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 

ทางการศึกษา ประกอบไปด้วย รัฐมนตรีจำก

ต่ำงประเทศ คณะทูตำนุทูต ผู้แทนหน่วยงำน

องค์กรระหว่ำงประเทศ และผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ

ต่ำงประเทศ อำท ิ

 H.E. Dr. Nath Buroeun รัฐมนตรี

ช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำเยำวชน และกีฬำ 

รำชอำณำจักรกัมพูชำเข้ำพบหำรือในโอกำส

เดินทำงมำศึกษำดูงำนด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำของไทย 

 นำยชิโระซะโดะชิมะ (H.E. Mr. 

ShiroSadoshima) เอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นเข้ำเยี่ยม

คำรวะในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่งและหำรือควำม

ร่วมมือด้ำนกำรศึกษำโดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำ

ด้ำนอำชีวศึกษำ 

 นำยรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด

ชุลเซอ (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze)

เอกอัครรำชทูตสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีประจ ำ

ประเทศไทยเข้ำพบหำรือควำมร่วมมือด้ ำน

กำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ทวิภำคีในระดับอำชีวศึกษำ และกำรสนับสนุนผ่ำน

สถำบันเกอเธ่ในกำรพัฒนำทักษะภำษำเยอรมันแก่

สถำนศึกษำของไทย 

 นำยพอล โรบิลลียำร์ด (H.E.  

Mr. Paul Robilliard) เอกอัครรำชทูตเครือรั ฐ

ออสเตร เลีย เข้ ำพบหำรือควำมร่ วมมือด้ ำน

กำรศึ กษำและรำยละ เ อี ยด ในกำรประชุ ม

คณะท ำงำนร่วมด้ำนกำรศึกษำไทย- ออสเตรเลีย 

(JWG) ครั้งที่ 4  

 Mr.Ichiro Miyazawa ผู้ แ ทน

องค์กำรยูเนสโกกรุงเทพมหำนครเข้ำพบหำรือ

เกี่ยวกับร่ำงปฏิญญำระดับภูมิภำคอำเซียนว่ำด้วย

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรศึกษำให้แก่เด็ก 

ตกหล่ น  (ASEAN Declaration on Strengthening 

Education for Out-of-school Children)  

 Mr. Yasushi Negishi ผู้อ ำนวยกำร 

Asian Development Bank แห่ งประ เทศไทย 

(ADB) เข้ำพบหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำง

รั ฐ  และเอกชน (Public-Private Partnership: 

PPP) เพ่ือให้มีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับ

ปฏิรูปกำรศึกษำตลอดจนค ำปรึกษำในกำรพัฒนำ

คุณภำพบุคลำกร 
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 นำงหยำง สิ่วผิง (Yang  Xiuping) 

เลขำธิกำรศูนย์อำเซียน -จีน  (ASEAN – China 

Centre : ACC) ณ กรุงปักกิ่ง เข้ำพบหำรือกำรส่งเสริม

กำรเคลื่อนย้ำยนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน  

ซึ่งมีเป้ำหมำยกำรเพ่ิมจ ำนวนนักเรียนแลกเปลี่ยน

ให้ได้ 100,000 คน ภำยในปี 2563  

 นำยรูเบ็น เลฟเวอร์มอร์ (H.E. 

Mr. Reuben Levermore) เอกอัครรำชทูตนิวซีแลนด์ 

ประจ ำประเทศไทย เข้ำเยี่ยมคำรวะและหำรือ

ควำมร่วมมือกำรขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ 

เช่น กำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน 

(Joint Study Program) ควำมร่ วมมือ ในระดับ

ข้ำรำชกำร/บุคลำกรของไทยในกำรศึกษำต่อ 

นอกจำกนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กำรด ำเนินควำมร่วมมือกับประเทศภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ในลักษณะควำมเป็นหุ้นส่วน/

ภำคี ระหว่ำงรัฐบำลกับรัฐบำล ซึ่งเป็นแนวคิดเชิง

พำณิชย์ โดยกำรพัฒนำแนวทำง แก้ไขปัญหำด้ำน

มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ  

 H.E. Mr. Mahmoud Mohamed 

Abo เอกอัครรำชทูตสหภำพคอโมโรสประจ ำ

ประเทศไทย โดยได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ

ระหว่ำงกัน ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

กำรให้ทุนกำรศึกษำ โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน

เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนจำกคอโมโรสมำศึกษำต่อ

ในประเทศไทย เป็นต้น   
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 นำยบรูโน ลุค (Mr. Bruno Luk)  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกง 

(Hong Kong Economic and Trade Office – 

HKETO) โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกง

เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนควำมร่วมมือ 

แบบทวิภำคีให้กับรัฐบำลฮ่องกง มีเป้ำหมำยที่จะ

เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศจีนกับประเทศ

ที่ อ ยู่ ใ น พ้ื นที่ เ ส้ นท ำ งส ำย ไหม  ( Silk Road)  

ตำมยุ ท ธศ ำสตร์  “Belt and Road” ส ำห รั บ 

ในด้ำนกำรศึกษำได้มีนโยบำยมอบทุนกำรศึกษำ

ส ำหรั บนัก เรี ยนและนักศึกษำจำกประเทศ 

ในกลุ่ มอำเซียน จ ำนวน 10 ทุนต่อประเทศ 

ทุ น กำ รศึ กษ ำประมำณละ  320,000 บำท  

เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษำ

มำกขึ้น 

 นำยกลิน ที. เดวีส (H.E. Mr. Glyn 

T. Davies) เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู้มีอ ำนำจเต็ม

แห่งสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย เข้ำพบหำรือ

ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงไทยกับสหรัฐฯ  

โดยประเด็นเกี่ยวกับกำรศึกษำของไทยที่ต้องได้รับ

กำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ได้แก่ กำรพัฒนำทักษะ

ภำษำอังกฤษ กำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน

ผู้ด้อยโอกำสหรือมีฐำนะยำกจนโดยเฉพำะผู้หญิง

ให้ ได้มี โอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเ รียน

ภำษำอังกฤษมำกขึ้น นอกจำกนี้ ได้แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

แบบบูรณำกำร (STEM Education)  

  รองศำสตรำจำรย์ ดร. จินหย่งปิง 

(Assoc. Prof. Jin Yongbing) รองคณบดีคณะภำษำจีน 

มหำวิทยำลัยปักกิ่ง เข้ำพบหำรือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

และหำรือกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับ

นักเรียนไทยไปศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยปักก่ิง 

 นำยฟรันซิสโก วำซพัตโต (H.E. 

Mr. Francisco VazPatto) เอกอัครรำชทูตโปรตุเกส

เข้ ำพบหำรือร่วมกันในประเด็นกำรส่ง เสริม 

กำรแปลวรรณคดีโปรตุเกสเป็นภำษำไทยและ

วรรณคดีไทยเป็นภำษำโปรตุเกส กำรส่งเสริม 

กำรเรียนกำรสอนภำษำโปรตุเกสในประเทศไทย 

และกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและคณำจำรย์ 

ของทั้งสองประเทศ 
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 Mr. P.B.M. Sirisena Chief 

Ministry North Western Province, Sri Lanka

คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำจำกจังหวัด

นอร์ธเวสเทิร์น ประเทศศรีลังกำ ในโอกำสเดินทำง

มำศึกษำดูงำนในประเทศไทย ได้ร่วมรับฟังบรรยำย

สรุปเกี่ยวกับนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำร

กำรศึกษำของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และให้ควำม

สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ำยไทย ได้แก่ กำร

พัฒนำกำรศึกษำของประเทศอำเซียน กำรจัดกำร

วิทยำลัยชุมชน กำรส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษ

ในโรงเรียน กำรแก้ไขปัญหำครูขำดแคลนปัญหำ

โรงเรียนขนำดเล็ก  ปัญหำเด็กออกกลำงคัน  

กำรประเมินผลกำรเรียน งบประมำณกำรศึกษำ 

ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ควำมแตกต่ำงของอัตรำส่วนของ

ครูต่อนักเรียนในเมืองและชนบท กำรพัฒนำครู

ประจ ำกำร เป็นต้น 

 H.E. Mr. Noh Kwang-Il  

เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐเกำหลี เข้ำพบหำรือ

ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำเกี่ยวข้องกับกำรจัด

กำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ ควำมร่วมมือในกำร

พิจำรณำบรรจุ ภ ำษำ เกำหลี ให้ เป็ นหนึ่ ง ใน 

 

ภำษำต่ำงประเทศของระบบกำรสอบ GAT/PAT 

และควำมร่วมมือในกำรสอนภำษำไทยในเกำหลีใต้ 

 นำยเบนจำมินคิ ง  (H.E. Mr. 

Benjamin King) เอกอัครรำชทูตนิวซีแลนด์ประจ ำ

ประเทศไทย หำรือควำมร่วมมือด้ ำนกำรศึกษำ 

ที่รัฐบำลนิวซีแลนด์ให้กำรสนับสนุนส่งเสริม อำทิ 

ทุนกำรศึกษำให้แก่ครูไทยเพ่ือไปศึกษำต่อระดับ

ปริญญำโทหรือประกำศนียบัตรระดับสูงในสำขำ 

กำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง (Master’s 

Degree in Teaching English as Second 

Language : MTESOL) ที่ ป ระ เทศนิ วซี แลนด์   

กำรแลกเปลี่ ยนนักเรียน/นักศึกษำ โครงกำร

แลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมระหว่ำงนักเรียนไทย

และนิวซีแลนด์ รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 

กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ 

กำรอำชีวศึกษำ และจะมีกำรขยำยควำมร่วมมือ 

ในระดับอุดมศึกษำกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ในสำขำวิชำที่เกี่ยวกับกำรเกษตร  

 Mr. Mark Garnier ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจ ำกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสหรำช

อำณำจักร เข้ำพบหำรือด้ำนกำรศึกษำในประเด็น

เรื่องควำมรู้เกี่ยวกับเส้นทำงอำชีพ (Career Path) 

ให้กับนักเรียน  
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 นำยคิริลล์  บำร์สกี (H.E. Mr. 

Kirill Barsky) เอกอัครรำชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจ ำประเทศไทยเข้ำพบหำรือเกี่ยวกับกำร

สนับสนุนให้นักศึกษำไทยไปศึกษำต่อในด้ำน

วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและเศรษฐศำสตร์  

โดยเฉพำะด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ นอกจำกนี้ ได้

เสนอให้มีกำรจัดตั้ งคณะท ำงำนร่วมระหว่ำง

กระทรวงศึกษำธิกำรไทยกับกระทรวงศึกษำธิกำร

รัสเซีย (Joint Working Group) เพ่ือเป็นเวทีในกำร

หำรือร่วมกันเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำด้ำนอ่ืนๆ ด้วย 

เช่น กำรแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษำ ครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นต้น  

 นำยไบรอัน จอห์น เดวิดสัน 

(Mr. Ftian John Davidson) เอกอัครรำชทูตสหรำช

อำณำจักรประจ ำประเทศไทยเข้ำพบหำรือเกี่ยวกับ 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศไทย

และสหรำชอำณำจักรผ่ำนทำงบริติช  เคำนซิล 

เป็นหน่ วยงำนหลัก เช่น โครงกำรสนับสนุน 

ควำมเป็นนำนำชำติอุดมศึกษำไทยด้ำนกำรศึกษำร่วม 

(Transnational Education: TNE) STEM Education 

นอกจำกนี้ ยังได้สนับสนุนกำรพัฒนำครูแกนน ำ 

ด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot Camp) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรและต ำรำเรียน เป็นต้น 

 H.E. Mr. Pit Chamnan Secretary 

of State กระทรวงศึกษำธิกำร เยำวชนและกีฬำ

รำชอำณำจักรกัมพูชำ น ำคณะผู้บริหำรระดับสูง 

จ ำนวน 18 คน เพ่ือศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร

ง บ ป ร ะม ำ ณ บุ ค ล ำ ก ร  แ ล ะท รั พ ย์ สิ น ข อ ง

กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือน ำไปปรับใช้ในกำร

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำแผนกำร

บริหำรระบบงบประมำณที่มีประสิทธิภำพของ

รัฐบำลกัมพูชำ 
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 การเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วม 

การประชุมในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง

ความร่ วม มือด้ านการศึ กษา  แลก เปลี่ ยน

ประสบการณ์ และน าเสนอทิศทางการพัฒนา

การศึกษา 

 เป็ น เ จ้ ำ ภ ำ พ ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม

เจ้ำหน้ำที่อำวุโสองค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 38 (38th SEAMEO 

High Officials Meeting) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 

2558 ณ กรุงเทพมหำนคร โดยประเด็นส ำคัญ

กำรประชุมครั้ งนี้  คื อ  กำรก ำหนดนโยบำย  

กำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติและควำมร่วมมือระหว่ำง 

ภูมิภำค และมีหัวข้อส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนินงำน 

ใน 7 ประเด็นส ำคัญด้ำนกำรศึกษำตำมที่ประชุม 

Strategic for Education Ministers – SDEM 

ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร SEAMEO 

College โครงกำร Fit for School กำรปรับปรุง

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกั บ 

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้

ใน โครงกำร  SEA-Digital Class ข้อ เสนอด้ ำน

กำรศึกษำเพ่ือกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน กำรจัดตั้ง 

SEAMEO STAR Village ในอินโดนีเซีย ข้อเสนอ

กำรจัดตั้ง SEAMEO Smart City และควำมร่วมมือ 

 

ระหว่ำงซีมีโอกับหุ้นส่วนควำมร่วมมือต่ำงๆ รวมทั้ง

กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเฉลิมฉลอง

เนื่องในโอกำสครบรอบ 50 ปี ขององค์กำรซีมีโอ 

 เข้ำร่วมกำรประชุมสมัยสำมัญ

ของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘ และกำรประชุม Leaders’ 

Forum ระหว่ำงกำรประชุมสมัยสำมัญของยูเนสโก 

ครั้งที่  38 ณ ส ำนักงำนใหญ่องค์กำรยู เนสโก  

กรุงปำรีส สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ระหว่ำงวันที่  ๓ – ๑๘ 

พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหัวหน้ำ

คณะผู้แทนไทยเข้ำร่วมกำรประชุม ซึ่งมติกำรประชุม

ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

1) มีมติร่วมเฉลิมฉลองบุคคล

ส ำคัญ/เหตุกำรณ์ส ำคัญ ในปี ค.ศ. 2016 – 2017 

จ ำนวน ๒ รำย คือ ศำตรำจำรย์ ดร. ป๋วย  อ๊ึงภำกรณ์ 

ซึ่งมีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรศึกษำและสังคมศำสตร์

และมนุษยศำสตร์ ในโอกำสฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี 

ชำตกำล ในวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๙ และเจ้ำพระยำ

พระเสด็จสุเรนทรำธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มำลำกุล)  

ซึ่งมีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนกำรศึกษำและสังคมศำสตร์

และมนุษยศำสตร์ อำยุครบรอบ 150 ปี ชำตกำล 

ในปี พ.ศ. 2560 
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2) มีมติรับรองให้มีกำรจัดตั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมระหว่ำงประเทศด้ำนดำรำศำสตร์  

ที่เชียงใหม่ เป็นศูนย์อบรมที่จะด ำเนินกำรภำยใต้

กรอบงำนยูเนสโกเน้นเรื่องดำรำศำสตร์ ที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นศูนย์แรก  

3) ประเทศไทยได้รับกำรเลือกตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำล

ของยูเนสโก จ ำนวน ๓ คณะ คือ สภำระหว่ำงรัฐบำล

ของส ำนั กงำนระหว่ ำงประเทศด้ ำนกำรศึ กษำ 

( International Bureau of Education: IBE) 

คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยโครงกำร

สำรสนเทศเ พ่ือปวงชน ( Information for All 

Programme: IFAP) และคณะกรรมกำรระหว่ำง

รัฐบำลว่ำด้วยโครงกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

(Management of Social Transformations: MOST) 

 เ ข้ ำร่ วมกำรประชุ มระดับ

ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกด้ำนกำรศึกษำปี ๒๐๓๐ 

(Asia-Pacific Meeting on Education 2030 - 

APMED 2030) โดยประเด็นส ำคัญของกำรประชุม

หำรือในครั้งนี้ คือ กำรหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร

ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเพ่ือบรรลุ เป้ำหมำย

กำรศึกษำในปี ๒๐๓๐ และบทบำทควำมรับผิดชอบ

ขององค์กรประชำสังคม หน่วยงำนสหประชำชำติ 

และองค์กำรระหว่ำงรัฐบำล ตลอดจนกำรวำงนโยบำย

ด้ำนกำรศึกษำ  

 จัดประชุมควำมร่วมมือไทย – 

เมียนมำร์ เพ่ือส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ

เด็กติดตำมแรงงำน ครั้งที่ 2 (Consultation Meeting 

on Education for Myanmar and Thailand 

Children)  เ มื่ อ วั นที่  2 - 3 ธั น ว ำคม  2558  

ณ กรุงเทพมหำนคร ได้หำรือร่วมกันเกี่ยวกับกรอบ

นโยบำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำที่มีคุณภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของกลุ่มเด็กติดตำมแรงงำนเมียนมำร์ในประเทศไทย  

 เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำน

ร่วมด้ำนกำรศึกษำไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่  4 

(Australia-Thailand Joint Working Group on 

Education and Training Meeting : JWG) 

ณ กรุงแคนเบอร์ร่ำ และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 

เมื่อวันที่ 8 - 12 ธันวำคม 2558 ได้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนนโยบำยและกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำ

และหำรือแนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 

รวมถึงได้ลงนำมในแถลงกำรณ์ร่วม (Joint Statement) 

ซึ่งควำมร่วมมือในระดับกระทรวงมุ่งพัฒนำกำรศึกษำ

และกำรฝึกอบรมในสำขำที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมสนใจ

ร่วมกัน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะสนับสนุน

กำรเจรจำและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ต่อกำรพัฒนำคุณภำพและกำรจัดกำรศึกษำแบบ 

STEM Education และโรงเรียนคู่ พัฒนำ ระดับ

อำชีวศึกษำจะเน้นกำรประเมินผลตำมสมรรถนะ 

ที่เชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรม และระดับอุดมศึกษำ

จะสนับสนุนกำรเคลื่อนย้ำยผู้เรียนของทั้งสองฝ่ำย

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพและ
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กำรส่งเสริมสถำบันคู่พัฒนำ ส ำหรับควำมร่วมมือ

ในด้ำนภำษำอังกฤษ ฝ่ำยออสเตรเลียจะเข้ำมำ

สนับสนุนไทยในกำรพัฒนำภำษำอังกฤษให้แก่ครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 เข้ำร่วมประชุมระดับโลกด้ำน

กำรศึกษำ ประจ ำปี  ๒๕๕๙ (The Education 

World Forum 2016) และหำรือกับหน่วยงำน 

ของสหรำชอำณำจักร เมื่อวันที่ ๑๔-๒๓ มกรำคม 

๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

(นำยแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) เป็น

หัวหน้ำผู้แทนไทย ส ำหรับกำรประชุมในครั้งนี้   

จัดขึ้นภำยใต้หัวข้อ “New beginning in learning, 

education and skills” เ พ่ื อ ร่ ว มแลก เปลี่ ย น

ประสบกำรณ์/แนวคิด และอภิปรำยนโยบำยด้ำน

กำรศึกษำ โดยเฉพำะกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ที่เริ่มจำกกำรรู้หนังสือ ควำมรู้พ้ืนฐำน น ำไปสู่กำร

เพ่ิมพูนทักษะชีวิตและกำรท ำงำน และกำรพัฒนำ

ภำคธุรกิจและนวัตกรรมต่ำงๆ ต่อไป 

 จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำท่ำที

ของประเทศไทยต่อ (ร่ำง) ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วย

กำรสร้ ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรศึกษำให้แก่ 

เด็กตกหล่น (ASEAN Declaration for Out-of-

School Children) เมื่อวันอังคำรที่ ๒ กุมภำพันธ์ 

๒๕๕๙ ได้พิจำรณำและเห็นชอบตำมหลักกำร 

(ร่ำง) ปฏิญญำฯ ดังกล่ำวที่มีควำมสอดคล้องกับ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม ๒๕๕๘  

ว่ำด้วยเรื่องกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่บุคคล 

ที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

โดยเปิดกว้ำงให้ทุกคนที่อำศัยในประเทศไทย

สำมำรถเข้ำห้องเรียนได้โดยไม่จ ำกัดประเภท  

หรือพ้ืนที่ทำงกำรศึกษำ (ยกเว้นกลุ่มที่หลบหนีภัย

จำกกำรสู้รบ จัดให้เรียนได้ในพ้ืนที่) ซึ่งที่ประชุม

ได้รับหลักกำรไว้เ พ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม 

ในกำรบรรจุ (ร่ำง) ปฏิญญำฯ เสนอต่อที่ประชุม

เจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียนด้ำนกำรศึกษำ ครั้งที่ ๑  

ในวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ โดยประเทศไทย

เป็นเจ้ำภำพ และเสนอในกำรประชุมรัฐมนตรี

ศึกษำอำเซียน ก่อนให้มีกำรเห็นชอบและประกำศ

โดยผู้น ำอำเซียนในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน 

เดือนกันยำยน ๒๕๕๙ ต่อไป 

 เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนร่วม

ด้ำนกำรศึกษำไทย – อินเดีย ครั้งที่ 2 (The 2nd 

Thailand – India Joint Working Group on 

Education Meeting) โ ด ย มี ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ศึกษำธิกำรเป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย เมื่อวันที่ 

19 มกรำคม 2559 ณ โรงแรมอโศก กรุงนิวเดลี 

สำธำรณรัฐอินเดีย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล 

และหำรือแนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือด้ำน

กำรศึกษำ อำทิ ระดับอุดมศึกษำสนับสนุนในกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรศึกษำ

และกำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ กำรประชุมกับหน่วยงำน

ที่มีบทบำทก ำกับดูแลมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

กำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์ และกำรวิจัยและกำรจัด

นิทรรศกำรกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจะเน้นกำร

แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลำกรด้ำน ICT และ

กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมควำมรู้และ

ทักษะแก่บุคลำกรในสังกัด ด้ำน ICT เทคโนโลยี 

สิ่งทอ และกำรฝึกอบรมครูฝึกเพ่ือต่อยอดฝึกอบรม

ในประเทศไทย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะจัด



รายงานประจ าปี 2559 38 

 

กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน ในรูปแบบ

กำรจัดค่ำยนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ เป็นต้น 

 จั ดประชุ มคณะกรรมกำร

แห่งชำติว่ำด้วยกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ ครั้งที่ 1/2559  

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยมี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะ

ประธำนคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 

(United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization: UNESCO) เป็นประธำน 

ซึ่งที่ประชุมได้หำรือเ พ่ือก ำหนดแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนร่วมกัน กำรจัดท ำร่ำงกำรปรับปรุง

โครงสร้ำงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรแห่งชำติ

ว่ำด้วยกำรศึกษำฯ สหประชำชำติ กำรรวบรวม

แผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมกำร

ฝ่ำยต่ำงๆ 

 

 เข้ำร่วมกำรประชุม Asia Summit 

on Flexible Learning Strategies for Out-of-

School Children เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภำพันธ์ 

2559 ณ IMPACT Forum เมืองทองธำนี เป็น

กำรประชุมสุดยอดยุทธศำสตร์เพ่ือส่งเสริมโอกำส

ทำงกำรศึกษำให้แก่กลุ่มเด็กนอกโรงเรียนครั้งแรก

ในภูมิภำคเอเชีย มีกำรน ำเสนอและเผยแพร่

โครงกำรนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำแก่กลุ่ม

เด็กนอกโรงเรียน สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรศึกษำกำรจัดท ำงบประมำณกำรศึกษำของ

กลุ่มเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำส รวมถึงกำร

พัฒนำหลักสูตร Massive Open Online Course  

 เข้ำร่วมประชุมรัฐมนตรีศึกษำ

อำเซียน เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภำคม 2559  

ณ Sunway Resort Hotel and Spa รัฐสลังงอร์ 

ประเทศมำเลเซีย โดยมี พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมด้วย

คณะผู้แทนไทย เข้ำร่วมกำรประชุม 3 คณะ คือ  
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1) กำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ

อำเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Education Ministers 

Meeting) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองปฏิญญำอำเซียน

เกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ไม่เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและ 

เด็กออกนอกระบบกำรศึกษำ  และปฏิญญำ

ดังกล่ำวจะน ำเข้ำสู่กำรประชุมอำเซียนซัมมิท  

ในเดือนกันยำยน ๒๕๕๙ ต่อไป 

2) กำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ

อำเซียนบวกสำม ครั้ งที่  3 (3 rd ASEAN plus 

Three Education Ministers Meeting) เป็นกำร

ประชุมรัฐมนตรีศึกษำอำเซียนร่วมกับรัฐมนตรี

ศึกษำจำก 3 ประเทศ คือ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

สำธำรณรัฐเกำหลี และญี่ปุ่น ซึ่งประเด็นส ำคัญ 

ที่ประชุมครั้งนี้ คือ เรื่องกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำร

พัฒนำที่ ยั่ ง ยื น  ( Education for Sustainable 

Development) และยู เนสโกได้มอบหมำยให้

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักดูแลเรื่องดังกล่ำวในระดับ

ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก  

3) กำรประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวันออกด้ำนกำรศึกษำ ครั้งที่ 3 (3 rd East Asia 

Summit Education Ministers Meeting: 3 rd 

EAS EMM 2016) เป็นกำรประชุมรัฐมนตรีศึกษำ

อำ เซี ยนบวกแปด (จีน+ญี่ ปุ่ น+ เกำหลี ใต้ +

ออสเตรเลีย+นิวซีแลนด์+ อินเดีย+รัส เซีย+

สหรัฐอเมริกำ)  

 การจัดโครงการค่ายเยาวชน

ไทย-จีน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์

ทางการทูตครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 15-21 

มีนำคม 2559 ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี  

โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกระทรวง 

กำรต่ำงประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยำวชนของ

ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนผ่ำนโครงกำรพระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว พร้อมทั้งได้เรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์ทำงทะเล ตลอดจน

ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร

จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๙๐ คน  
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  โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธิการ 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำน 

และได้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร

แก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด

กระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

มีเรื่องทุจริต จ ำนวนทั้งสิ้น 620 เรื่อง โดยได้

ด ำเนินกำรไปแล้ว 210 เรื่อง เหลืออยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 410 เรื่อง และหำกพิจำรณำเรื่องทุจริต 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร ปรำกฏผลว่ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำรมี เรื่ องทุจริต  จ ำนวน 224 เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละ 36.13 ของจ ำนวนเรื่องทุจริต 

 

ทั้งหมดของกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำแนกเป็นเรื่อง

ที่ด ำเนินกำรไปแล้ว 81 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

143 เรื่ อง  และยั งไม่ ได้ด ำ เนินกำร 1 เรื่ อง  

ดังแผนภูมิ 1 

 การประเมินมาตรฐานความ

โปร่งใสของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส ำ นั ก ง ำ น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ศึกษำธิกำรด ำเนินกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใส

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมขั้นตอน

กระบวนกำรและเกณฑ์กำรประเมินควำมโปร่งใส

ทั้ง 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดที่ส ำนักงำน ก .พ. ก ำหนด  

ซึ่งผลกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสตำมเกณฑ์

กำรประเมินควำมโปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ด ำเนินกำรได้คิดเป็นร้อยละ 99.6 

และสำมำรถสรุปผลในแต่ละมิติ ดังนี้ 
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แผนภูมิ 1 จ านวนเรื่องทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ
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 มิติที่ 1 ด้ำนนโยบำย/ผู้บริหำร 

และควำมพยำยำม/ริเริ่ม ของหน่วยงำนในกำร

สร้ำงควำมโปร่งใสมีกำรประกำศนโยบำยเกี่ยวกับ

ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรใช้แบบประเมิน

คุณลักษณะที่ดีตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร

พลเรือนและข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร 

ในกำรประเมินตัวชี้วัดรำยบุคคล มีกำรก ำหนดและ

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๐) 

 มิติที่  2 ด้ ำนควำมเปิด เผย  

กำรมีระบบตรวจสอบภำยในองค์กร และกำรมี

ส่วนร่วม มีกำรจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร บริเวณชั้น ๑ 

อำคำรเสมำรักษ์ ส ำหรับให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร

ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

ของรำชกำร  พ.ศ .  2540 เ พ่ือให้ประชำชน

สำมำรถเข้ำตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรได้

สะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ และ

มำตรำ 9 เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร www.ops.moe.go.th 

และมีกำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2558 และผลประเมินกำร

ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน มีกำรเปิดรับฟัง

ควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder) ที่ เ กี่ ยวข้ อ งผ่ ำนช่องทำงของ

เว็บ ไซต์แต่ละหน่ วยงำน และมีศูนย์บริ กำร

ประชำชนส ำหรับให้บริกำรประชำชนในภำพรวม

ของ ส ำ นั ก ง ำ นปลั ด ก ร ะทร ว งศึ กษ ำ ธิ ก ำ ร 

มีหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วน สป. ๑๕๗๙  กศน. 

๑๖๖๐ และ สช. ๑๖๙๓ เพ่ือเปิดรับฟังควำม

คิดเห็นของประชำชน 

 มิติที่ 3 ด้ำนกำรใช้ดุลยพินิจ 

มีหลักเกณฑ์หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่อยู่ใน

ภำรกิจหลักของหน่วยงำน มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน

และกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรหลัก มีกำร

วิเครำะห์และจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรสรรหำ

และคัดเลือกบุคลำกรของหน่วยงำนที่เป็นไปตำม 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตำมที่ ก.พ. ก ำหนด และ

ตำมแผน HR Scorecard และน ำเรื่อง Competency 

มำใช้ในกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือก เพ่ือให้ได้

ผู้ที่มีควำมสำมำรถมำปฏิบัติงำน มีกำรประกำศ

เผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทำงสรรหำและคัดเลือก

บุคลำกร ทำงเว็บไซต์ www.moe.go.th/webhr 

 มิติที่ 4 ด้ำนกำรมีระบบ/กลไก

จัดกำรรับเรื่องร้องเรียนมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำร

ประชำชน มีช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

หลำกหลำยช่องทำง เช่น สำยด่วนกำรศึกษำ 

๑ ๕ ๗ ๙  เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.1 5 7 9 . moe.go.th  

มีกำรส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร

ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

และแผนผังกระบวนกำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมจัดท ำ

สถิติและรำยงำนผล มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

ต่อเรื่องร้องเรียนให้กับปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

และรัฐมนตรีทรำบ โดยวิธีจัดท ำเป็นสถิติและ

รำยงำนประจ ำเดือน และมีกำรน ำข้อร้องเรียน 

ไปปรับปรุงคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

http://www.ops.moe.go.th/
http://www.moe.go.th/webhr
http://www.1579.moe.go.th/


รายงานประจ าปี 2559 42 

 

 การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) 

ส ำ นั ก ง ำ น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ศึกษำธิกำร ได้เข้ำร่วมและด ำเนินกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ

หน่ วยงำนภำครั ฐ  (Integrity and Transparency 

Assessment–ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ตำมขั้ น ตอนและกระบวนกำรที่ ส ำ นั ก ง ำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ซึ่งผลกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรโดยภำพรวม 

ได้คะแนนเท่ ำกับร้ อยละ 77.84 ซึ่ งถื อว่ ำ 

มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ระดับสูง ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์

ดัชนีของกำรประเมินเชิงภำพลักษณ์ (Perception-

Based) จ ำนวน 5 ดัชนี สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency 

Index) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.41 อยู่ใน

ระดับสูงมำก 

2 .  ดั ช นี ค ว ำ ม พร้ อ ม รั บ ผิ ด 

(Accountability Index) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 

73.49 อยู่ในระดับสูง 

3. ดัชนีควำมปลอดจำกทุจริต 

ในก ำ รปฏิ บั ติ ง ำ น  ( Corruption-Free Index)  

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 97.68 อยู่ ในระดับ 

สูงมำก 

4.  ดั ชนี วัฒนธรรมคุณธรรม 

ในองค์กร (Integrity Culture Index) ได้คะแนน

เท่ำกับร้อยละ 67.95 อยู่ในระดับสูง 

5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำน 

ในหน่วยงำน (Work Integrity Index) ได้คะแนน

เท่ำกับร้อยละ 63.01 อยู่ในระดับสูง 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ให้บริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ส ำ นั ก ง ำ น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ศึกษำธิกำรได้มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชน  

ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรด้ำนเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีสถำนที่ตั้ง คือ อำคำร

เสมำรักษ์ ชั้น ๑ และมีช่องทำงที่ประชำชนสำมำรถ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องต่ำงๆ ผ่ำนหลำกหลำย

ช่องทำง เช่น สำยด่วนกำรศึกษำ ๑๕๗๙ เว็บไซต์

www.1579.moe.go.th ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียน

ทั้งหมด 3,277 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๒,352 เรื่อง 

และอยู่ ระหว่ ำงกำรด ำ เนินกำร 925 เรื่ อง  

ดังแผนภูมิ 2  
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แผนภูมิ 2 จ านวนเรื่องร้องเรียน

ยุติแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

http://www.1579.moe.go.th/
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 กิจกรรมยกย่องเชิดชู เกียรติ

บุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕9  ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ด ำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเด่น 

“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง  สป.” ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน 

และสร้ ำ งขวัญก ำลั ง ใจ ให้บุ คลำกรในสั งกั ด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ประพฤติ

ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมำภิบำล และสมควรเป็นแบบอย่ำงที่ ดี 

ของบุคลำกรในองค์กร  โดยพิจำรณำคัดเลือก 

บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ที่สมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  ให้เป็น 

บุคลำกรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำ

คัดเลือกให้เข้ำรับรำงวัลบุคลำกรดีเด่น “คนดี

ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ ง  ส ป . ”  จ ำ น ว น ทั้ ง สิ้ น  9  ค น  

โดยแบ่งออกเป็น ส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 4 คน 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวน 1 คน  ส ำนักงำน สช. 

จ ำนวน 2 คน และ สป. (เดิม)  จ ำนวน 2 คน  

และได้ด ำเนินกำรมอบรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลำกรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” เมื่อวันอำทิตย์ที่ 

๑8 กันยำยน ๒๕๕9 ณ โรงแรมจอมเทียน ปำล์ม บีช 

รีสอร์ท เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติ

จำก พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นผู้มอบรำงวัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศกึษา 

และการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 2 เพ่ิมและ

กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต โดยมีกลยุทธ์หลักที่ส ำคัญ 2 กลยุทธ์ 

คือ (1) ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภำคส่วนร่วมจัด

และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และ (2) เพ่ิมและ

กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ประชำชน สำมำรถ

เข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย 

ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พ้ื น ที่ แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ป้ ำ ห ม ำ ย  

ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ที่ผ่ำนมำ มีกำร

ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่ส ำคัญ ดังนี้ 

  การสนับสนุนค่ า ใช้จ่ ายการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

รัฐบำลให้กำรสนับสนุนงบประมำณ

ให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้

นักเรียนทุกคนตั้ งแต่ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึ ง 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทั้งประเภทสำมัญศึกษำและ

ประเภทอำชีวศึกษำในระบบและนอกระบบ 

มีโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่เสีย

ค่ำใช้จ่ำย เพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

ผู้ปกครองตำมรำยกำรที่รัฐสนับสนุน 5 รำยกำร 

ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 

ค่ำหนังสือเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรม

พัฒนำคุณภำพผู้ เรียนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมี

สถำนศึกษำและผู้ เรียนจำกหน่วยงำนในสังกัด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำร

สนับสนุนงบประมำณ ดังนี้  

 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนเอกชน  

โดยโรงเรียนเอกชนได้รับงบประมำณสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 

28,461,040,090 บำท ส ำม ำ รถจั ด ส ร ร เ งิ น

อุดหนุน เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรจั ดกำรศึ กษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบำล 1  

ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 จ ำนวน 3,533 โรง 

นักเรียน 2,062,850 คน (ได้ตัดโรงเรียนประเภท

อำชีวศึกษำออกจำกระบบกำรให้เงินอุดหนุนแล้ว) 

และจัดสรรเงินอุดหนุนค่ำครองชีพชั่วครำวครู

โรงเรียนเอกชนที่มีวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 

2,430 คน 

 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยส ำนักงำน กศน. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

จ ำ น วน  6 , 5 3 6 . 3 59 1  ล้ ำ น บ ำ ท  ใ ช้ ไ ป  

5,052.8965 ล้ำนบำท  มีผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบ

ระดับกำรศึกษำขั้นฐำนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 

จ ำนวน 1,235,195 คน จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนด

ไว้ที่  1,325,462 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.18  

  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 การพัฒนา กศน.ต าบล เพื่อเป็น

กลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและ

กระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  

 กำรปรับบทบำทภำรกิจของ 

กศน. ต ำบล ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและ

บริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนรองรับกำรเป็นประชำคม
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อำเซียนมำกขึ้ น  ภำยใต้ กำรขับ เคลื่ อนกำร

ด ำเนินงำน 4 ศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย (1) ศูนย์

เรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล  เป็นศูนย์กลำง 

กำรส่งเสริมจัดกระบวนกำรเรียนรู้  และหน่วย

ประสำนงำนแหล่ ง เ รี ยนรู้ หลั กปรั ชญำ ของ

เศรษฐกิจพอเพียงภำยในชุมชน ด ำเนินงำนร่วมกับ

กอ ง อ ำ น ว ย กำ ร รั ก ษ ำ คว ำ มมั่ น ค ง ภ ำ ย ใ น

รำชอำณำจักร (กอ.รมน.) (2) ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนำประชำธิปไตยประจ ำต ำบล เพ่ือสร้ำงกำร

เรียนรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพำะสิทธิและหน้ำที่ 

ในระบอบประชำธิปไตย บูรณำกำรควำมร่วมมือ

กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) และภำค

ประชำสังคม (3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ซึ่งบริหำร

จัดกำรฐำนข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับ กศน. และชุมชน

เพ่ือให้มีควำมรู้และรับรู้ที่ เท่ำทัน ปรับตัวให้

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ยุคดิจิทัล และ (4) ศูนย์กำรศึกษำตลอดชีวิตชุมชน 

เ พ่ือส่ง เสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

ในระบบกำรศึกษำ นอกระบบกำรศึกษำ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้มีคุณภำพที่สอดคล้อง

กับนโยบำยทำงกำรศึกษำ โดยยึดชุมชนเป็นฐำน 

ในกำรด ำเนินงำน และ กศน.ต ำบล มีบทบำทเป็น 

ผู้ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวก 

 กำรส่งเสริมกำรจัดตั้งแหล่ง

กำรเรียนรู้ในชุมชนทุกต ำบล โดยประกำศจัดตั้ง

แหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน จ ำนวน 7,137 แห่ง 

เพ่ือสร้ำงและกระจำยโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้แก่ประชำชน และมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ร่วมกับแหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน 

และภำคีเครือข่ำย อำทิเช่น กำรเรียนรู้หลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนกำรบัญชี

ครัวเรือน เลี้ยงไก่ในตะกร้ำ ปลูกผักในกล่องโฟม

ผักไร้ดิน น้ ำหมักจำกผลไม้ กำรเรียนรู้เทคโนโลยี

ด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
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ชีวิต กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรใช้เทคโนโลยี 

ในกำรแปรรูปอำหำร กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ

ทักษะชีวิต เช่น กำรดูแลสุขภำพและกำรออกก ำลังกำย 

ส ำหรับผู้สูงอำยุด้วยยำงยืด กำรฝึกอำชีพชุมชน 

ในหลักสูตรต่ำงๆ เช่น กำรท ำขนมไทย กำรเลี้ยง 

ไก่หลุม กำรท ำไข่เค็ม ย ำผักสมนุไพรพ้ืนบ้ำน กำรท ำ

ปลำดุกเส้น เป็นต้น  

 กำรจัดตั้ งศูนย์ส่ง เสริมและ

พัฒนำประชำธิปไตยต ำบล (ศส.ปชต.) จ ำนวน 

7,424 ต ำบล เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

และปลูกจิตส ำนึกให้นักศึกษำ กศน. และประชำชน 

โดยมี ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลำงกำรปฏิบัติงำน และ

มีกรรมกำร ศส.ปชต. (หรือพลเมืองอำสำ กกต.) 

ซึ่ งผ่ำนกำรสรรหำและกำรฝึกอบรมวิทยำกร

กระบวนกำรหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย 

จ ำนวน 74,240 คน มีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

อำทิเช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

รวมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรออกเสียงประชำมติ จ ำนวน 8,876,533 ครัวเรือน 

จัดกิจกรรม “3 สัปดำหแ์ห่งประชำมติ” ภำยในชุมชน

ทั่วประเทศ พัฒนำเจ้ำพนักงำนกรรมกำรประจ ำ

หน่วยเลือกตั้งมืออำชีพ และกำรฝึกปฏิบัติเพ่ือลด

บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3  

 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นโครงกำร

เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กศน.ต ำบล ให้มี

ควำมพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 

และเทคโนโลยี เ พ่ือกำรศึกษำอ่ืนที่ เหมำะสม 

กับพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนและชุมชน 

และสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง และ

เพ่ือให้ประชำชนและกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเรียนรู้ 

และท ำควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนของเครื่องมือ

ดิจิทัลที่ทันสมัยและทั่วถึง ซึ่งในส่วนกลำงมีกำร

ติดตั้งสื่ออินเทอร์เน็ต กศน.ต ำบล โครงกำรกำร

บริกำร อินเทอร์ เน็ตสำธำรณะสู่ ชุมชน โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เพ่ือบริกำรอินเทอร์เน็ตแก่ กศน.ต ำบลทั่วประเทศ 

จ ำนวน 7,424 แห่ง แบ่งเป็นกำรให้บริกำรกับ 

กศน.ต ำบลที่ยังไม่มีบริกำร จ ำนวน 4,224 แห่ง 

และกำรให้บริกำรทดแทน กศน.ต ำบลที่มีบริกำร

อยู่แล้ว จ ำนวน 3,200 แห่ง ด้วยควำมเร็วที่สูงขึ้น

เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ส ำหรับกำรอบรมให้กับ
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ประชำชนทั่วประเทศ ให้แต่ละต ำบลจัดท ำหลักสูตร 

ต ำบลละ 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรเกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2) หลักสูตร

กำรใช้มือถือสมำร์ทโฟน และ (3) หลักสูตรกำรใช้

โซเชียลเน็ตเวิร์คเพ่ือกำรพำณิชย์ โดยก ำหนด

เป้ำหมำยโครงกำรในกำรอบรมวิทยำกร จ ำนวน 

7,700 คน และสำมำรถด ำเนินกำรได้ 9,451 คน 

มีประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 352,282 คน  

 การส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 โครงกำรบรรณสัญจร (Book 

Voyage) 2559 เป็นโครงกำรเพ่ือประชำสัมพันธ์ 

รณรงค์ และเชิญชวนรับบริจำคหนังสือและสื่อ

ส่งเสริมกำรอ่ำนให้แก่ห้องสมุดประชำชนและ 

บ้ำนหนังสือชุมชน โดยระดมสรรพก ำลังทุกภำคส่วน

ในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรอ่ำน

ทั่วประเทศ  มีเป้ำหมำย คือ จัดหำหนังสือให้บ้ำน

หนังสือชุมชน 167,517 แห่ง และให้ครู กศน.

ต ำบลทั่วประเทศ จ ำนวน 7,424 แห่ง จัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำน โดยตั้งเป้ำหมำยของกำรระดม

บริจำคหนังสือ จ ำนวน 10 ล้ำนเล่มภำยในเดือน

ธันวำคม 2559 ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือน

เมษำยน – กันยำยน 2559 มีผู้สนใจทั้งจำก

ภำครัฐและภำคเอกชน อำทิ หนังสือพิมพ์มติชน, 
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, MCOT TV, TK Park, บริษัท 

ส ำนักพิมพ์แม็ค จ ำกัด เป็นต้น ร่วมบริจำคหนังสือ

ตำมโครงกำรบรรณสัญจร ตั้งแต่เดือนเมษำยน-

กันยำยน 2559 รวมทั้งสิ้น 8,430,772 เล่ม  

คิดเป็นเงิน 222,301,664 บำท 

 ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำน “สร้ำง

กำรอ่ำน เสริมกำรเรียนรู้” โดยด ำเนินจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำนตลอดปีในห้องสมุดประชำชน 

จ ำนวน 914 แห่ง มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 

กำรอ่ำนส ำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีจ ำนวนเด็กเข้ำร่วม 

142,534 คน มีสมำชิกห้องสมุดประชำชนได้รับ

กำรพัฒนำตนเองด้วยกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรอ่ำน

ตำมควำมต้ องกำรและควำมสนใจ จ ำนวน 

536,173 คน นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินกำรพัฒนำ

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในบ้ำน

หนังสือชุมชน เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมกำรอ่ำนระดับ

บุคคล ครอบครัว และยกระดับเป็นหมู่บ้ำนแห่ง

กำรอ่ำน รวมทั้งพัฒนำบรรณำรักษ์ บุคลำกร และ

เครือข่ำย ให้สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 

และส่งเสริมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 

อีกทำงหนึ่ง ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำน คือ จัดท ำเว็บไซด์

บ้ำนหนังสือชุมชน จ ำนวน 1 เว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนบ้ำนหนังสือชุมชน 

และรับบริจำคหนังสือให้แก่บ้ำนหนังสือชุมชน 

และมีแนวทำง กำรด ำเนินงำนบ้ำนหนังสือชุมชน 

จ ำนวน 1 เล่ม เพ่ือครู กศน.ต ำบล และผู้เกี่ยวข้อง

ในทุกระดับมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนบ้ำน

หนังสือชุมชน 

 

 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ 

อำทิเช่น ผลิตสื่อดิจิทัลด้ำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับ

อุปกรณ์สื่อสำรแบบพกพำ จัดกิจกรรมสนุกวิทย์ 

Kids Learn…เพลินดวงดำว มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด 30,774 คน จัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์เคลื่อนที่

สู่ชุมชน มีผู้รับบริกำร รวมทั้งสิ้น 2,308 คน และ 

จัดอบรมครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนกำรวิทย์ 

สร้ำงนักคิดครู กศน.” จ ำนวน 2 รุ่น มีผู้ เข้ำรับ 

กำรอบรม 112 คน นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมกระบวน

ควำมคิดในกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำน

ท ด แ ท น แ ล ะ พั ฒ น ำ วิ ช ำ ชี พ ด้ ำ น พ ลั ง ง ำ น 

แก่ประชำชน (Energy for Life) โดยจัดกิจกรรม

อบรมพัฒนำแนวทำงกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและน ำไปสู่กำรสร้ำงอำชีพด้ำน

พลังงำนในชุมชนให้แก่นักศึกษำ กศน. จ ำนวน 86 คน 

และมีประชำชนเข้ำร่วม จ ำนวน 31,592 คน 

 ส่งเสริมหมู่บ้ำนกำรเรียนรู้ตำม

รอยพระยุคลบำทเ พ่ือเป็นสื่อประชำสัมพันธ์

เผยแพร่กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

และองค์ควำมรู้กำรทรงงำนตำมแนวพระรำชด ำริ

ผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำงๆ โดยมีกำรรำยงำนจ ำนวน

หมู่บ้ำนที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงเสด็จ

พระรำชด ำเนินไปเยี่ยมเยียนเพ่ือทรงศึกษำและ 

หำทำงแก้ไขปัญหำให้แก่รำษฎรในต ำบลต่ำงๆ  

ทั่วประเทศ 61,454 แห่ง มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

เพ่ือสืบค้นข้อมูลกำรทรงงำน จ ำนวน 245,816 คน 

และมีกำรถอดองค์ควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง จ ำนวน 3,118 เรื่อง 
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 ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือ

แก้ไขปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน โดยสนับสนุน

ให้ชุมชนที่มีปัญหำปลูกฝิ่นซ้ ำซำกได้รับกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น และค่อยๆ  

ลดจ ำนวนกำรปลูกฝิ่นลง และเกิดกระบวนกำรพัฒนำ

ตนเองได้ในระยะยำว สำมำรถสร้ำงสังคมแห่งกำร

เรียนรู้ให้เกิดในชุมชน มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ประชำชน

ในพ้ืนที่เป้ำหมำย 126 บ้ำน ในพ้ืนที่ 7 อ ำเภอ 

ใน 3 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตำก) 

ด ำเนินกำร 2 กิจกรรม คือ (1) กำรส่งเสริมกำรรู้หนังสือ

สำมำรถด ำเนินกำรได้ 966 คน และ (2) กำรศึกษำ

เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต  สำมำรถด ำเนินกำรได้  

2,155 คน 

 

 การส่งเสริมการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่ อ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

หรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ 

 จั ด ส ร ร ทุ น กำ รศึ กษ ำ เ ด็ ก

สภำวะล ำบำกในเขตพ้ืนที่สู งภำคเหนือให้แก่

นักเรียนทุกระดับที่เป็นเด็กชำวเขำยำกจน ด้อยโอกำส 

ได้รับสนับสนุนทุนกำรศึกษำเพ่ือใช้จ่ำยในกำรศึกษำ

เล่ำเรียน ใช้จ่ำยเป็นทุนหมุนเวียนในกำรประกอบอำชีพ 

หรือใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน เป็นไปตำมแนวพระรำชด ำริ 

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ซึ่งมี

พระรำชประสงค์จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสกลุ่มนี้ 

ให้มคีุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งด ำเนินกำรใน 8 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง น่ำน 

แม่ ฮ่องสอน ตำก ล ำพูน และพะเยำ จ ำนวน 

6,385 คน ได้รับทุนกำรศึกษำทุนละ 5,000 บำท

ต่อปี ทั้งนี้  กำรด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนธันวำคม 

2558 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 ได้มีกำรมอบทุน 

ไปแล้วจ ำนวนทั้งสิ้น 3,710 ทุน เป็นเงินจ ำนวน 

18,550,000 บำท 

 จัดตั้งศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์ 

ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี (ศูนย์ฝึกอำชีพรำษฎรในพ้ืนที่

จังหวัดอุทัยธำนี) ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกอำชีพ

รำษฎรฯ ในพ้ืนที่ส่วนพระองค์ในจังหวัดอุทัยธำนี 

เพ่ือให้เป็นศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนำงำนอำชีพ

ใหแ้ก่รำษฎรในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน มีกำร
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ประชุมเตรียมกำรคณะกรรมกำรระดับจังหวัดและ

คณะท ำงำน เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

“ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์” ตำมพระรำชด ำริฯ 

ซึ่งหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยในจังหวัดอุทัยธำนี  

ให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่ อนงำน ได้แก่  

สนับสนุนงบประมำณ วิทยำกร และจัดหลักสูตร

กำรฝึกอำชีพ โดยแบ่งตำมภำรกิจของศูนย์วงเดือน 

อำคมสุรทัณฑ์ ตำมพระรำชด ำริฯ ออกเป็น 3 ด้ำน 

คือ (1) กำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกิจกรรมฝึกทักษะ

อำชีพให้กับประชำชน (2) กำรเป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชำชนทุกเพศทุกวัย  และ  

(3) กำรเป็นแหล่งศึกษำดูงำน ประชำสัมพันธ์ 

จัดแสดงและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 

 จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กและ

เยำวชนในถิ่ นทุ รกันดำร เ พ่ือสนองงำนตำม

พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี โดยด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) กำรจัด

ประชุมวิชำกำรกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น

ทุรกันดำรมีกลุ่มเป้ำหมำยผู้ เข้ำประชุม ได้แก่ 

ผู้บริหำรส ำนักงำน กศน. ครูศูนย์กำรเรียนชุมชน

ชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” ในพ้ืนที่ทรงงำนและ

พ้ืนที่สูง รวม 14 จังหวัด จ ำนวน 1,500 คน และ

หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่ร่วมสนองงำน จ ำนวน 

300 คน และ (2) ส่งเสริม สนับสนุน จัดกำรศึกษำ

ตลอดชีวิตให้แก่ประชำชน เด็ก และเยำวชนในพ้ืนที่สูง 

โดยจัดสรรเงินงบประมำณให้แก่ศูนย์กำรเรียนชุมชน
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ชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” ในพ้ืนที่ทรงงำน 

จ ำนวน 281 แห่ง เป็นค่ำก่อสร้ำและปรับปรุง

อำคำรเรียน กำรพัฒนำครูในพ้ืนที่ทรงงำน ค่ำจ้ำงครู  

ทุนส ำหรับครูเพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี  

ค่ำสื่ อและอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำเพ่ือส ำหรับ 

ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

 โครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ 

ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งในปี พ.ศ.2558 ส ำนักงำน

โครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรีร่วมกับส ำนักงำน กศน. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ

ในกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ เป็นโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ

ในปีมหำมงคล ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 

2558 ขยำยผลไปด ำเนินกำรในพ้ืนที่ทรงงำน 

ของจังหวัดเชียงใหม่ น่ำน ตำก และแม่ฮ่องสอน 

รวม 11 อ ำเภอ มี เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 2,113 คน และพ้ืนที่ 5,817 ไร่ ส ำหรับ 

ปี 2559 ส ำนักงำน กศน. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

โครงกำร สร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ฯ ต่อเนื่อง โดยเน้น

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สมัคร

ใจเข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนของ

โครงกำร ซึ่งด ำเนินกิจกรรม ได้แก่ (1) สนับสนุน

กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ระหว่ำงทำง

ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) จัดกิจกรรมส่งเสริม 

และสร้ ำงขวัญก ำลั งใจให้แก่ครูและเกษตรกร  

โดยจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และกำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ระหว่ ำงกลุ่ มสมำชิกในบริบท 

ที่ใกล้เคียงกันในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของป่ำ/ 

กำรปลูก /กำรบริหำรจัดกำรโรงเรือนเพำะช ำ   

(3) พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีฝึก

ปฏิบัติจริง และ (4) ส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพให้กับ

ประชำชนในพ้ืนที่ ให้สำมำรถน ำไปเพ่ิมรำยได้ให้กับ

ครอบครัวระหว่ำงทำง เพ่ือรอผลผลิตที่ได้จำกกำร

เข้ำร่วมโครงกำร 

 การส่งเสริมการจัดการศึกษา

น อ ก ร ะ บ บ ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ทั่ ว แ ล ะ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  

 จัดกำรศึกษำส ำหรับชำวเล 

ให้สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้และสื่อสำรได้ โดยจัด

ประชุมชี้แจงผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ให้มีควำมเข้ำใจในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ภำษำไทยส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยชำวเล พร้อมจัดท ำ

คู่มือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทย จ ำนวน 

100 เล่ม 

 จัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร

เครือข่ำยคนท ำงำนด้ำนเด็กด้อยโอกำส (เด็กเร่ร่อน) 

เพ่ือประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรเรียนรู้ในรูปแบบ 

ทีส่อดคล้องกับสภำพกำรด ำรงชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย

เด็กเร่ร่อน 

 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยส ำหรับผู้เรียนที่ออกจำก

ระบบโรงเรียนกลำงคัน โดย กศน.ทั่วประเทศ  
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ได้น ำโปรแกรม “สตูลโมเดล” ไปใช้ในกำรด ำเนินงำน 

เก็บข้อมูลและแก้ปัญหำเด็กออกจำกระบบกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนกลำงคัน 

 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำร โดยจัดฝึกอบรมวิธีกำร

สร้ำงสื่อกำรสอนดิจิตอลส ำหรับครูผู้สอนคนพิกำร 

ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate จ ำนวน 5 รุ่น 

และมีผู้ผ่ำนกำรอบรมรวมทั้งสิ้น 500 คน 

 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ส ำหรับคนต่ำงด้ำว โดยจัดประชุมหำแนวทำง 

กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย กำรจัดกำรศึกษำ 

เพ่ือพัฒนำอำชีพ ทักษะชีวิต สังคมและชุมชน 

ส ำหรับบุคคลที่ ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร

หรือไม่มีสัญชำติไทย (กลุ่มชำติพันธุ์ ) รวมถึง

แนวทำงกำรสรรหำครูผู้สอนบุคคลที่ไม่มีหลักฐำน

ทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 

 ส่ ง เ ส ริ มสนั บ สนุ น กำ ร จั ด

กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในจังหวัดที่อยู่ในเขต

พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ

อำชีพ กำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำเพ่ือนบ้ำน

ในกลุ่มประเทศอำเซียนให้กับประชำชนในพ้ืนที่

เป้ำหมำย จ ำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตำก 

มุกดำหำร สงขลำ สระแก้ว ตรำด หนองคำย 

นรำธิวำส เชียงรำย นครพนม และกำญจนบุรี  

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชำยแดนบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

อนุภูมิภำคลุ่ มแม่น้ ำ โขง (GMS Economic 

Corr idors )  มีผู้ เ ข้ ำร่ วมโครงกำรฯ จ ำนวน  

๒2,056 คน 
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  โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน เป็นโครงกำร

ที่สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและลดควำมเหลื่อมล้ ำ

ทำงสังคม โดยสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำตรีทั้ ง ในประ เทศและต่ ำงประ เทศ 

แก่นักเรียน นักศึกษำไทย เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ

นักเรียน นักศึกษำให้ได้เรียนรู้ควำมก้ำวหน้ำทำง

วิทยำกำร ภำษำต่ำงประเทศ และทักษะต่ำงๆ ที่จ ำเป็น

โดยน ำควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญของต่ำงประเทศ

ที่ไปศึกษำที่หลำกหลำย และเป็นสำขำที่สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และทิศทำง 

กำรพัฒนำประเทศซึ่งถือเป็นกำรลงทุนด้ำนทรัพยำกร

มนุษย์ที่จะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทยในระยะยำวและยั่งยืน  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

รวม ๔ รุ่น จ ำนวน ๓,๐๙๓ คน  

 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จ ำนวน 

1,635 คน จ ำแนกตำมรุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ จ ำนวน 

830 คน รุ่นที่ ๒ จ ำนวน 764 คน รุ่นที่ 3 จ ำนวน 

41 คน โดยกลับมำท ำงำน (๑) ภำคเอกชน ร้อยละ 

69.32 (๒) รับรำชกำร ร้อยละ 14.44 (๓) ศึกษำต่อ 

ร้อยละ 10.74 (๔) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 

1.48 และ (๕) รัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 1.17  

 มีผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ,203 คน  

แบ่งออกเป็นรุ่นที่ ๓ จ ำนวน 638 คน และรุ่นที่ ๔ 

จ ำนวน 565 คน ดังแผนภูมิ 3 
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โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน 



รายงานประจ าปี 2559 55 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาในระบบ 

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำ

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยมีกลยุทธ์หลัก 

ที่ส ำคัญ 2 กลยุทธ์ คือ (1) พัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนผู้ เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ (2) พัฒนำกำรศึกษำ

ในเขตจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2559 ที่ผ่ำนมำ มีกำรด ำเนินโครงกำรและ

กิจกรรมที่ส ำคัญ ดังนี้ 

  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

ภำครัฐได้เปิดโอกำสให้ภำคเอกชน

เข้ำมำมีส่วนร่วมแบ่งเบำภำระของรัฐในกำรจัด

กำรศึกษำของชำติ โดยรัฐให้กำรส่งเสริมและ

สนับสนุนด้วยวิธีกำรให้กำรอุดหนุนในรูปแบบ

ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรอุดหนุนด้ำนวิชำกำร 

ด้ำนสื่อ/อุปกรณ์ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรเงิน 

เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพของโรงเรียน

ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน และมี

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น สถำนศึกษำทุกระดับ/

ประเภท ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 

คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย มีโอกำสได้รับกำรศึกษำ 

และพัฒนำคุณภำพตลอดชีวิตตลอดจนระบบ

บริกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 

ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ ซึ่ งมีผลกำร

ด ำเนินงำน ดังนี้ 

 

 การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  

มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 เงินอุดหนุนค่ำก่อสร้ำงและ

ปรับปรุงโรงเรียนเอกชนกำรกุศล โดยด ำเนินกำร

อุดหนุนเป็นเงินค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำร

เรียนและอำคำรประกอบโรงเรียนเอกชนกำรกุศล 

จ ำนวน 22 โรง ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มำตรำ 48 

ข้อ 2 

 เงินอุดหนุนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

โดยด ำ เนินกำรจัดสรรสื่อกำรเรียนกำรสอน 

เป็นหนังสือชุดนิทำนเล่มใหญ่ให้กับโรงเรียนเอกชน

ประเภทสำมัญศึกษำที่เปิดสอนระดับอนุบำล และ

ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

จ ำนวน 1,524 โรง โรงละ 2 เล่ม  

 เงินอุดหนุนเงินพระรำชทำน

รำงวั ล โร ง เรี ยน เอกชนสอนศำสนำ อิสลำม  

โดยด ำเนินกำรประเมินและคัดเลือกโรงเรียน 

ผู้บริหำร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน

ศำสนำอิสลำมภำคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่ำง 

ที่มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำน

โรงเรียน ผู้บริหำร โรงเรียน ครู  และนักเรียน 

เพ่ือเข้ำเฝ้ำรับรำงวัลพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวฯ 

 เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกล

กังวลให้กำรอุดหนุนเป็นกรณีพิเศษ 

 เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิรำวุธ

วิทยำลัยให้กำรอุดหนุนเป็นกรณีพิเศษ 
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 เงินอุดหนุนค่ำตอบแทนพิเศษ

ครูที่ สอนนัก เรี ยนพิกำรในโร ง เ รี ยน เอกชน  

โดยด ำเนินกำรอุดหนุนเป็นค่ำตอบแทนครูที่สอน

นั ก เ รี ย น พิ ก ำ ร ใน โ ร ง เ รี ย น เ อกชนตำมมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  ครูจะต้องมีคุณสมบัติตำม

ระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด เดือนละ 

2,000 บำท ต่อเดือน ซึ่งมีจ ำนวน 137 คน จำก 

30 โรง 

 เงินอุดหนุนสิ่ งอ ำนวยควำม

สะดวกและสื่อบริกำรของนักเรียนพิกำร โดยด ำเนินกำร

อุดหนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสื่อบริกำร 

ของนักเรียนพิกำรในโรงเรียนเอกชน ในอัตรำ

เดียวกับนักเรียนพิกำรภำครัฐคนละ 2,000 บำท 

จ ำนวน 15 โรง 6 ศูนย์ นักเรียน 686 คน 

 

 การพัฒนาครูทั้ ง ร ะบบของ

โรงเรียนเอกชน มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิเช่น 

 โครงกำร “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

มี โรงเรี ยนเอกชนสมัครเป็นโรงเรี ยนน ำร่ อง 

เพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน  เพ่ิมเวลำรู้” 

จ ำนวน 665 โรง จ ำแนกเป็นระดับประถมศึกษำ 

379 โรง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 24 โรง และ

โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งในระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนต้น 223 โรง โรงเรียนส่วนใหญ่

ใช้เวลำจัดกิจกรรมตำมนโยบำย วันละ 1 ชั่วโมง 

โดยใช้เวลำในชั่วโมงสุดท้ำยของแต่ละวัน กิจกรรม

จะพิจำรณำให้ครอบคลุมทุกด้ำน ทั้ง Head Heart 

Hand Health แต่ละโรงเรียนมีแนวทำงในกำรจัด

กิจกรรมแตกต่ำงกัน โดยพิจำรณำจำกศักยภำพ 

และควำมสำมำรถของครูในโรงเรียน รวมทั้งควำม

ร่วมมือของชุมชนและผู้ปกครอง 



รายงานประจ าปี 2559 58 

 

กำรด ำเนินกำรขยำยผลในปี

กำรศึกษำ 2559 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำ

ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชน เพ่ือร่วมกันพัฒนำ

หลักสูตรกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”  

เพ่ือพัฒนำคุณภำพและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน กำรจัดท ำ

โครงสร้ำงเวลำเรียน และกำรจัดตำรำงเรียน 

ให้สอดคล้องกับนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

โดยจะต้องจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะ 4 ด้ำน 

ได้แก่ Head Heart Hand Health และสำมำรถ

น ำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้  จ ำนวน 4 รุ่น  

รวมทั้งสิ้น 1,030 คน ส ำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้

เข้ำร่วมโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ได้มีกำร

เตรียมกำรปรับโครงสร้ำงเวลำเรียนให้พร้อม

ด ำเนินกำรในปีต่อไป 

 กำรพัฒนำผู้บริหำรและครู

โรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด พัฒนำผู้บริหำร ครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเอกชน ให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น

ของบริบทโรงเรียนเอกชนในแต่ละจังหวัด รวมทั้ง

เน้นกำรพัฒนำ ทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้และ

เทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำ

ทักษะชีวิต มีจิตส ำนึกต่อสังคมและควำมเป็น

พลเมืองเสริมสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ

เอกชน และเพ่ิมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งมีผู้บริหำร ครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำเอกชนได้รับกำรพัฒนำ 

จ ำนวน 54,192 คน 

 กำรส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียน

เอกชนให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล โดย (1) โรงเรียน

เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ได้ด ำเนินกำรอบรม

คณะกรรมกำรตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล จ ำนวน 

26 คน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มีโรงเรียน

สมัครเข้ำรับกำรตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน

ประเภทสำมัญศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

จ ำนวน 15 โรง และสำมำรถผ่ำนกำรประเมิน จ ำนวน  

14 โรง และ (2) โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ 

ด ำ เนินกำรจัดท ำคลั งข้อสอบสมรรถนะวิชำ

ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เรียนระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นปีที่ 3 และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ

ชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ระดับละ 1 ฉบับ มีกำรตรวจประเมิน

คุณภำพสู่ มำตรฐำนสำกลตำมแบบประเมิน

สถำนศึกษำที่มีคุณภำพสู่มำตรฐำนของโรงเรียน

เอกชนประเภทอำชีวศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวน 2 โรง ทดลองใช้แบบทดสอบภำษำอังกฤษ

เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรประเมินมำตรฐำนสำกล

ของโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ จ ำนวน 5 โรง 

ได้แก่ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 

กรุงเทพมหำนคร วิทยำลัยอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี 
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จังหวัดรำชบุรี วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

บ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี วิทยำลัยเทคโนโลยีภำค

ตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี และวิทยำลัย

เทคโนโลยีพณิชยกำร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 

ผู้เข้ำทดสอบทั้งสิ้น 415 คน และประชุมวิเครำะห์

แบบทดสอบภำษำอังกฤษ เพ่ือประเมินคุณภำพสู่

มำตรฐำนสำกลของโรงเรียนเอกชนประเภท

อำชีวศึกษำ จ ำนวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบ

ภำษำอังกฤษระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช). 

และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 กำรพัฒนำกระบวนกำรแนะแนว

กำรศึกษำต่อเพ่ือปรับภำพลักษณ์และสร้ำงค่ำนิยม

อำชีวศึกษำ ด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ผู้บริหำร

สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน เรื่อง กลยุทธ์ทำง

ธุรกิจกำรศึกษำ และแนะแนวกำรศึกษำกำรจูงใจ

นักเรียน นักศึกษำให้เข้ำเรียนสำยอำชีพ ณ วิทยำลัย

เทคโนโลยีทักษิณำบริหำรธุรกิจ กรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวน 90 คน 

 กำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพ

ภำยในโรงเรียนนอกระบบ ด ำเนินกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือให้

ผู้บริหำรโรงเรียนนอกระบบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

และส่งเสริมให้โรงเรียนนอกระบบมีระบบประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 รุ่น จ ำนวน 

400 คน 

 กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนภำคใต้ ด ำเนินกำร

ชี้แจงนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

เอกชนตำมกฎหมำยและแนวปฏิบัติ รับฟังปัญหำ

ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นกลไก 

ที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำเอกชน เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเอกชนให้มีคุณภำพและ

ได้มำตรฐำน รวมถึงให้กำรปฏิบัติงำนกำรจัด

กำรศึกษำเอกชนเป็นไปในทิศทำง เดี ยวกัน 

จ ำนวน 300 คน 

 กำรประชุมสัมมนำกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรและบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ด ำเนินกำรจัดประชุม

เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี 

และระดมควำมคิดเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรให้ได้รับ

ควำมรู้ ในกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงเครือข่ำย 

ควำมสัมพันธ์และบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
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ทักษะ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ด้ำนกำร

ปฏิบัติงำน จ ำนวน ๒๐๐ คน 

 ก ำ ร เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ ำพก ำ ร จั ด

กำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบส ำหรับผู้รับ

ใบอนุญำต ผู้บริหำร ครู  ผู้สอนและบุคลำกร

โรงเรียนนอกระบบ ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้รับ

ใบอนุญำต ผู้บริหำร ครู  ผู้สอนและบุคลำกร

โรงเรียนนอกระบบเพ่ือเ พ่ิมศักยภำพกำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ จ ำนวน 262 คน  

 กำรประชุมสัมมนำผู้รับใบอนุญำต 

ผู้บริหำร ครู/ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบประเภท

กวดวิชำ ด ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำผู้รับใบอนุญำต 

ผู้บริหำร ครู/ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบประเภท 

กวดวิชำ จ ำนวน 211 คน เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำต 

ผู้บริหำร ครู/ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบประเภท 

กวดวิชำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบันทึก

บัญชี และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรเสียภำษี 

และเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเก็บภำษี  

 กำรพัฒนำผู้บริหำรและครู/

ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบของกลุ่มเครือข่ำย 

ในกรุงเทพมหำนคร : จิตวิทยำกำรสอนดนตรี 

เด็กพิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษให้มีควำมพร้อม

ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และมีกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผู้เข้ำร่วมประชุม  
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80 คน และอบรมภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร

ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 200 คน 

 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ภำษำจีน ด ำเนินกำรประชุมสร้ำงสำยสัมพันธ์ครู

อำส ำสมั ครจี นก่ อนกลั บมำตุภู มิ  รุ่ นที่  14  

เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในโรงเรียน

เอกชนให้มีคุณภำพ และแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน

ครูสอนภำษำจีนในโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 439 คน 

และประชุมสัมมนำผู้บริหำรโรงเรียนและปฐมนิเทศครู

อำสำสมัครจีน รุ่นที่ 15 จ ำนวน 680 คน 

 กำรประชุมเพ่ือหำรูปแบบกำร

พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 210 คน 

 กำรพัฒนำผู้บริหำรและครู

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำในกรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินกำรอบรมเทคนิคกำรสอนเพ่ือพัฒนำ

กระบวนกำรคิด หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นกระบวนกำรคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น 

ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จ ำนวน 3 รุ่น รวม

ทั้งสิ้น 609 คน 

 กำรประชุม เชิ งปฏิบั ติ ก ำร

ประชำพิจำรณ์หลักสูตรวิชำภำษำไทย วัฒนธรรมไทย 

และประวัติศำสตร์ไทยส ำหรับโรงเรียนนำนำชำติ 

ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงหลักสูตรภำษำไทย 

วัฒนธรรมไทย และประวัติศำสตร์ไทยส ำหรับ

โรงเรียนนำนำชำติ และด ำเนินกำรปรับปรุง

หลั ก สู ต รภ ำ ษำ ไทย  วั ฒนธ ร ร ม ไท ย  แล ะ

ประวัติศำสตร์ไทยส ำหรับโรงเรียนนำนำชำติ

เ รี ยบร้ อยแล้ ว  ได้ แก่  หลั กสู ตรของสหรำช

อำณำจักร สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนำดำ เยอรมัน เป็นต้น  

ให้มีควำมสมบูรณ์ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรและบริบทของโรงเรียนนำนำชำติ  

 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้

ระบบฐำนข้อมูลกลำงทะเบียนโรงเรียนเอกชน 

(Private School Database Center: PDC) และ

ระบบบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Document System: EDMS) หลักสูตรใช้ในกำร

ฝึกอบรมระบบ PDC ประกอบด้วย กำรใช้งำน

ส ำหรับผู้ประสงค์ขอจัดตั้งโรงเรียน กำรใช้งำน

ส ำหรับโรงเรียนที่ประสงค์ยื่นค ำร้องต่ำงๆ และ 

กำรใช้งำนส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดเพ่ือด ำเนินงำน

ตำมค ำร้องที่ผู้ประสงค์ร้องขอเข้ำมำในระบบงำน 

ส ำหรับระบบ EDMS แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) กำร

ใช้งำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  และ (2) กำรใช้งำน

ส ำ ห รั บ ผู้ มี อ ำ น ำ จ 

ในกำรอนุมัติ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชนจังหวัด รวม 380 คน  

 โ ค ร งก ำ รห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศษ

วิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนเอกชน  เ พ่ือพัฒนำ

ศักยภำพนักเรียนที่มีทักษะและควำมสำมำรถ

พิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
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ให้ เป็ นนั ก วิ ทยำศำสตร์  หรื อนั กวิ จั ยต่ อ ไป 

ในอนำคต มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 57 คน 

 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ

นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

(1) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพนักเรียนโรงเรียน 

นอกระบบ วิชำดนตรี จ ำนวน 828 คน และ  

(2) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพนักเรียนโรงเรียน 

นอกระบบ วิชำศิลปศึกษำ (วำดภำพ ระบำยสี) 

จ ำนวน 183 คน (3) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ

นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชำเสริมสวย ได้แบ่ง

กำรแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท คือ เกล้ำผม

เจ้ำสำว แต่งหน้ำเจ้ำสำว ซอยผมฟรีสไตล์ชำย  

ซอยผมฟรีสไตล์หญิง ตัดผมชำยด้วยปัตตะเลี่ยน 

และกำรไดร์ผมฟำร่ำห์ จ ำนวน 564 คน 

 โครงกำรประกวดสุนทรพจน์

ภำษำจีน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน

เอกชนเข้ำร่วมกำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำจีน

และควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำจีนระดับประเทศ 

ครั้ งที่  9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ซึ่ งผู้ชนะ 

กำรประกวดจะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้ำร่วม 

กำรแข่งขันสุนทรพจน์ภำษำจีนและสำมำรถพิเศษ 

ด้ำนภำษำจีนในระดับนำนำชำติ ณ สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน มีผู้เข้ำร่วมประกวด 63 คน 

 

 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ

กลุ่มอาชีพ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 326 คน 

โดยมีกิจกรรมที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 ประชุม เชิ งปฏิบั ติกำรเ พ่ือ

พัฒนำหลักสูตรประเภทวิชำชีพโรงเรียนนอกระบบ 

จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชำกำรตัดเย็บ

เสื้อผ้ำสุนัข หลักสูตรวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับเด็ก 

หลักสูตรวิชำกำรดูแลสุขภำพชีวิตผู้สูงอำยุ และ

หลักสูตรวิชำกำรดูแลสุขภำพอนำมัยส ำหรับผู้ติดเตียง  

 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำร

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิศึกษำเพ่ือจัดท ำ

ร่ำงคู่มือแนวทำงทวิศึกษำ (เรียนร่วมหลักสูตร

อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย) 

 อบรมเชิ งปฏิบัติกำรครูฝึก  

ครูนิเทศก์ เรื่อง กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิศึกษำ

ในสถำนประกอบกำร จ ำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 

119 คน 

  ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น ำ ผู้ บ ริ ห ำ ร

โรงเรียนนอกระบบเพ่ือระดมควำมคิดเห็นในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมพร้อมในกำร 

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  เพ่ือให้โรงเรียนนอกระบบ

ได้มีแนวทำงในกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำร
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เรียนกำรสอน เพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจและเรียนรู้

สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในกำรเปิดเสรีกำรค้ำ

ด้ำนบริกำรสู่ประชำคมอำเซียน มีผู้เข้ำร่วมประชุม 

169 คน 

 การสร้างเสริมประสบการณ์

อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระห ว่างเรียน

โรงเรียนเอกชน ด ำเนินกำรจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอำชีพ” 

ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชำชีพ เพ่ือให้

นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชำชีพ ได้รับ

กำรฝึกทักษะอำชีพเพ่ือน ำไปใช้งำนและมีรำยได้

ระหว่ำงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอำชีพ 

ในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 6 ศูนย์ 6 หลักสูตร 

และในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 38 ศูนย์ 38 หลักสูตร 

รวมทั้งสิ้น 44 ศูนย์ 44 หลักสูตร และมีผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรมจำกศูนย์ฝึกอำชีพดังกล่ำว จ ำนวน 

570 คน ซึ่งภำยหลังจำกจบกำรฝึกอำชีพแล้ว

ประชำชนในชุมชนสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะ 

ที่ได้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้แก่

ตนเองและครอบครัว 

 การตรวจติดตามประเมินผลการ

จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน มีกิจกรรมส ำคัญ 

ดังนี้ 

 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำเอกชน ประเภท

อำชีวศึกษำ ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำสถำนศึกษำและปรับปรุงแนวทำงกำร

ประเมินคุณภำพภำยใน มีผู้ เข้ำรับกำรอบรม 

จ ำนวน 252 คน และอบรมผู้ประเมินคุณภำพ

ภำยในโรง เรี ยนนอกระบบเ พ่ือแต่ งตั้ ง เป็ น

คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำโรงเรียนนอกระบบ จ ำนวน 168 คน 

 ต ร ว จติ ด ตำมประ เ มิ น ผล 

กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเอกชน แบ่งออกเป็น  

3 ประเภท คือ (1) ประเภทสำมัญศึกษำ จัดอบรม

คณะกรรมกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำฯ จ ำนวน 117 คน และตรวจติดตำม

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนประเภท

สำมัญศึกษำในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 190 โรง

และในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 940 โรง (2) ประเภท

นอกระบบ ด ำเนินกำรจัดสรรเงินงบประมำณ 

ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและ

ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดเป็นค่ำใช้จ่ำย

ส ำหรับคณะกรรมกำรในกำรออกติดตำม จ ำนวน 

453 โรง และตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำโรงเรียนนอกระบบในกรุงเทพมหำนคร 

จ ำนวน 103 โรง และในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 

343 โรง และ (3) ประเภทนำนำชำติ ด ำเนินกำร

จัดประชุมผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนประเภท

นำนำชำติเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ จ ำนวน 170 คน และ

ตรวจติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

เอกชนประเภทนำนำชำติ  กรุ งเทพมหำนคร 

จ ำนวน 11 โรง และในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 22 โรง 

 นิ เทศติดตำมผลกำรพัฒนำ

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำที่ไม่ผ่ำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ด ำเนินกำรให้

ค ำแนะน ำในตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก และให้ด ำเนินกำรพร้อมรับกำรประเมินซ้ ำ

จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
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คุณภำพกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 6 โรง 

และในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 10 โรง 

 การพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย 

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ทั้งสิ้น 1,556 คน มกีิจกรรมส ำคัญดังนี้ 

 ก ำหนดแผนพัฒนำศักยภำพครู

ภำษำไทย วิ ทยำศำสตร์  และคณิตศำสตร์   

โดยก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และ

คณิตศำสตร์ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะ

กำรใช้เทคนิคกำรสอนเชิงกำรคิด วิเครำะห์ และ

สร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำร และ

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงสะเต็ม

ศึกษำ (STEM Education) ให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น 

และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผู้เข้ำร่วมประชุม 141 คน 

 พัฒนำศักยภำพครูวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์ ได้ร่วมมือกับสถำบันส่งเสริม 

กำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

อบรมผู้บริหำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และทักษะกำรใช้เทคนิคกำรสอนเชิงกำรคิดวิเครำะห์ 

และสร้ำงสรรค์ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน 

ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของประเทศไทย (STEM 

Education Thailand) เป็นระยะเวลำ 3 ปี   

(ปี พ.ศ.2558 – 2560) ในโรงเรียนเอกชน 118 โรง 

42 จังหวัด ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรอบรมไปแล้ว 

จ ำนวน 858 คน  

 อบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย

ประเทศไทยเพ่ือพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัยโรงเรียนเอกชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เทคนิค และกระบวนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 

และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปจัดกำรเรียนกำรสอน

ในห้องเรียน จ ำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 222 คน 

 พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์

กำรแก้ไขปัญหำทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์

เพ่ือพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน

เอกชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถใช้
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ทักษะกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ

วิทยำศำสตร์ไปปรับใช้กับกำรท ำงำน มีผู้เข้ำร่วม

อบรม 150 คน  

 แข่ งขันทักษะวิชำกำร เ พ่ือ

ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยนักเรียน 

โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำเพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนมีโอกำสแสดง

ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนทักษะวิชำภำษำไทย 

ปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรคิดวิเครำะห์ 

รวมทั้งฝึกกำรเขียนภำษำไทยที่ถูกต้องตำมหลัก

ภำษำไทย จัดกำรแข่งขันทักษะ 4 ด้ำน ได้แก่  

กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน จ ำนวน 2 รุ่น 

รวม 730 คน 

  พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และมีทักษะกำรใช้เทคนิคกำรสอนเชิงกำรคิด 

วิเครำะห์ และสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรใช้ภำษำ 

ในกำรสื่อสำร และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะด ำเนินกำร

จัดอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก ำรครู ผู้ สอนกลุ่ มสำระ 

กำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 

2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 420 คน และจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 

220 คน 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 การปรับปรุ งหลั ก เกณฑ์จั ด

การศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน โดยด ำเนินกำร

ปรับปรุงและเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำน

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ใน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ

ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยยึด

หลักกำรเป็นหลักสูตรที่มี โครงสร้ำงยืดหยุ่น 

ทั้งเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ เวลำ กำรจัดกำรเรียนรู้

ที่มีควำมหลำกหลำย เน้นบูรณำกำรให้สอดคล้อง

กับกำรท ำงำนของผู้ เรียนและวิถีชุมชนมำกขึ้น 

ส่ ง เสริมให้มีกำร เทียบโอน ส่งเสริมให้ผู้ เรียน 

ได้ พัฒนำและเรียนรู้ อย่ ำงต่อเนื่ องตลอดชีวิ ต  

และส่งเสริมให้ภำคีเครือข่ำยได้มีส่วนร่วม 

การยกระดับการศึกษาให้กับ

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้จบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ก ำหนด

แนวทำงกำรยกระดับกำรศึกษำให้กับพนักงำน

รักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) ให้จบกำรศึกษำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๓) ไว้ ๒ แนวทำง 

ดังนี้ 

 แนวทำงที่ ๑ กำรเทียบโอน

ควำมรู้และประสบกำรณ์ ใช้เวลำเรียน 2 ภำคเรียน 

(๑ ปี) โดยคุณสมบัติต้องเป็น รปภ. ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

๖ เดือน  แล้วมำสมัครเรียนแบบพบกลุ่มหรือ

ทำงไกล ลงทะเบียนเรียนตำมหลักสูตร กศน.  

มีกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์และเรียนต่อ 

อีก ๑ ปี  

 แนวทำงที่  ๒ กำรประเมิน

เทียบระดับกำรศึกษำ ใช้เวลำประเมิน 1 ภำคเรียน 

(๖ เดือน) โดยมีค่ำธรรมเนียม ๓,๐๐๐ บำท และ

จะต้องเป็นพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย มำไม่

น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีกำรประเมิน 2 มิติ คือ มิติ
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ประสบกำรณ์  จั ดท ำแ ฟ้มมิติ ประสบกำรณ์  

เจ้ำหน้ำที่ กศน. จะสัมภำษณ์ ตรวจสอบหลักฐำน

เพ่ือเทียบคะแนนของระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

และมิติควำมรู้ควำมคิด เป็นกำรทดสอบในรำยวิชำ

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สังคมและพลำนำมัย และผู้เข้ำรับกำรประเมิน

เทียบระดับกำรศึกษำ จะต้องผ่ำนกำรสัมมนำทำง

วิชำกำร จ ำนวน 3 วัน 2 คืน หรือ 30 ชั่วโมง  

จึงถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ

อย่ำงสมบูรณ์ 

ส ำหรับผลกำรด ำ เนินงำน มี

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) ที่สมัคร

ลงทะเบียนตำมหลักสูตรของ กศน. ตำมแนวทำง

กำรยกระดับกำรศึกษำให้จบกำรศึกษำระดับชั้น

มัธยมศึกษำตอนต้น ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 

2559 จ ำนวน 2,782 คน ดังแผนภูมิ 4 

 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช. )  

ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำหลักสูตร

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อำทิเช่น จัดท ำ

เอกสำรแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม

หลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

(ทวิศึกษำ) เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ พัฒนำระบบ

สำรสนเทศ (MIS) ข้อมูลผู้เรียน ปวช. 1 โปรแกรม

ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำ เนินงำนกำรจัด

กำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและ

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ) จ ำนวน 2 ครั้ง

จัดสัมมนำกำรจัดกำรศึกษำประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) ในหน่วยงำนทหำร จ ำนวน 4 ครั้ง 

ใน 4 ภูมิภำค และอบรมกำรใช้ระบบรำยงำน

สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) หลักสูตร
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แผนภูมิ 4 จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่สมัครลงทะเบียน
ตามหลักสูตร กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแนวทางการยกระดับให้จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

การเรียนแบบพบกลุ่ม การเรียนแบบทางไกล การประเมินเทียบระดับการศึกษา
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ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 

ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ เป็นต้น 

 การจัดและพัฒนาการศึกษา

ทางไกล มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 จัดกำรศึกษำนอกระบบระดับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยวิธีเรียนทำงไกล และจัด

สัมมนำสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิตก่อนจบ

หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

และภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และมีพ้ืนที่ด ำเนินงำน

โครงกำร ได้แก่ สถำบันกำรศึกษำทำงไกล หน่วยงำน

ทหำร (กองพันทหำรม้ำที่  1 รักษำพระองค์ , 

 กองพันทหำรม้ำที่ 29 รักษำพระองค์, กองพัน

ทหำรสื่อสำรที่ ๑๒ รักษำพระองค์, กองพันทหำร

ม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์, กรมกำรขนส่งทหำรบก), 

สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี,  ส ำนักงำน 

กศน.จังหวัด ซึ่งมีผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 1,313 คน 

จ ำแนกเป็นระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 

431 คน และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 

882 คน มีผู้จบหลักสูตร จ ำนวน 160 คน จ ำแนก

เป็นระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 42 คน  

และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 118 คน 

และมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต

ก่อนจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิธีเรียน

ท ำ ง ไ ก ล  จ ำ น ว น  3 2 5  ค น  จ ำ แ น ก เ ป็ น 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 87 คน และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 238 คน  

ดังแผนภูมิ 5 
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แผนภูมิ 5 ผลการด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยวิธีเรียนทางไกล และจัดสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

จ านวนผู้เข้าสอบ จ านวนผู้จบหลักสูตร จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ก่อนจบหลักสูตร
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 จั ด แ ล ะ พั ฒ น ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ทำงไกล ประเภทกำรศึกษำต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุน

ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ต ล อ ด ชี วิ ต ส ำ ห รั บ ป ร ะ ช ำ ช น 

โดยพัฒนำหลักสูตรใหม่ จ ำนวน 4 หลักสูตร คือ 

(1) ภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือกำรสื่อสำรในประชำคม

อำเซียน (2) กำรใช้ เครือข่ ำยสั งคมออนไลน์ 

ในชีวิตประจ ำวัน (3) หลักสูตรกำรใช้สื่อสังคม

ออนไลน์อย่ำงปลอดภัย (4) หลักสูตรเซียนกล้อง

พ้ื น ฐ ำ น ก ำ ร ถ่ ำ ย ภ ำ พ เ ส้ น ท ำ ง สู่ มื อ อ ำ ชี พ  

ส ำหรับ ในภำคเรี ยนที่  2 /2558  มี กำรจั ด

กำรศึกษำทำงไกล จ ำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้   

(1) หลักสูตรภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร (จ ำนวน 

400 ชั่วโมง)  รุ่นที่ 19 มีผู้สมัครเรียน 41 คน จบ

หลักสูตร 26 คน  (2) หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือ

กำรสื่อสำร (จ ำนวน 160 ชั่วโมง) รุ่นที่ 9/2558 

และรุ่นที่  10/2558 มีผู้ สมัครเรียน 83 คน  

จบหลักสูตร 25 คน (3) หลักสูตรกำรจัดกำร

นวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำร (240 ชั่วโมง)  

รุ่นที่ 12 มีผู้สมัครเรียน 20 คน จบหลักสูตร 8 คน  

(4) หลักสูตรเซียนกล้อง : พ้ืนฐำนกำรถ่ำยภำพ 

เส้นทำงสู่มืออำชีพ (240 ชั่ วโมง) รุ่นที่  10  

มีผู้ สมัครเรี ยน 37 คน จบหลักสูตร  8 คน  

(5) หลักสูตรกำรวิจัย เ พ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้   

(204 ชั่วโมง) รุ่นที่ 15 มีผู้สมัครเรียน 13 คน  

จ บ ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง ร อ จั ด สั ม ม น ำ ก่ อ น  แ ล ะ  

(6) หลักสูตรภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือกำรอยู่

ร่วมกันในประชำคมอำเซียน (80 ชั่วโมง) รุ่นที่ 

1/2558 และรุ่นที่ 2/2558 มีผู้สมัครเรียน

ทั้งหมด 101 คน จบหลักสูตร 40 คน ดังแผนภูมิ 6 
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แผนภูมิ 6 ผลการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้จบหลักสูตร
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  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) เป็นกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำในและนอกระบบ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยออกอำกำศทำง

สถำนีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 

(ETV) สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 

และสถำนีวิทยุโทรทัศน์อ่ืนๆ ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำย 

ที่รับชมรำยกำรผ่ำนช่องทำงสื่อและกิจกรรม  

รวมทั้งสิ้น 2,449,731 คน จ ำแนกเป็นทำงเว็บไซต์ 

www.etvthai.tv จ ำ นวน  1 , 324 ,754  วิ ว  

ร่วมกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มควำมรู้สัญจร จ ำนวน 

8,599 คน และรับชมผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ 

ETV สถำนีวิทยุโทรทัศน์ NBT สถำนีโทรทัศน์อ่ืนๆ 

และทำงแผ่นดีวิดี  จ ำนวน 1,116,378 คน  

ดังแผนภูมิ 7 ซึ่งมผีลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ

ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์ เวลำ 9.00 – 10.00 น.

ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 และทำงสถำนี 

ETV รำยกำรติว เข้ม เติม เต็มควำมรู้  จ ำนวน  

98 รำยกำร 

 จัด ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เ พ่ือ

กำรศึกษำนอกระบบ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 

ขั้น พ้ืนฐำน  วิ ชำภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์  

วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ 

ปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 21 รำยกำร 

 จัด ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เ พ่ือ

กำรศึกษำเ พ่ือพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต  โดย

ครอบคลุม 5 ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงแรกเกิด-ปฐมวัย 

(0-5 ปี) เน้นรำยกำรเกี่ยวกับกำรโภชนำกำร/ 

อนำมัยแม่และเด็ก ช่วงวัยนักเรียน  (5-14 ปี)  
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แผนภูมิ 7 จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับชมรายการติวเข้มเต็มความรู้ 
จ าแนกตามช่องทางสื่อและกิจกรรม 

เว็บไซต์

ติวเข้มเติมเต็มควำมรู้สัญจร

ETV /NBT และ DVD

http://www.etvthai.tv/
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เน้นรำยกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์  ช่วงวัยรุ่น -

นักศึกษา (15-21 ปี )  เน้นรำยกำรส่ ง เสริม 

กำรรู้ เท่ ำทันสื่ อ  Social Media และกฎหมำย 

ในชีวิตประจ ำวัน  ช่วงแรงงาน (15 -59 ปี )  

เน้นรำยกำร กศน. เพ่ือนเรียนรู้ / เรียนนอกรั้ว / 

รำยกำรส่งเสริมอำชีพ และช่วงผู้สูงอายุ (60 ปี 

ขึ้นไป) เน้นรำยกำรเกี่ยวกับธรรมะ โดยสำมำรถ

ผลิตรำยกำรต่ำงๆ ได้ 261 รำยกำร ดังนี้ (1) ผลิต

รำยกำร กศน. เพ่ือนเรียนรู้ จ ำนวน  48 รำยกำร 

(2)  ผลิ ตรำยกำรห้อง เรี ยนของหนู  จ ำนวน  

26 รำยกำร (3) ผลิตรำยกำรคิดส์ดีแฟมิลี่ จ ำนวน  

52 รำยกำร (4) ผลิตรำยกำร BIKE GURU จ ำนวน 

22 รำยกำร (5) ผลิตรำยกำรกฎหมำยคลำยเครียด 

จ ำนวน 45 รำยกำร (6) ผลิตรำยกำรเรียนนอกรั้ว 

จ ำนวน 48 รำยกำร และ (7) ผลิตรำยกำร กศน.

บอกต่ออำชีพ จ ำนวน 20 รำยกำร  

 จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ส่งเสริม

กำรใช้ประโยชน์จำก ETV โดยด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ติว เข้มเติมเต็มควำมรู้สัญจร จ ำนวน 9 ครั้ ง  

มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 8,599 คน จัดพิมพ์เอกสำร

ประกอบกำรรับชมรำยกำร จ ำนวน 8,700 เล่ม 

จัดท ำเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทำงเว็บไซต์  

www.etvthai.tv จ ำนวน 26 เรื่ อง นอกจำกนี้   

ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น 

แผ่นพับ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค สปอตโทรทัศน์ และป้ำย

อัจฉริยะ 

  การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม 

 การด าเนินกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกิจการนักเรียน โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

 เ ข้ ำ ร่ ว ม ง ำนชุ มนุ ม ลู ก เ สื อ

นำนำชำติ ณ สำธำรณรัฐฟินแลนด์ โดยด ำเนินกำร

สอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนำรี เพ่ือเป็นตัวแทน

คณะลูกเสือไทยเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือนำนำชำติ 

ณ สำธำรณรัฐฟินแลนด์ (The 7th International 

Finnjamboree 2016, Roihu) ระหว่ำงวันที่ ๑๙ 

– ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ มีลูกเสือ เนตรนำรี  

จ ำนวน ๓๖ คน และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จ ำนวน 

๗ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน 

 ส่งเสริมเยำวชนลูกเสือมีระเบียบ

วินัยในสังคม ประจ ำปี 2559 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ทั้งสิ้น ๔๑,๐๘๒ คน มีกิจกรรมส ำคัญ ได้แก่  

(1) กำรจัดกิจกรรมงำน “วัน

สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘” 
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มีผู้บริหำรระดับสูง และข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนำรี 

เข้ำร่วมกิจกรรม ๑,๐๓๓ คน  

(2) จัดโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ

บ ำเพ็ญประโยชน์เ พ่ือส่งเสริมกิจกรรมรำงวัล

ลู ก เ สื อ โ ล ก  ( Scouts of the World Award)  

เมื่อวันที่ 21- 23 พฤษภำคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนำ

บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรม

เยำวชน “กฐิน  กุยยกำนนท์” อ ำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปรำกำร มีลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมโครงกำร 

๗๓ คน  

(3) จัดประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ เนตรนำรี ทั่วประเทศ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

๓๙,๙๗๖ คน นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดท ำหนังสือ

แจ้งขอควำมร่วมมือไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขตและส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 1 และ 2 ในกำร

ขอให้สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ  ระดับจั งหวั ด  ทั่ วประ เทศ และ

ด ำเนินกำรกำรผลิตสื่อกำรประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ โดยจัดคู่มือและวีดีทัศน์สำธิตกำรประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 2559  

 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปี 2559 มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำรทั้งสิ้น 8,160 คน มีกิจกรรมส ำคญั ได้แก่  

(1) จัดกิจกรรมสนับสนุนกำร

ฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

(ส่วนภูมิภำค) จ ำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน และ

ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย (ส่วนกลำง) ๑ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน

จ ำนวน 500 คน  

(2) สนับสนุนสถำนศึกษำจัด

กิจกรรมป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน ๒6 โรง 

จ ำนวน 5,016 คน   
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(3) จัดกิจกรรมลูกเสือบ ำเพ็ญ

ประโยชน์เพ่ือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

จ ำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  ๗ – ๙ 

ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้ำนสงำว อ ำเภอ 

ปำกชม จังหวัดเลย จ ำนวน ๕๖๐ คน และครั้งที่ ๒ 

ระหว่ ำ งวั นที่  ๒๐  –  ๒๓ มกรำคม ๒๕๕๙  

ณ โรงเรียนห้วยน้ ำขุ่นวิทยำ อ ำเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน ๕๕๐ คน 

(4) ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรม

ฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

จ ำนวน ๔ ครั้ ง  (ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้) จ ำนวน ๑,534 คน  

 จั ดค่ ำ ย เย ำวชนคนรุ่ น ใหม่ 

ใฝ่ค่ำนิยม มีกิจกรรมส ำคัญ ได้แก่  

(๑)  ด ำ เนินกำรโอนจัดสรร

งบประมำณเพ่ือจัดโครงกำรค่ำยเยำวชนคนรุ่นใหม่

ใฝ่ค่ำนิยม ๑๕ รุ่นๆ ละ ๒๐๐ คน ไปยังศูนย์เสมำรักษ ์

ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒ แห่ง จ ำนวน 

๑๒ รุ่น และจัดโครงกำรค่ำยเยำวชนคนรุ่นใหม่ 

ใฝ่ค่ำนิยม ณ ศูนย์เสมำรักษ์ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล จ ำนวน ๓ รุ่น  มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

จ ำนวน 3,228 คน  

 (2) โครงกำรค่ำยปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม จ ำนวน ๔ รุ่น มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 

274 คน  

(3) โครงกำรค่ำยพัฒนำนักเรียน 

นักศึกษำ เพื่อสร้ำงต้นแบบควำมดีตำมค่ำนิยมหลัก 

12 ประกำร ปี 2559  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 

71 คน  ซึ่งจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม – 1 

กันยำยน 2559 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำร

ลูกเสือยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน “ผิน แจ่ม

วิชำสอน” บำงแค กรุงเทพมหำนคร  

 จัดกิจกรรมโครงกำรวันคล้ำย 

วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกรำคม ๒๕๕๙ ณ สนำม

ศุภชลำศัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิก 

ยุวกำชำด กรรมกำร ประชำชน และผู้เกี่ยวข้อง 
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เข้ ำร่ วมกิจกรรมและชมงำน จ ำนวนทั้ งสิ้ น 

๑๐,๐๐๐ คน  

 จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

ยุวกำชำด ประจ ำปี ๒๕๕9 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

บ ำเพ็ญประโยชน์ยุวกำชำด จ ำนวน 10,4๖๐ คน 

โดยด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 2 ครั้ง 

ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 7 – 10 ธันวำคม 

2558 ณ โรงเรียนภูเรือวิทยำ อ ำเภอภูเรือ จังหวัด

เลย และครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 22 - 23 มกรำคม 

2559 ณ โรงเรียนห้วยน้ ำขุ่นวิทยำ อ ำเภอแม่

สรวย จังหวัดเชียงรำย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

ต่ำงๆ อำทิเช่น กิจกรรมมอบผ้ำห่ม เสื้อกันหนำว 

ให้ผู้สูงอำยุและนักเรียน มอบผ้ำห่ม ยำสำมัญ

ประจ ำบ้ำน อุปกรณ์กำรเรียน ให้กับโรงเรียน   

เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินกำรโอนจัดสรร

งบประมำณให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ จ ำนวน ๔๑ โรงเรียน มีผู้ เข้ำร่วม

โครงกำร จ ำนวน ๗,๘๘๕ คน 

 จัดกิจกรรมกำรชุมนุมยุวกำชำด 

13 ภำค มีวัตถุประสงค์เพ่ือสมำชิกยุวกำชำดที่เข้ำ

ร่วมงำนชุมนุมจะได้ รับโอกำสในกำรพัฒนำ

ศักยภำพตนเอง ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้   

และทักษะชีวิตโดยกำรปฏิบัติกิจกรรมเป็นฐำน 

กำรใช้ชีวิตอยู่ในค่ำยร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  

กำรฝึกควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

กำรรู้จักกำรแก้ปัญหำ และมีควำมเข้ำใจในควำม

แตกต่ำงทำงควำมคิด และวัฒนธรรม ของแต่ละ

บุคคล แต่ละชำติ และกำรปฏิบัติกิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ต่อชุมชน โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรต่ำงๆ 

ด ำเนินกำรจัดงำนชุมนุมยุวกำชำด ประจ ำปี 2559 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ

งำนชุมนุมยุวกำชำด 13 ภำค โดยมีกรรมกำร

ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำดครบตำมเป้ำหมำย

ที่ วำงไว้ภำคละ 400 คน จ ำนวน 13 ภำค  

เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 5,200 คน 

 ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับ 

บัญชำลูกเสือ/ ยุวกำชำด อำทิเช่น อบรมเจ้ำหน้ำที่

และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด มีผู้ เข้ำร่วมทั้งสิ้น 

503 คน แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร คือ (๑) หลักสูตร

ครูผู้สอนกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 4 รุ่น มีผู้เข้ำร่วม

อบรมจ ำนวน 247 คน และ (2) หลักสูตรผู้น ำ 

ยุวกำชำด ๔ รุ่น มีผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 256 คน 

 จัดโครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรม

ยุวกำชำดในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้ำรับ

กำรนิเทศทั้งสิ้น ๑๙๑ คน ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ภำคเหนือ 

ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปี ๒๕๕๙ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

จังหวัดตำก เขต ๑ และระหว่ำงวันที่ ๗ – ๘ กุมภำพันธ์ 

๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพรำนกระต่ำยวิทยำคม จังหวัด

ก ำแพงเพชร ครั้งที่ ๒ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปี ๒๕๕๙ ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนำยน 

๒๕๕๙ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยำคม อ ำเภอเมือง 

จั งหวัดยโสธร และระหว่ำงวันที่  ๑๙ – ๒๐ 

มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบำลศรีสะเกษ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 จัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์

สร้ำงสรรค์สังคมไทย เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง

สถำบันครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภำพที่ดี  
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เกิดควำมรัก ควำมอบอุ่น มีควำมกตัญญูต่อพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และมีควำมรักชำติ รวมทั้งมีควำมเป็น

พลเมือง ซึ่ งได้ด ำเนินโอนจัดสรรงบประมำณ  

ไปยังศูนย์เสมำรักษ์ ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำร

ภำค เพ่ือด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมครอบครัวสุข

สันต์สร้ำงสรรค์สังคมไทยจ ำนวน ๑๓ ครั้งๆ ละ 

๗๐๐ คน ทั่วประเทศ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 

9,620 คนและโครงกำรจัดกิจกรรมครอบครัว

ผูกพันสมำนฉันท์สังคมไทย ด ำเนินกำรโอนจัดสรร

งบประมำณ เ พ่ือด ำเนินกำรจัดโครงกำรจัด

กิจกรรมครอบครัวผูกพันสมำนฉันท์สังคมไทย 

จ ำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

จ ำนวน ๒๓๙ คน ได้แก ่(1) ศูนย์เสมำรักษ์ ประจ ำ

ศึกษำธิกำรภำค 10 ระหว่ำงวันที่ 19 สิงหำคม 

2559 ณ โรงเรียนบ้ำนโคกลำด จังหวัดอุดรธำนี  

จ ำนวน 150 คน (2) ศูนย์เสมำรักษ์ ประจ ำ

ศึกษำธิกำรภำค 15 ระหว่ำงวันที่ 20 สิงหำคม 

2559 ณ ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

อุทยำนกำรค้ำกำดสวนแก้ว  จ ำนวน 89 คน 

 พัฒนำส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ 

ติดตำม ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ

ด ำเนินกำรโอนจัดสรรงบประมำณไปยังศูนย์เสมำรักษ์

ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1-๑7 และศูนย์

เสมำรักษ์ในส่วนกลำง ซึ่งศูนย์เสมำรักษ์ทุกแห่ง  

ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนและปฏิบัติ

หน้ ำที่ ตรวจติดตำมเฝ้ ำระวั งควำมประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษำ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 

2558 – กันยำยน 2559 จ ำนวน 1,332 ครั้ง 

 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน  โดยด ำเนิน

โครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน นักศึกษำโรงเรียนเอกชน มีผู้เข้ำร่วม

โครงกำรทั้งสิ้น 24,393 คน โดยมีรำยละเอียด 

ดังนี้ 
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 โครงกำรอบรมเทคนิคและ

วิธีกำรสอนค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

สู่กระบวนกำรเรียนรู้  ส ำหรับผู้บริหำรและครู

โรงเรียนเอกชน เรื่อง “เทคนิคและวิธีกำรสอน

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สู่กระบวนกำร

เรียนรู้” ส ำหรับผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชน 

สำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ได้ จำกกำรอบรมไปใช้ 

ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน  

และจัดกิจกรรมเพ่ือบูรณำกำรในทุกรำยวิชำ  

ตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เ พ่ิมเวลำรู้  ให้แก่

นักเรียนในโรงเรียนได้ จ ำนวน 3 รุ่น รวม 920 คน  

 โครงกำรอำชีวะ สร้ำงคน สร้ำงชำติ 

ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชน ซ่อมแซม

เครื่องใช้ต่ำงๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและ 

กลุ่มผู้ยำกไร้และขำดโอกำสทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่

ต่ำงๆ ให้ควำมรู้ เ พ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ

ประชำชนทั่ ว ไป  รวมถึ งจั ดกิจกรรม พัฒน ำ

สิ่งแวดล้อมและสำธำรณูปโภค รวมผู้ เข้ำร่วม

จ ำนวน  18,277 คน ซึ่ งมี กิ จกรรมที่ ส ำคัญ  

2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม “อำชีวะเอกชน  

สร้ำงคน สร้ำงชำติ” ระหว่ำงวันที่ 1 – 7 ธันวำคม 

2558 มี ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ เ ข้ ำ ร่ ว ม  130 แ ห่ ง  

และผู้เข้ำร่วมโครงกำร 18,030 คน และ (2) กิจกรรม

ค่ำยจิตอำสำ “อำชีวะ สร้ำงคน สร้ำงชำติ” มีผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม 247 คน  

 โครงกำรทดสอบทักษะวิชำ

กลุ่มโรงเรียนเอกชนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำ 

ครั้งที่ 19 ส ำหรับผู้บริหำร ครู กลุ่มโรงเรียนกำรกุศล
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ของวัดในพระพุทธศำสนำเพ่ือทดสอบทักษะวิชำ

เพ่ือส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงคุณภำพ

กำรศึกษำของโรงเรียนในสั งกัด  มีผู้ เข้ำร่วม

โครงกำร จ ำนวน 3,350 คน  

 โครงกำรอบรมบุคลำกรทำงกำร

ลูกเสือส ำหรับผู้บริหำร และครูโรงเรียนเอกชน 

ด ำเนินกำรอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับ

ลูกเสือส ำรอง ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) จ ำนวน 

2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 199 คน และอบรมผู้ก ำกับ

ลูกเสือสำมัญ ชั้นควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C) จ ำนวน 

80 คน 

  โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีจิตอำสำ 

สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวัง 

ยำเสพติดในสถำนศึกษำได้อย่ำงยั่งยืน โรงเรียน 

มีหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรม

เฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

และชุมชน และโรงเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถ

จัดตั้งทีมสำยตรวจในโรงเรียนเพ่ือเฝ้ำระวังและ

ป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชน 

จ ำนวน 2 รุ่น รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำร 728 คน  

  วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือ

แห่งชำติ เพ่ือให้นักเรียนได้น้อมร ำลึกในพระมหำ

กรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และแสดงควำม

จงรักภักดีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวประมุข 

ของคณะลูกเสือแห่งชำติ โดยมีนักเรียนโรงเรียน

เอกชนเข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือ

แห่งชำติ จ ำนวน 706 คน  

  โรงเรียนคุณธรรม  อบรมเชิง

ปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำศักยภำพเป็นวิทยำกร 

แกนน ำเพ่ือพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม” โดยมีครู 

เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 74 คน เพ่ือขยำยผล 

กำรด ำเนินงำนสู่โรงเรียนอ่ืนๆ และมีโรงเรียน

ประเภทสำมัญศึกษำสนใจเข้ำร่ วมโครงกำร 

โรงเรียนคุณธรรม จ ำนวน 16 โรงเรียน 

 การพัฒนา “ค่ายลูกเสือ” เป็น

แหล่งเรียนรู้  

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้รับงบประมำณในกำร

ปรับปรุงค่ำยลูกเสือเป็นจ ำนวนเงิน 16,470,000 บำท 

จ ำนวน 10 แห่ง ดังนี้  (1) ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ 

จังหวัดชลบุรี ด ำเนินกำรปรับปรุงตึกอ ำนวยกำร 

(2) ค่ำยลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ด ำเนินกำรปรับปรุง

ตึ กอ ำนวยกำร หอประชุ ม และระบบไฟฟ้ ำ  

(3) ค่ำยลูกเสือจังหวัดพังงำ ด ำเนินกำรปรับปรุง

อำคำรอเนกประสงค์ (4) ค่ำยลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ 

จั งหวั ดตรั ง  ด ำ เนิ นกำรปรั บปรุ งหอประชุ ม  

(5) ค่ำยลูกเสือจังหวัดน่ำน ปรับปรุงหอประชุม  

ที่พักเข้ำรับกำรฝึกอบรม (6) ค่ำยลูกเสือจังหวัด

นครพนม ด ำเนินกำรปรับปรุงที่ พักเข้ำรับกำร

ฝึกอบรม (7) ค่ำยลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและระบบสุขำภิบำล 

(8) ค่ำยลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ด ำเนินกำร

ปรับปรุงโรงอำหำร (9) ค่ำยลูกเสือจังหวัดล ำปำง 

ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ และ  

(10) ค่ำยหลวงบ้ำนไร่ จังหวัดรำชบุรี ด ำเนินกำร

ปรับปรุงลำนอเนกประสงค์ 
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  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแพร่

มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้สร้างความ

ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 

โดยด ำเนินกำรแปลหนังสือประวัติศำสตร์ชำติไทย 

ฉบับภำษำอังกฤษ “Thailand: A Concise History” 

ซึ่งเป็นหนังสือหนังสือประวัติศำสตร์ชำติไทย 

ฉบับภำษำอังกฤษที่ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี พลเอก 

ประยุทธ์  จันทร์โอชำ มีแนวคิดสร้ำงกำรรับรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชำติไทยให้นำนำชำติ

รับรู้ถึงประวัติศำสตร์ของประเทศและประชำชน

ชำวไทยที่มีสืบทอดกันมำเป็นเวลำยำวนำน อีกทั้ง

ประวัติศำสตร์ยังเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรด ำรง

อยู่ของชำติไทยและควำมเป็นไทยในปัจจุบัน 

ดังนั้นเ พ่ือด ำเนินกำรตำมจุดมุ่ งหมำยข้ำงต้น  

จึงจัดพิมพ์หนังสือ “Thailand: A Concise History” 

โดยมีเนื้อหำที่มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัย 

และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แบ่งเนื้อหำออกเป็น 

1 2  บ ท  ไ ด้ แ ก่  บ ท ที่  1  บ ท น ำ  ( General 

Introduction) บทที่ 2 ยุคเริ่มแรก (Primeval Era) 

บทที่ 3 กำรก่อก ำเนิดนครรัฐ (The Emergence 

of City States)  บทที่  4  สมั ยกรุ งศรี อยุ ธยำ  

(The Ayutthaya Era) บทที่ 5 รัฐชำติสมัยใหม่ 

(The Modern Nation State) บทที่ 6 กำรริเริ่ม

แนวคิดประชำธิปไตยและกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์

เป็นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นพระประมุข (Revolutionary Ideals)  

บทที่ 7 ประเทศไทยในยุคสงครำมเย็น (Thailand 

and the Cold War) บทที่ 8 สู่ประชำธิปไตยที่ดีขึ้น 

(Towards a Better Democracy) บทที่ 9 ปัจฉิมลิขิต 

(Postscript) บทที่ 10 ภำคผนวก (Appendices) 

บ ท ที่  11 อ้ ำ ง อิ ง / อ่ ำ น เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( Select 

Bibliography/ Further Reading) และบทที่ 12 

คณะบรรณำธิกำรและผู้ เขียน (Editorial and 

Writing Committee) 

ทั้ ง นี้  ส ำ นั ก ง ำนปลั ดกระทรว ง

ศึ กษำธิ กำร ได้ ด ำ เ นิ นกำร เผยแพร่ หนั ง สื อ

ประวัติศำสตร์ชำติไทย ฉบับภำษำอังกฤษไปยัง

หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,433 

แห่ง เช่น สถำนทูตต่ำงประเทศในไทย สถำน

เอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลของประเทศไทยใน

ต่ำงประเทศ องค์กรระหว่ำงประเทศ หอจดหมำย

เหตุ ห้องสมุดประจ ำจังหวัด พิพิธภัณฑ์และศูนย์

กำรเรียนรู้ โรงเรียน สถำนศึกษำ และมหำวิทยำลัย  
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  การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ก า ร ให้ ทุ น ก ารศึ กษา รายปี

ต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เป็นกำรด ำเนินงำนให้ควำมช่วยเหลือ

ทุนกำรศึกษำเป็นรำยปีต่อเนื่องให้กับทำยำท 

ผู้ได้รับผลกระทบจำกจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบ

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำร

ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2548 โดยได้น ำมำเป็น

หลักกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ที่ ได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน  

ซึ่งมีทำยำทผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำม 

ไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ขอรับทุนกำรศึกษำ

ต่อเนื่องเป็นรำยปี ประมำณ 6,500 รำย กระจำย

อยู่ทั่วประเทศ  

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรโครงกำร

ทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องแก่ทำยำทผู้ ได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

ได้มีกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนทุน 

ดังนี้ 

 ทุนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 

จัดสรรให้กับนักเรียนทุน จ ำนวน 6,020 คน เป็น

จ ำนวนเงิน 57,829,000 บำท 

 ทุนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

จ ำนวน 893 คน เป็นจ ำนวนเงิน 8,072,000 บำท 

 การพัฒนาการจัดการศึกษา

เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

 พัฒนำผู้บริหำร ครูโรงเรียน

เอกชนสอนศำสนำอิสลำมสถำบันศึกษำปอเนำะ 

และศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ)

จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
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ในกำรเข้ำศึกษำใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

ส ำหรั บผู้ บ ริ ห ำ รสถำนศึ กษำและหลั กสู ต ร

ประกำศนียบัตรบัณฑิตด้ำนวิชำชีพครูส ำหรับ

ครู ผู้ ส อน  จ ำนวน  240 คน  โ ดย เ ข้ ำ ศึ กษ ำ 

ในมหำวิทยำลั ย ในจั งหวัดชำยแดน ภำคใต้  

มหำวิทยำลัยสงลำนครินทร์ (วิทยำเขตปัตตำนี)

มหำวิทยำลัยทักษิณ มหำวิทยำลัยนรำธิวำส 

รำชนครินทร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ และ

มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 

 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร

เรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ด ำเนินกำรจัดอบรมปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ที่ สอดคล้ องกับ พัฒนำกำรทำงสมอง  ( BBL)  

ชุด “พัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำไทย และทักษะ 

กำรคิดพ้ืนฐำนตำมแนวคิด BBL” ให้กับครูผู้สอน

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ

ปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม

ควบคู่วิชำสำมัญ จ ำนวน 500 คน 

 ส่งเสริมกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบบูรณำกำร 

โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรให้มีสัดส่วนกำรเรียน

วิชำพ้ืนฐำนเพ่ิมขึ้นจำกเดิมที่สัดส่วนวิชำพ้ืนฐำน 

ต่อวิชำศำสนำ อยู่ที่ 50 : 50 ปรับเป็น 70 : 30 

มีโรง เรียนเข้ ำร่ วมโครงกำรเ พ่ือใช้หลักสูตร  

จ ำนวน 38 โรงและได้คู่มือกำรพัฒนำหลักสูตร 

ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ประถมศึกษำปีที่ 5 

และมัธยมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 28 เล่ม 

 ส่งเสริมกำรพัฒนำโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำอิสลำมในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ให้มีคุณภำพ จ ำนวน ๑๕ แห่ง ดังนี้ (1) ด้ำนกำยภำพ 

สนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่ 

11 โรง และสนับสนุนครุภัณฑ์ในกำรจัดกำรศึกษำ 

2 โรง และ (2) ด้ำนวิชำกำร สนับสนุนให้โรงเรียน

ทั้ง 15 โรง จัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภำพ 

กำรเรียนกำรสอน อำทิเช่น กำรจัดกิจกรรมค่ำย

พัฒนำทักษะวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  แล ะ

ภำษำอังกฤษของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 

จ ำนวน 680 คน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำกำรสอน

ภำษำไทยส ำหรับครูภำษำไทย จ ำนวน 60 คน 

กำรอบรมทักษะกำรสอนส ำหรับครูผู้สอนระดับ

อนุบำล จ ำนวน 150 คน ระดับประถมศึกษำ

จ ำนวน 150 คน ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 200 คน 

กำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน

ส ำหรับผู้บริหำรและครูวิชำกำร จ ำนวน 45 คน 

กำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนพิชิตคะแนน O-net 

และ I-net ส ำหรับครูผู้สอนวิชำสำมัญและวิชำ

ศำสนำ จ ำนวน 169 คน กำรจัดค่ำยคุณธรรม

จริยธรรมส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ จ ำนวน 575 คน กำรฝึกอำชีพ 

ในโรงเรียน จ ำนวน 300 คน กำรจัดกิจกรรมอำเซียน 

จ ำนวน 100 คน เป็นต้น 

 พัฒนำครูสอนศำสนำอิสลำม

ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ด ำเนินกำร

สนับสนุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของครูสอน

อิสลำมศึกษำ (อุ๊สต๊ำส) หลักสูตรอนุปริญญำ 170 คน 

โดยเข้ำศึกษำในวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี ยะลำ และ

นรำธิวำส ท ำให้ครูสอนอิสลำมศึกษำ (อุ๊สต๊ำส) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เทคนิคกำรสอน กำรใช้สื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ  
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ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และได้รับวุฒิ

อนุปริญญำ 

 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ เ พ่ือลดภำระและช่วยเหลือ

ผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่มีฐำนะยำกจนให้มีโอกำส 

ส่งลูกหลำนเข้ำถึงสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ 199 โรง 

นักเรียน 86,804 คน 

 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เบิกจ่ำยเงินพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ คนละ 1,000 บำท ต่อเดือน ให้แก่

ข้ำรำชกำร 213 คน และพนักงำนรำชกำร 492 คน 

รวมทั้ งสิ้ น  705 คนและอุดหนุน เงินพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

ส ำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 9,543 คน คนละ 

2,500 บำท/เดือน 

 เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ 

ในสถำนศึกษำเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 74,526 คน  

มี 4 กิจกรรม ดังนี้  (1) กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ 

นอกสถำนที่ จัดทัศนศึกษำดูงำนสังคมพหุวัฒนธรรม

และแหล่งเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้เรียน

โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จ ำนวน 7 รุ่น 

รวมทั้งสิ้น 1,624 คน (2) กิจกรรมติวเตอร์ แนะแนว

กำรศึกษำต่อส ำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 6 มีผู้ เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 17,085 คน 

โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้สู่น้องชำวใต้ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำใน 5 วิชำหลัก ได้แก่ 

คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ

และภำษำไทย จ ำนวน 9,835 คน จัดกิจกรรม

แนะแนวกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำสัญจร 

สำนฝันสู่น้องร่วมกับศูนย์สันติสุข กอ.รมน.ภำค 4 

ส่วนหน้ำ จ ำนวน 60 โรง มีผู้เข้ำอบรม 6,000 คน 

และจัดกิจกรรมกำรศึกษำน ำสู่กำรเปลี่ยนแปลง 

(Education for Change) จ ำนวน 5 รุ่น รวม 1,250 คน 

(3) กิจกรรมอบรมผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงให้กับ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ 

บุคคลผู้มีสถำนะทำงสังคม ผู้น ำทำงธรรมชำติ  

และผู้น ำเครือข่ำยที่สนับสนุนงำนภำครัฐ บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ เจ๊ะฆูตำดีกำ อุ๊สต๊ำสโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำและอำจำรย์โรงเรียนรัฐบำล ให้เป็น 

ผู้มีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อกำรบริหำรและ

สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปบูรณำกำรใช้ในกำร

บริหำรควำมเปลี่ยนแปลงในสถำนศึกษำของตนเอง 

จ ำนวน 10 รุ่น รวม 600 คน และ (4) กิจกรรม 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถำนศึกษำโดยใช้

กีฬำกิจกรรมบริกำรสังคมหรือกิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ เป็นสื่ อท ำ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบสถำนศึกษำ เช่น  

จัดงำนเมำลิดสัม พันธ์  แข่ งขันกีฬำ พ้ืนบ้ ำน 

กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ กิจกรรมบริกำร

ประชำชน มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 54,963 คน  

 การสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนพื้นที่เสี่ยงภัย โดยด ำเนินกำร 

ดังนี้ 

 เงินอุดหนุนศูนย์กำรศึกษำ

อิสลำมประจ ำมัสยิด 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

โดยจัดสรรเงินเป็นค่ำตอบแทนและค่ำบริหำร

จัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) 

ใน ๕ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำแนกเป็นค่ำตอบแทน

ผู้สอน จ ำนวน 11,978 คน คนละ 2,๐๐๐ บำท 

ค่ำบริหำรจัดกำร 2,085 ศูนย์ ศูนย์ละ 2,๐๐๐ บำท

ต่อเดือน 

 เ งิ น อุดหนุนสถำบันศึ กษำ

ปอเนำะ โดยจัดสรรเป็นค่ำตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วย

โต๊ะครู และค่ำบริหำรจัดกำรสถำบันศึกษำปอเนำะ

ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี 

นรำธิวำส) จ ำแนกเป็น ค่ำบริหำรจัดกำรปอเนำะ

379 แห่ง แห่งละ ๑,๐๐๐ บำทต่อเดือน และ

ค่ำตอบแทนโต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู จ ำนวน 1,180 คน 

คนละ ๒,๐๐๐ บำทต่อเดือน  

 เงินอุดหนุนพัฒนำโครงสร้ำง

ด้ำนกำยภำพโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและ

สถำบันศึกษำปอเนำะ อุดหนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ด้ำนกำยภำพแก่โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 

รวม 23 แห่ง จ ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บำท 

 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำอิสลำมควบคู่ วิ ชำสำมัญส ำหรับ

ครูผู้สอนศำสนำ (ประเภทโรงเรียนในระบบ)  

โดยจัดสรรเงินเป็นค่ำตอบแทนครูสอนศำสนำ 

ใน ๓ จังหวัดชำยแดนใต้ (จังหวัดยะลำ ปัตตำนี 

นรำธิวำส) เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ

อิสลำมควบคู่วิชำสำมัญส ำหรับครูผู้สอนศำสนำ 

(ประเภทโรงเรียนในระบบ) จ ำนวน 163 แห่ง 

ผู้สอนศำสนำ 646 คน คนละ ๒ ,๐๐๐ บำท 

ต่อเดือน  

 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำอิสลำมที่สอนศำสนำอย่ำง เดียว 

(ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) โดยจัดสรรเงิน

ค่ำตอบแทนครูสอนศำสนำ ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

(จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) เพ่ืออุดหนุน

โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมที่สอนศำสนำ

อย่ำงเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) จ ำนวน 

23 แห่ง แห่งละ ๑ ,๐๐๐ บำทต่อเดือน และ

ครูผู้สอนศำสนำ จ ำนวน 69 คน คนละ ๒,๐๐๐ บำท

ต่อเดือน 

 เงินอุดหนุนปรับควำมรู้พื้นฐำน

และประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำอิสลำมควบคู่สำมัญ โดยจัดสรรเป็นเงิน

ค่ำตอบแทนครูและค่ำบริหำรจัดกำรแก่โรงเรียน 

ที่เปิดสอนปรับควำมรู้พ้ืนฐำนและประเมินผลสัมฤทธิ์

นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมควบคู่

สำมัญ จ ำนวน 205 โรง และนักเรียน 21,395 คน 

 การจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงกำรค่ำยพรีโอลิมปิกวิชำกำร

ส ำหรับนักเรียนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ปีงบประมำณ 2559 เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน

ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชน (สช.) องค์กำรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 

ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

สถำบันอุดมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและผลักดันให้เกิด

ควำมตื่นตัวในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำ

ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และทักษะ
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ชีวิตที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของ

นักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้สูงขึ้น 

โดยมีนักเรียนสนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรมำกถึง 

1,312 คน และมีนักเรียนสอบคัดเลือกผ่ำน 605 คน 

ซึ่งได้เข้ำรับกำรอบรมวิชำฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยำ 

คณิตศำสตร์ และทักษะชีวิต กำรท ำงำนเป็นทีม  

ทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ เป็นเวลำ 10 วัน คือ 

 ค่ำยที่  1 ระหว่ ำงวันที่  25 

เมษำยน - 4 พฤษภำคม 2559 โดยจัดอบรมวิชำ

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ คณิตศำสตร์ และทักษะชีวิต 

กำรท ำงำนเป็นทีม ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

วิทยำเขตปัตตำนี ศูนย์มหำวิทยำลัยนรำธิวำส 

รำชนครินทร์ และศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

 ค่ำยที่  2 ระหว่ำงวันที่  24  

กรกฎำคม - 2 สิงหำคม 2559 โดยจัดอบรมวิชำ

ฟิสิกส์และคณิตศำสตร์  ที่ศูนย์มหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี อบรมวิชำเคมี 

ที่ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ และอบรมวิชำ

ชีววิทยำ ที่ศูนย์มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

 การจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

 โครงกำรส่งเสริมภำษำเพ่ือกำร

เรียนรู้และสื่อสำร มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 

12,273 คน จ ำแนกเป็น(1) พัฒนำหลักสูตร

ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร (หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง)

และพัฒนำหลักสูตรภำษำมำลำยูถิ่นเ พ่ือกำร

สื่อสำร (หลักสูตร ๕๐ ชั่ วโมง) (2)  ส่ง เสริม

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรให้แก่ผู้น ำศำสนำและผู้น ำ

ท้องถิ่น จ ำนวน 10,630 คน และ (3) ส่งเสริม
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ภำษำมลำยูถิ่นเพ่ือกำรสื่อสำรให้แก่ข้ำรำชกำร

ต ำรวจ ทหำรและพลเรือนจ ำนวน 11,023 คน  

 โครงกำรเยำวชนสำนสัมพันธ์ 

สร้ำงสรรค์คนดีมีกำรจัดตั้งชมรมเยำวชนคนดี 

ศรีชำยแดนใต้ ใน 44 อ ำเภอ 5 จังหวัดชำยแดนใต้

จัดกิจกรรมจัดค่ำยเยำวชนปลูกฝังค่ำนิยม 12 ประกำร 

และจัดทัศนศึกษำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศำสนำ 

วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ไทย – มุสลิม จ ำนวน 

1,543 คน 

 โครงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำบันศึกษำปอเนำะส่งเสริม

กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่

โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู นักศึกษำในสถำบันศึกษำ

ปอเนำะ จ ำนวน 1,264 คน และมีกำรจัดฐำน 

กำรเรียนรู้ด้ ำนอำชีพและจัดมุมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงตำมบริบทของสถำบันศึกษำ

ปอเนำะต้นแบบใน 5 จังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 

75 แห่ง  

 โครงกำรกีฬำ กศน.สำยสัมพันธ์

ชำยแดนใต้ มีกำรจัดตั้งชมรมกีฬำในสถำบันศึกษำ

ปอเนำะ  42 แห่ง จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬำ

พร้อมป้ำยชมรม และจัดกำรแข่งขันกีฬำนักศึกษำ

ในสถำบันศึกษำปอเนำะ ซึ่งมนีักศึกษำ กศน.เข้ำร่วม 

จ ำนวน 11,922 คน 

 โครงกำรฝึ กอำชี พจั งหวั ด

ชำยแดนภำคใต้ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส

ด ำเนินกำรจัดอบรมกระบวนกำรเรียนรู้ฝึกทักษะ

อำชีพระยะสั้นและพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 2 รุ่น 

รวม 120 คน และจัดกิจกรรมพระดำบสเคลื่อนที่

ร่วมกับ กศน.บริกำรประชำชนโดยให้บริกำรซ่อม

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือ

เสริมสร้ำงสมรรถนะครู กศน.ในจังหวัดชำยแดนใต้ 

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร“กำรพัฒนำกระบวนกำรคิด 

5Q สู่คุณภำพทำงกำรศึกษำและสังคมสันติสุข”  

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 1,092 คน  

 โครงกำรลูกเสือ กศน.ชำยแดน

ใต้โดยจัดค่ำยลูกเสือ กศน.ชำยแดนใต้ ระดับ

จังหวัด ให้กับผู้บริหำร นักศึกษำ กศน. ครู กศน. 

จ ำนวน 1,760 คน และจัดงำนชุมนุมลูกเสือ

สัมพันธ์  กศน.ชำยแดนใต้ ระดับกลุ่มจั งหวัด

ชำยแดนใต้ ณ ค่ำยลูกเสือกองร้อยบังคับกำรและ

บริกำร (ท่ำสำบ) จังหวัดยะลำ จ ำนวน 1,034 คน 
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 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

สู่สถำบันศึกษำปอเนำะมีสถำบันปอเนำะใน  

5 จังหวัด จ ำนวน 478 แห่ง มีครูปอเนำะ จ ำนวน 

379 คน มีนักศึกษำจ ำนวน 33,077 คน โดยจัด

กิจกรรมหลัก คือ พัฒนำกระบวนทัศน์กำรบริหำร

จัดกำรในสถำนศึกษำปอเนำะโดยกำรอบรมให้กับ

โต๊ะครู  และผู้ช่ วยโต๊ะครู  จ ำนวน 383  คน

เสริมสร้ำงทักษะวิชำชีพส ำหรับนักศึกษำในสถำบัน

ศึกษำปอเนำะ จ ำนวน 9,930 คน และพัฒนำ 

มุมเรียนรู้ในสถำบันปอเนำะ จ ำนวน 380 แห่ง 

จัดกิจกรรม 1 ปอเนำะ 1 โครงกำร ตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 380 แห่ง 

 โครงกำรติดตำมและประสำน

แผนกำรด ำ เนิ นกำรจั ดกิจกรรมกำร เรี ยนรู้ 

ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

เ พ่ือแก้ ไขปัญหำในพ้ืนที่ จั งหวัดชำยแดนใต้   

ได้มีกำรด ำเนินกำรประชุมขับเคลื่อนแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ จ ำนวน 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมกำร

ติดตำมและประเมินผล จ ำนวน 1 ครั้ง และสรุปผล

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ

จังหวัดชำยแดนใต้ 

 โครงกำรเพ่ิมระดับควำมปลอดภัย

ให้แก่หน่วยงำนและสถำนศึกษำชำยแดนใต้ มีกำร

จัดซื้อกล้องวงจรปิดและติดตั้ งกล้องวงจรปิด 

จ ำนวน 220 ตัว ให้กับจังหวัดชำยแดนใต้ 56 อ ำเภอ 

 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ

ม่ันคงเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด ำเนินกำรก ำหนดจุดเน้น 6 ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุน 

กำรพัฒนำกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ กำรส่งเสริม

ควำมปลอดภัย สวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กำรเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ

เพ่ือกำรมีอำชีพ และกำรเสริมสร้ำงกำรศึกษำเพ่ือ

ควำมมั่นคง ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน

ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีกำรด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

 ส่ ง เสริมกำรใช้หลักสูตร

สังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือใช้

ส ำหรับเป็นคู่มือครู และแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

สำระหลักสูตร “สังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้” (ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น) เพ่ือ

เผยแพร่โดยน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในโรงเรียนและปลูกฝังควำมรักชำติศำสนำ และ

พระมหำกษัตริย์ ซึ่งมีควำมน่ำสนใจและน่ำศึกษำ

เป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งในแง่ประวัติศำสตร์ ศำสนำ สังคม 

และวัฒนธรรมที่มีควำมเป็นพหุวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่  

โดยมีผู้ เข้ำร่วมกำรอบรมเป็นครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน ๕๐ คน 

และโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมน ำหลักสูตร

พหุวัฒนธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ไปใช้จัดกำร

เรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 พัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ โดยพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 

ให้เป็นระบบ กำรจัดกำรศึกษำทั้งวิชำสำมัญและ

อิสลำมศึกษำให้มีมำตรฐำนคุณภำพ และพัฒนำ

ศักยภำพผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนขนำดเล็ก 

จ ำนวน 59 โรงเรียน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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ให้มีควำมพร้อมมำกยิ่งขึ้น และยังสำมำรถนิเทศ

ติดตำมผลกำรพัฒนำ 

 ส่งเสริมพัฒนำระบบอิสลำม

ศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยด ำเนินกำรจัด

ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำข้อสอบเทียบควำมรู้

อิสลำมศึกษำ กำรสอบเทียบควำมรู้อิสลำมศึกษำ 

ปีละ 2 ครั้ง กำรตรวจกระดำษค ำตอบ และจัดท ำ 

ต.๒ ก กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำข้อสอบ I-net 

ต ำ ม ห ลั ก สู ต ร อิ ส ล ำ ม ศึ ก ษ ำ  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  

ซึ่งกิจกรรมกำรสอบเทียบควำมรู้อิสลำมศึกษำฯ  

มีผู้เข้ำสอบเทียบควำมรู้อิสลำมศึกษำ ในระดับชั้น

ซำนำวียะห์ จ ำนวน 43 คน โดยมีผู้สอบเทียบผ่ำน

เกณฑ์มำตรฐำนและสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

อิ ส ล ำ ม ศึ ก ษ ำ  พ . ศ . 2 5 4 6  ข อ ง ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรสอบเทียบควำมรู้

อิสลำมศึกษำ พ.ศ.2549 จ ำนวน 13 คน 

 จัดท ำบัญชีค ำภำษำมลำยู

ตำมหลักสูตรอิสลำมศึกษำ เพ่ือครูผู้สอนมีเอกสำร

กำรใช้อักขรมลำยูในประกอบกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนและกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ

มลำยูเป็นเอกภำพและทิศทำงเดียวกัน 

 

 จัดค่ำยเรียนรู้โรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำอิสลำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้

นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหำสำระวิชำกำร

ต่ำงๆ ต่อยอดควำมรู้เพ่ือเข้ำสู่ระดับมหำวิทยำลัย 

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของเยำวชนในพ้ืนที่ 

เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยจัดกำร

แข่งขันกีฬำจำกสถำนศึกษำในทุกสังกัดของ

กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรแข่งขันกีฬำ 5 ชนิด 

ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล 

และกรีฑำ ด้วยควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำก

จังหวัดทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขตพัฒนำเฉพำะกิจ

พิเศษจังหวัดชำยแดนใต้ กอ.รมน.ภำค 4 ส่วนหน้ำ 

ตลอดจนองค์กรต่ำงๆ ในพ้ืนที่ที่ให้กำรสนับสนุน

กิจกรรมมหกรรมกีฬำนักเรียน นักศึกษำภำคฤดูร้อน 

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ กิจกรรมถอดบทเรียน และ

กิจกรรมน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถำนศึกษำ 
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3. การส่งเสริมความปลอดภัย 

สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย

ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนขับรถยนต์

รำชกำรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของจรำจร 

จ ำนวน 45 คน และจัดประชุมหำรือร่วมกัน 

เพ่ือหำแนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพตำมมำตรกำร

กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ทหำรรักษำควำมปลอดภัยครู ใน 3 จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 100 คน  

4. การเสริมสร้างโอกาสทาง

การศึกษา มีกำรด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

 พั ฒ น ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ เ พ่ื อ

เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจทั้งในและต่ำงประเทศ โดย

ด ำเนินกำรออกนิเทศ ติดตำม เยี่ยมเยียน ดูแล 

ช่วยเหลือ นักเรียนทุนและครอบครัวนักเรียนทุน

ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำง

โอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ เด็ก และเยำวชน  

ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 คณะผู้แทนกระทรวง 

ศึกษำธิกำรไทย ออกนิเทศ ติดตำมผลกำรศึกษำ 

และแนะแนวกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ 

แก่นักเรียนไทยในประเทศมำเลเซีย ในวันที่ ๓ – ๖ 

สิงหำคม ๒๕๕๙ เพ่ือพบปะนักเรียนทุนรัฐบำล

มำเลเซีย จ ำนวน 109 คน  ณ โรงเรียน SBPI 

GOMBAK SMKA KUALA LUMPUR SBPI 

RAWANG กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย 

โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเตรียมตัวเพ่ือศึกษำต่อ

ภำยหลังจำกจบกำรศึกษำ ปฏิทินกำรสมัคร/สอบ 

๙ วิชำสำมัญ O-NET GAT PAT แนวข้อสอบและ

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี  ๒๕๕๘ ก ำหนดกำร 

ขั้นตอน วิธีกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

ข้อมูลกำรตรวจสอบรำยชื่อหลักสูตร กำรรับรอง

มหำวิทยำลัย ข้อมูลโครงกำรรับนักเรียนที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ข้อมูลทุนกำรศึกษำ 
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ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ข้อมูลอำชีพ 

ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน รวมถึง

แนวทำงกำรเข้ำสู่อำชีพ และก ำหนดกำรจัด

กิจกรรมสอนเสริมในรำยวิชำภำษำไทยและ

สังคมศำสตร์ เ พ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนสอบ  

๙ วิชำสำมัญ O-NET GAT PAT อีกท้ังยังสร้ำงกำร

รับรู้  ประชำสัมพันธ์นโยบำยรัฐบำล นโยบำย

กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรสร้ำงโอกำสทำง

กำรศึกษำให้เด็กทุกคนได้เข้ำถึงกำรศึกษำและ

คุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 ศึกษำดูงำนเรียนรู้สู่ โลก

ภำยนอก “มองเขำ  แลเรำ” โดยจัดกิจกรรมให้แก่

ผู้เรียน ครู ผู้สอนศำสนำ ครูอำสำฯ ประจ ำสถำบัน

ศึกษำปอเนำะและผู้บริหำรสถำบันศึกษำปอเนำะ 

(ป่ำพร้ำว) ต ำบลกำบัง อ ำเภอกำบัง จังหวัดยะลำ 

จ ำนวน 110 คน เข้ำร่วมกิจกรรมศึกษำดูงำน

เรียนรู้สู่โลกภำยนอก ณ จังหวัดสงขลำ เพ่ือให้เกิด

ควำมตื่นตัวที่จะพัฒนำสู่กำรเป็นสถำนบันศึกษำ

ปอเนำะต้นแบบ 

 ประชำสัมพันธ์กำรศึกษำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยศึกษำธิกำรส่วนหน้ำ

หรือศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้  (ศปบ.จชต . )  ด ำ เนิ นกำร

ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ

ตำมแผนบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ พร้อมจัดท ำสกู๊ปประชำสัมพันธ์อำทิ เช่น 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำ อิ ส ลำม  ก ำ รศึ กษ ำส ำยอำชี พ 

ในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ กำรศึกษำของเด็กศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ในโรงเรียนของรัฐ กิจกรรมยุวกำชำดพหุวัฒนธรรม

ชำยแดนใต้ กำรสอนภำษำไทยในสถำบันศึกษำ

ปอเนำะ โครงกำรส่งเสริมทุนกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 

งำนมหกรรมวิชำกำรและกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์

ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเป็นพลังขับเคลื่อนกิจกรรม

พัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

5. การจัดการศึกษาเพื่อการ 

มีอาชีพ มีกำรด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

 จัดมหกรรมวิชำกำรและ

กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

โดยมีนักเรียนใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ก ำลัง

อยู่ในช่วงชั้นที่ 2  3 และ 4 เข้ำร่วมกิจกรรม 

จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรจำก

หน่วยงำนของรัฐและเอกชนในจังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ มีกิจกรรรมหลัก อำทิเช่น กำรแข่งขัน

โต้วำที กำรแข่งขันวำดภำพ กำรแข่งขันคหกรรม 

ประเภทอำหำร (ต้มย ำกุ้ง) เป็นต้น  

 จั ด โครงกำร เสริ มสร้ ำ ง

โอกำสทำงกำรศึกษำและกำรมีงำนท ำ โดยจัด

กิจกรรมค่ำยค้นหำตัวเอง เรียนรู้อำชีพต่ำงๆ รู้จัก

ตัวต้น รู้จักอำชีพที่เหมำะสมกับลักษณะนิสัย รู้จัก
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อำชีพตำมควำมถนัด มีกำรวำงแผนก ำหนดกรอบ

ทิศทำงกำรศึกษำต่อสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 

เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยใฝ่ค่ำนิยมและ

กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชนสอน

ศำสนำอิสลำมขนำดเล็ก สถำบันศึกษำปอเนำะ 

โรงเรียนในโครงกำรสำนฝันกีฬำฯ และนักเรียนทุน

รัฐบำลมำเลเซีย 

 ประชุมปฏิบัติกำรธุรกำร

กำรเงินโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกำรเงิน

ของโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำ

บัญชีที่เกี่ยวข้องได้และเป็นระบบ ยังลดค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดจ้ำงบุคคลภำยนอกให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก

ซึ่งมีงบประมำณจ ำกัด ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมอบรมเป็น

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกำรเงินโรงเรียนเอกชนสอน

ศำสนำอิสลำมขนำดเล็ก จ ำนวน 58 โรง  

6. การเสริมสร้ างการศึกษา 

เพื่อความม่ันคง โดยด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำ

กิจกรรมยุวกำชำดโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ

อิสลำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เนื่องจำกโรงเรียน

เอกชนสอนศำสนำอิสลำมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ยังไม่มีสถำนศึกษำใดเปิดท ำกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมยุวกำชำด เนื่องจำกครูและบุคลำกรยังไม่มี

ควำมรู้ด้ำนกำรสอนและกิจกรรมในหลักสูตร 

บำงกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลัก

ปฏิบัติของศำสนำอิสลำม จึงได้มีกำรปรับปรุง

หลักสูตรและกิจกรรมกำรสอนยุวกำชำดให้เหมำะสม

และสอดคล้องกับหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีแนวปฏิบัติของโรงเรียน

เอกชนสอนศำสนำอิสลำม และมีโรงเรียนเอกชน

สอนศำสนำอิสลำมที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องเปิด

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ในปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 16 โรง 

 การวิจัยการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการระดับอิสลามศึกษา

ตอนปลายส าหรับโปรแกรมวิทยาศาสตร์โรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน

ภาค ใต้  : กรณี ศึ กษา ร ะดั บ อิ สลามศึ กษา 

ตอนปลายปีที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ด ำเนินกำรศึกษำสภำพ ปัญหำและควำมต้องกำร

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโปรแกรมวิทยำศำสตร์

ควบคู่ศำสนำอิสลำมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ

อิสลำม และพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้และหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

ส ำหรับกำรจัดกำร เรียนกำรสอนโปรแกรม

วิทยำศำสตร์ควบคู่ศำสนำอิสลำมในโรงเรียน

เอกชนสอนศำสนำอิสลำม โดยด ำเนินกำรจัด

ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

แบบบูรณำกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

สื่อกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรในกำรที่จะน ำ

แผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไปทดลองใช้

ในสถำนศึกษำ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 40 คน 
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  การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 การส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

โดยด ำเนินโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน (กศน. 

ฝึกอำชีพ ให้ ประชำชน หนึ่ งคนหนึ่ งอำชีพ )  

โดยมุ่งเน้นกำรฝึกอำชีพในรูปแบบของกลุ่มสนใจ 

และในรูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ (ระยะสั้น และระยะ

ยำว) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพมีช่องทำงในกำร

ประกอบอำชีพ มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น โดย

กำรสร้ำงอำชีพใหม่ต่อยอดอำชีพเดิม หรือท ำเป็น

อำชีพเสริมได้ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถจัด

หลักสูตรให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอำชีพได้  จ ำนวน  

5 หลักสูตร ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม  

 

พำณิชยกรรมและบริกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ

กลุ่มอำชีพเฉพำะทำง และมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอำชีพ 

763,393 คน ดังแผนภูมิ 8 

ทั้ งนี้  จำกกำรส ำรวจกำรน ำ

ควำมรู้ไปใช้ พบว่ำ หลักสูตรที่มีกำรน ำควำมรู้ไปใช้

มำกที่สุด คือ หลักสูตรกลุ่มอำชีพพำณิชยกรรม

และบริกำร ร้อยละ 49 รองลงมำ ได้แก่ หลักสูตร

กลุ่มอำชีพควำมคิดสร้ำงสรรค์ หลักสูตรกลุ่มอำชีพ

เกษตรกรรมหลักสูตรกลุ่มเฉพำะทำงและกลุ่ม

อำชีพอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.62, 

23.06, 19.67, 13.13 และ 12.52 ตำมล ำดับ  
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 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชี วิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน  โดยให้ควำม

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนกำรกุศล 

ที่มีฐำนะยำกจนและขำดแคลนทุนทรัพย์และ

นักเรียนที่มีปัญหำทุพโภชนำกำรหรือขำดแคลน

อำหำรกลำงวันเพ่ือลดภำวะทุพโภชนำกำรและ

พัฒนำร่ำงกำยของนักเรียนให้มีสุขภำพพลำนำมัย

แข็งแรง ด้วยกำรจัดสรรงบประมำณเป็นรำยปี 

เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำนมและอำหำรกลำงวัน คือ  

(1) อุดหนุนเป็นเงินค่ำอำหำรเสริม(นม) ส ำหรับ

นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

จ ำนวน 1,602,014 คน 5,323 โรง (อัตรำวันละ 

7 บำท ปีละ 260 วันหรือคนละ 1,820 บำท ต่อปี) 

และ (2) อุดหนุนเป็นเงินค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่ชั้นอนุบำล 1 ถึง

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6  ส ำหรับนักเรียน 

ในโรงเรียนกำรกุศลทุกคน และนักเรียนในโรงเรียน

สำมัญทั่วไปที่ประสบภำวะทุพโภชนำกำรและขำดแคลน

อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 465,581 คน 2,278 โรง 

(คนละ 20 บำทต่อวัน ปีละ 200 วัน หรือคนละ 

4,000 บำท ต่อป)ี 

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ได้มีกำรขับเคลื่อนโดยจัดท ำโครงกำรย่อย

เพ่ือรองรับกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สู งอำยุ  

จ ำนวน 2 โครงกำรย่อย คือ  

 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตส ำหรับ

ผู้สูงอำยุด้วยกำรจัดกิจกรรมคงภำวะติดสังคม

ให้แก่ผู้สูงอำยุในชุมชน จ ำนวน 113,216 คน  

ในรูปแบบที่เหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำร  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพและอนำมัย

ของตนเอง ไม่เป็น “ผู้สู งอำยุในภำวะพ่ึงพิง”  

ในบั้นปลำยชีวิต รวมทั้งให้เยำวชนและคนวัยท ำงำน

ตระหนักและเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ เกิดกำร

เกื้อกูลระหว่ำงวัยภำยในครอบครัวและชุมชน  

โดยกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับ 

กำรออม กำรท ำงำนที่เหมำะสมกับวัย กำรรักษำ

และดูแลสุขภำพอนำมัย กำรดูแลและรักษำ

สุ ขภ ำ พจิ ต  ก ำ ร ออก ก ำ ลั ง ที่ เ ห ม ำ ะกั บ วั ย  

กำรป้องกันกำรลืมหนังสือ (โดยกำรร้องเพลงจำก

คำรำโอเกะ) อำหำรและโภชนำกำรที่เหมำะกับวัย 

และกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับคนทุกวัย 

ในชุมชน 

 จัดหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ

กระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรในลักษณะบูรณำกำร 

ระหว่ำงหน่วยงำนในระดับกระทรวง เพ่ือพัฒนำ

ผู้ดูแลผู้สูงอำยุในระดับชุมชนที่มีศักยภำพในกำร

ดูแลผู้ สู งอำยุภำวะพ่ึง พิงในครอบครัว  หรื อ

ประกอบอำชีพดูแลผู้ สู งอำยุภำวะ พ่ึง พิง ได้   

โดยก ำหนดเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรอบรมผู้ดูแล

ผู้สูงอำยุ จ ำนวน 3,560 คน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 

(ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) รวม 89 อ ำเภอ และใช้

หลักสูตรและวิทยำกรของกรมอนำมัย กระทรวง

สำธำรณสุข จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตร

ระยะสั้น 420 ชั่วโมง และ (2) หลักสูตรระยะสั้น 

70 ชั่วโมง สำมำรถจัดอบรมได้ จ ำนวน 80 อ ำเภอ 

ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนสำมำรถจัดได้ 80 แห่ง  

รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้ำอบรม 7,665 คน  
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  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษา 

กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศ

นโยบำยขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำคกำรศึกษำให้องค์กรหลัก หน่วยงำน และ

สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร กำรขยำยผลและ

เสริมสร้ ำ งควำมเข้มแข็ งของ เครื อข่ ำยกำร

ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และพัฒนำกำรบริกำรจัดกำร รวมทั้งกำรรำยงำน 

ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งกำร

ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจพอเ พียงสู่ ส ถำนศึกษำ

ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2558 

มีสถำนศึกษำแบบอย่ำง รวมทั้งสิ้น  21,117 แห่ง 

เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 121 แห่ง ทั้งนี้ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มีผลกำรด ำเนินงำน 

ที่ส ำคัญดังนี ้

 พัฒนำ “สถำนศึกษำพอเพียง” 

ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” โดยประกำศ

สถำนศึกษำพอเพียง จ ำนวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ 

ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” เมื่อวันที่  ๙ 

มกรำคม ๒๕๕๙ เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นแกนน ำในกำร

ขับเคลื่อนขยำยผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ

ทั่วประเทศต่อไป 

 

 จั ด พิ ธี ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร แ ก่

สถำนศึกษำพอเพียง และป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้ตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

ดังนี้ 

 จั ด พิ ธี มอบ เ กี ย ร ติ บั ต รแก่

สถำนศึกษำพอเพียง ปี 2556 (เพ่ิมเติม) และ 

ปี 2557  จ ำนวน ๔,๑๑๗ แห่ง และป้ำยศูนย์ 

กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้ำนกำรศึกษำ ปี 2557  จ ำนวน ๒๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น 

๔,๑๓๘ แห่ง รวมถึงมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

โดยสถำนศึกษำที่เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” และ 

“สถำนศึกษำพอเพียง” เมื่อวันที่ 14 – 15 มกรำคม 

2559 ณ ห้องนิทรรศกำรหอศิลป์ บริเวณชั้นล่ำง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร วิทยำเขตสนำมจันทร์ 

 จั ด พิ ธี มอบ เกี ย รติบั ต รแก่

สถำนศึกษำพอเพียง ปี 2558 จ ำนวน 2,418 แห่ง 

และป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ปี 2558 จ ำนวน 

53 แห่ง เมื่อวันที่  23 - 24 มิถุนำยน 2559  

ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ ำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

 พัฒนำกำรจั ดกำรศึ กษำตำม 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

เอกชนในพ้ืนที่ : ด้วยกำรน้อมน ำหลักกำรทรงงำน

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นหลักในกำร

ด ำเนินงำนในลักษณะทำงสำยกลำงที่สอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของสังคมไทย และสำมำรถปฏิบัติได้จริง  
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โดยทรงเน้น “กำรพัฒนำคน” เป็นตัวตั้ง และยึดหลัก

ผลประโยชน์ ของปวงชน และกำรมีส่วนร่วม

ตัดสิน ใจของประชำชน ตลอดจนภูมิ สั งคม 

ที่ค ำนึ งถึงควำมแตกต่ำงกันในพ้ืนที่และกำร

พ่ึงตนเอง โดยรู้จักประมำณตนและด ำเนินกำรด้วย

ควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ท ำตำมล ำดับขั้น” 

อย่ำงบูรณำกำร ซึ่งอำศัยควำม “เข้ำใจ เข้ำถึง 

พัฒนำ” และกำร “รู้รัก สำมัคคี” ของทุกฝ่ำย  

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เทคนิคกำรคิดวิเครำะห์

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำให้ครูโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี นรำธิวำส และ

สกลนคร จ ำนวน 292 โรง 548 คน มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำเทคนิคและหลักกำร 

คิดวิเครำะห์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

 กำรขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

ประจ ำต ำบล  ซึ่ ง เป็นควำมร่ วมมือระหว่ ำ ง

ส ำนักงำนส่ งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  (ส ำนักงำน กศน.) และ

กอ ง อ ำ น ว ย กำ ร รั ก ษ ำ คว ำ มมั่ น ค ง ภ ำ ย ใ น

รำชอำณำจักร (กอ.รมน.) มีกิจกรรมดังนี้ 

 ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ

กับกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน

รำชอำณำจักร (กอ.รมน.) ซึ่ ง เป็นหน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรรักษำ

ควำมมั่นคงสถำบันหลักของชำติ  ภำยใต้กำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

เป็นประมุข เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558  

ที่จังหวัดสุโขทัย 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำร

ขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ในพ้ืนที่ควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมมั่นคง

สถำบันหลักของชำติ” โดยมีผู้เข้ำประชุม จ ำนวน

ทั้งสิ้น 170 คน ระหว่ำง วันที่ 2 - 4  มีนำคม 2559 

ณ โรงแรมนนทบุรีพำเลซ จังหวัดนนทบุรี  โดยมี  

ดร.วิวัฒน์  ศัลยก ำธร บรรยำยเรื่อง กำรน ำหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  

ไปสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม พล.อ.สนั่น  

มะเริงสิทธิ์ บรรยำยเรื่องสถำบันพระมหำกษัตริย์

กับควำมมั่นคงของไทย : พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

มิ่งขวัญของชำติ เลขำธิกำร กศน. บรรยำยเรื่อง 

บทบำทของ กศน.กับกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของ

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจ ำต ำบล และนำยสมบูรณ์ วงศ์กำด จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำร 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) บรรยำยเรื่อง 

หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

และศูนย์ ศึ กษำกำร พัฒนำ อัน เนื่ อ งมำจำก

พระรำชด ำริ  

 จัดอบรมปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับ ครู กศน.

ต ำบล ซึ่งได้ด ำเนินกำรอบรม จ ำนวน 11 รุ่น  

โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ครู กศน.ต ำบล ครู กศน.

อ ำเภอ และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กศน.จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๑,๐98 คน โดยใช้
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ทั้ง 6 ศูนย์ เป็นสถำนที่ในกำรจัดอบรม ดังตำรำง 1 

 เ ปิ ด ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ป รั ชญำขอ ง

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำ

ต ำบล จ ำนวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ โดยมี  

ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  

เป็นประธำนพิธี เปิดศูนย์ เรียนรู้ปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ ำต ำบล 

ในส่วนกลำง ณ โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและ

คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  

กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงำนจำกหน่วยงำน และภำคี

เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง จ ำนวนทั้งสิ้น 622 คน และ

ในส่วนภูมิภำคจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ กศน.ต ำบล

ทั่วประเทศ โดยมีนำยอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

นำยก อบต. ปรำชญ์ชำวบ้ำน เป็นประธำนเปิดศูนย์ฯ 

และมีผู้ร่วมงำนต ำบลละประมำณ ๑๐๐ คน รวม 

742,๔๐๐ คน รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอดสดพิธีเปิด

ผ่ ำ น ส ถ ำ นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์ เ พ่ื อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 

ตาราง 1 การจัดอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับ ครู กศน.ต าบล จ าแนกตามศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ที ่
ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 
กลุ่ม กศน.จังหวัด 

จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม 

1 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ  

จ.นรำธิวำส 

กลุ่มชำยแดนใต ้ 61 80 

2 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ  

จ.ฉะเชิงเทรำ 

กลุ่มเบญจบูรพำ /  

กลุ่มลุ่มน้ ำจ้ำพระยำ 

88 118 

กลุม่เจำ้พระยำป่ำสัก/ 

กลุ่มกรุงเทพมหำนคร 

87 96 

กลุ่มหลำยดอย/  

กลุ่มห้ำขุนศึก 

109 119 

3 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไครฯ้  

จ.เชียงใหม่ 

กลุ่มอิงดอย/  

กลุ่มอู่ข้ำวอู่น้ ำ 

104 106 

4 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ  

จ.สกลนคร 

กลุ่มภูธำน/ี กลุ่มสนม 121 121 

กลุ่มปรำสำทหิน 115 115 

กลุ่มสำมเหลี่ยมมรกต 

กลุ่มร้อยแก่นสำร 

106 106 

5 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

อ่ำวคุ้งกระเบนฯ  

จ.จันทบุร ี

กลุ่มสดุฝั่งบรูพำ/ 

กลุ่มอันดำมัน 

79 81 

กลุ่มอ่ำวไทย 65 80 

6 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย  

จ.เพชรบุร ี

กลุ่มท่ำจีนถิ่นแม่กลอง / 

กลุ่มสมุทรคีรี 

70 76 
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กระทรวงศึกษำธิกำร (ETV) และเชื่อมสัญญำณ

ถ่ำยทอดสดไปยังสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ

ไทย (NBT) ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่ำว จะเป็น

ศูนย์กลำงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎี ใหม่ ให้แก่ชุมชน  

โดย ครู กศน.ต ำบลทุกแห่ง จะต้อง

ขยำยผลให้ควำมรู้กับประชำชนในพ้ืนที่

ต ำบล และประชำชนที่ผ่ำนกำรอบรม

จะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรประกอบ

อำชีพเพ่ือสร้ำงรำยได้ต่อไป 

 ด ำเนินกำรอบรมเพ่ือ

เผยแพร่ควำมรู้เรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับผู้รู้ ปรำชญ์ชำวบ้ำน

ในชุมชนให้แก่ บุคลำกร นักศึกษำ กศน. ทุกระดับ

และประชำชน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้  

โดยพัฒนำหลักสูตรให้กับวิทยำกรและชุมชนเพ่ือ

พัฒนำกำร เรี ยนรู้ ตำมแนวทำงปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น กำรท ำบัญชีครัวเรือน  

กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ กำรท ำเกษตรธรรมชำติ 

หรือเกษตรผสมผสำน กำรเลี้ยงกบ กำรเพำะเห็ด

ฟำง เห็ดภูฎำน กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมซึ่งท ำให้ผู้รับกำรอบรม

สำมำรถน ำควำมรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

มีควำมตระหนักถึงกำรใช้จ่ำยอย่ำงพอประมำณ  

มีเหตุผลในกำรใช้จ่ำย มีภูมิคุ้มกัน สำมำรถสร้ำง

เป็นอำชีพและมีรำยได้ ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  

ท ำให้มีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี

ควำมสุข สรุปมีจ ำนวนทั้งสิ้น 61 จังหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 79.22 อ ำเภอที่ด ำเนินกำรจัดอบรมขยำยผลฯ 

จ ำนวน 5,134 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.15 และ

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 197,769 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.79 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั่วประเทศ ดังตำรำงที่ 2  

 กำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม

ผู้บริหำร และครู กศน. เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครู กศน. ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำ

รับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ

วิ เครำะห์  และน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ให้กับประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

สำมำรถประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำยในกำร

น ำไปสู่กำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกำรโซนนิ่ง

ด้ำนกำรเกษตรตำมแนวทำงที่รัฐบำลก ำหนด  

โดยใช้ระยะเวลำจ ำนวน 2 ชั่วโมงในกำรด ำเนินกำร

อบรมผ่ำนสถำนีวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ 

(ETV) กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเมื่อรับชมแล้ว

ส ำนักงำน กศน. มอบหมำยใบงำนให้แต่ละกลุ่ม

ร่วมกันออกแบบ และวำงแผนกำรจัดเสวนำ  

หรือเวทีชำวบ้ำน เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ในเรื่อง หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ตาราง 2 การอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
และเกษตรทฤษฏีใหม ่

ที่ ภาค จังหวัด อ าเภอ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ 

(ที่จัดอบรม) 

จ านวนผู้เข้า

อบรม (คน) 

1 กลำง 13 144 1120 39,935 

2 ตะวันออก 8 64 488 16,260 

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 259 1,885 83,933 

4 ใต้ 10 92 569 20,758 

5 เหนือ 13 142 1,072 36,883 

รวม 61 701 5,134 197,769 
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กำรโซนนิ่งเพ่ือช่วยแก้ปัญหำในพ้ืนที่ โดยพิจำรณำ

จำกบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เป็นหลัก พร้อมทั้ ง

คัดเลือกพ้ืนที่ในระดับต ำบล 1 แห่ง เพ่ือก ำหนด

รำยละเอียดในกำรจัดกิจกรรม ตำมแนวคิด

กระบวนกำรจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำร

ฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดส่งให้ส ำนักงำน กศน.จังหวัด 

สรุปเป็นภำพรวมจังหวัดๆ ละ 1 ชุด เพ่ือรำยงำน

ให้ส ำนักงำน กศน. ทรำบต่อไป 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ในสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 2 กิจกรรม 

ดังนี้ 

 กำรสร้ ำ งภู มิ คุ้ มกั นยำ เสพติ ด 

ในนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ในสถำนศึกษำสังกัด

กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย และ

กรุงเทพมหำนคร ทั้งโรงเรียนรัฐบำลและเอกชน 

โดยมีเป้ำหมำยจ ำนวนประมำณ 4,800,000 ล้ำนคน

ทั่วประเทศ ซึ่ ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

สำมำรถด ำเนินกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 

จ ำนวน 3,713,942 คน คิดเป็นร้อยละ 77.37 

 กำรจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้ำระวัง

ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ระดับชั้นขยำยโอกำส 

มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ โดยมี

เป้ำหมำย 11,336 แห่ง ซึ่ ง ในปีงบประมำณ  

พ.ศ.2559 มีกำรด ำเนินกิจกรรมป้องกัน เฝ้ำระวัง

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดครบตำมเป้ำหมำยในเชิง

ปริมำณที่ก ำหนดไว้แล้ว แต่สถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์

เชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรได้ 10,353 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 88.20  

นอกจำกนี้ยังได้มีกำรด ำเนินงำน

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

เชิงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

(ป.ป.ส.) อำทิเช่น กำรจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ 

ต้ำนภัยยำเสพติด ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 

จ ำนวน 664,619 คน กำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือ 

ต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียน จ ำนวน 13,624 แห่ง 

มีวิทยำกรป้องกันยำเสพติดเข้ำสอนในโรงเรียน 

(ครูผู้สอน ครูพระสอนศีลธรรม ครู  D.A.R.E.) 

จ ำนวน 36,942 คน ในโรงเรียน 13,522 แห่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศกึษาใหไ้ด้มาตรฐาน 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำ

ระบบบริหำรงำนบุคคล ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน โดยมี

กลยุทธ์ หลั กที่ ส ำคัญ  คื อ  พัฒนำระบบกำร

บริหำรงำนบุคคลและพัฒนำศักยภำพในกำร

ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

ที่ผ่ำนมำ มีกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่ส ำคัญ 

ดังนี้ 

  การพัฒนาระบบการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 พั ฒ น ำ น โ ย บ ำ ย แ ล ะ ร ะ บ บ

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 

38 ค (2) โดยด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสอบแข่งขันบรรจุบุคคล 

เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน

ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) และปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิ ธี ก ำ รคั ด เ ลื อกบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ อ่ืน 

ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ในสำยงำนนิติกำร ให้ได้รับ

เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร 

(พ.ต.ก.) และ (๑.๓) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. กำรจัด

ประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่งกำรให้ได้รับ

เงินเดือน และเงินประจ ำต ำแหน่งของบุคลำกรทำง

กำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นไป เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

ไม่ เกิดควำมเหลื่อมล้ ำสอดคล้องกับแนวทำง  

ที่ ก.พ. ก ำหนด  

 กำรก ำหนดและพัฒนำกฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรก ำหนดต ำแหน่ง

ข้ ำ ร ำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ  

โดยด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงมำตรฐำน

ต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยจะให้ควำมส ำคัญ

กับมำตรฐำนต ำแหน่งในสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

เป็นล ำดับแรก และปรับระบบกำรสรรหำและย้ำย

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำม

สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

 กำร พัฒนำระบบกำร พัฒนำ

ข้ ำ ร ำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ  

โดยด ำเนินกำรออกหลักเกณฑ์เพ่ือพัฒนำระบบ

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อม

และพัฒนำอย่ำงเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำ 

ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรและ

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำร

พัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ

ช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และ

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ไป

ศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน และปฏิบัติงำนวิจัยและ

พัฒนำ ฯลฯ รวมทั้งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำง

วิชำกำรของคณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ และ

ได้มีประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

ในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) เรื่อง มำตรฐำน

ภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
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พ.ศ. 2558 โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ฉบับประกำศ และงำนทั่วไป เล่ม 132 ตอนที่ 82 ง 

วันที่ 20 สิงหำคม 2558 เรียบร้อยแล้ว 

 กำรให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม 

และประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ

ข้ ำ ร ำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ  

โดยด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรวิ เครำะห์ค ำขอ

เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำหรับใช้เป็นแนวทำง

ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

 กำรพัฒนำรูปแบบค ำสั่ง และคู่มือ

กำรตรวจสอบค ำสั่งกำรบริหำรงำนบุคคลของ

ข้ ำ ร ำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ  

โดยด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรออก

ค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย ตัวอย่ำงค ำสั่งกำร

บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในเรื่องกำรออกค ำสั่งบรรจุและ

แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่เป็นมำตรฐำนส ำหรับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

และส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ใช้ เป็นรูปแบบเดียวกัน คู่มือกำรปฏิบัติ งำน 

กำรออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และข้อมูลต้นแบบส ำหรับ

กำรออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำร

บริหำรงำนบุคคลส ำหรั บข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำของคณะกรรมกำร

ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) โดยด ำเนินกำรจัดเตรียม 

(ร่ำง) หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล 

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนให้กับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร

จังหวัด (กศจ.) ด ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรประชุมสัมมนำกำรบริหำรงำน

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีกำร รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 

กรุงเทพมหำนคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

และจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้นประมำณ 

3,794 คน 

 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำร

บ ริ ห ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล  (HR Scorecard)  

โดยจัดท ำตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.พ .  

ที่ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

(HR Scorecard) ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศน์   

พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของแต่ละส่วนรำชกำร 

และรำย ง ำนผล ให้ ส ำนั ก ง ำน  ก .พ .  ทร ำบ 

เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ซึ่งกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์

จะต้องน ำข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น กำรประเมิน

สถำนภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ใช้

วิธีกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้ใช้บริกำร และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เป็นต้น 

มำใช้ประกอบในกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) และแผนงำน/โครงกำร 
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ของแผนกลยุทธ์ฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรได้แผน 

กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR 

Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

(แผน ๔ ปี) และแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำร

ทรั พยำก รบุ คคล  (HR Scorecard) ประจ ำ ปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผน ๑ ปี)  

 ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น อั ต ร ำ ก ำ ลั ง 

เพ่ือรองรับภำรกิจระยะสั้น ๕ ปี ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรเกี่ยวกับภำรกิจ 

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยมีประเด็น 

ที่ เกี่ยวข้องกับกำรเพ่ิมอัตรำก ำลังตั้ งใหม่ของ 

ส่วนรำชกำรที่ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรจัดท ำ

ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำรส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำร

ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี  และ

แผน พัฒน ำ เ ศ รษ ฐกิ จ แล ะสั ง คมแ ห่ ง ช ำติ   

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีกำรด ำเนินกำร

ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลั ง  

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 

ที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำรต่อไป 

  การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 จัดท ำ (ร่ำง) กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย

กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. … และจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน

กำรออกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำรปรับ

เงิน เดือนตำมคุณวุฒิของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะเป็นคู่มือหรือต้นแบบ

กำรปฏิบัติงำนส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส่วนรำชกำร และส ำนักงำน ก.ค.ศ. ผู้บริหำร

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน

บุคคลส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  

 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกกำรมีวินัย 

ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ควำมรู้ เกี่ ยวกับ 

กำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติตน ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

และกำรด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ครูผู้ช่วย จ ำนวน 306 คน 

 เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในเขตพัฒนำ

เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนใต้ เฉพำะจังหวัดยะลำ 

จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี และ 4 อ ำเภอ 

ในจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และ

สะบ้ำย้อย) โดยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ 

12 เขต คัดเลือกข้ำรำชกำรครูที่มีควำมประพฤติดี 

ทุ่มเท เสียสละ และมีผลงำนดีเด่น จ ำนวน 40 คน 

เข้ำร่วมกำรประชุมและศึกษำดูงำนโครงกำร 

ตำมแนวพระรำชด ำ ริ และศิ ลปวัฒนธรรม  

ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรำย เพ่ือพัฒนำกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ

นักเรียนต่อไป 

  การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรงำน

บุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนให้ได้

มำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมุ่ง
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รวบรวมมติ 3 มติ คือ (1) อ.ก.ค.ศ.วิสำมัญเกี่ยวกับ

กฎหมำยและระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ (2) อ .ก .ค .ศ .วิสำมัญเกี่ยวกับ 

กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ และ (3) อ.ก.ค.ศ.

วิสำมัญเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรร้องเรียน 

ขอควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ที่ท ำกำรแทน ก.ค.ศ. 

  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ ครู  คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 กำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง

และระดับกลำงกระทรวงศึกษำธิกำร 

 พัฒนำนั กบริ หำรระดับสู ง

กระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5 จ ำนวน 

๖๙ คน ในหลักสูตรเสริม นบส.ศธ.(กำรติดตำม

ประเมินผล) โดยกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรองค์กรทั้งภำครำชกำรและ

เอกชนที่ ดี เ ลิ ศ  (Best Practice) กำรน ำ เสนอ

รำยงำนของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เรื่อง กำรบริหำรสู่

ควำมเป็นเลิศ และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ร่วมกันเพ่ือน ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติกำรอภิปรำย

ร่วมกันในประเด็นปัญหำเชิงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญใน

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำง

สัมพันธภำพและเครือข่ำยนักบริหำร กำรสนทนำ

กลุ่ม (Focus Group) เ พ่ือติดตำมประเมินผล

หลั กสู ตรและกำรติ ดตำมผลกำรน ำควำมรู้ 

สู่ภำคปฏิบัติ (กำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ) 

 พัฒนำนั กบริ หำรระดับสู ง

กระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 จ ำนวน 

57 คน ซึ่งด ำเนินกำรพัฒนำในประเด็นต่ำงๆ อำทิ

เช่น เนื้อหำสำระตำมกรอบมำตรฐำนหลักสูตร 

กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือขั้นควำมรู้ชั้นสูง 

กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงควำมคิด กิจกรรม

เสริมสร้ำงประสบกำรณ์นักบริหำรเชิงประจักษ์  

กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร เป็นต้น 

 พัฒนำนักบริหำรระดับกลำง

กระทรวงศึกษำธิกำร (นบก.ศธ.) รุ่นที ่3 มีผู้เข้ำรับ

ก ำ ร พัฒนำ  จ ำ น วน  39  คน  ซึ่ ง ห ลั ก สู ต ร

ประกอบด้วย 7 หมวด 33 วิชำ จ ำนวน 215 ชั่วโมง 

โดยกำรด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะตำมเนื้อหำ

สำระที่หลักสูตรก ำหนด  กิจกรรมเสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์กำรบริหำรเชิงประจักษ์และสร้ำง

เครือข่ำยนักบริหำรระดับกลำง โดยกำรศึกษำดู

งำนหน่วยงำนรำชกำร และภำคเอกชน 
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 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง

ในระดับที่สูงขึ้น 

 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร

สถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ ด ำเนินกำรร่วมกับ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

พัฒนำผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 421 คน  

(10 รุ่น)   และรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

จ ำนวน 126 คน (3 รุ่น) รวมทั้งสิ้น 547 คน  

 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ

ช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จ ำนวน

ทั้งสิ้น 322 คน ดังตำรำง 3 

 กำรพัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ก ำ ร พัฒนำ เ พ่ื อ เ ส ริ ม ค ว ำมมั่ น ค งขอ งชำติ   

พ.ศ .  2556 -2560 มีผู้ เ ข้ ำ รั บกำร พัฒนำ 

ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน

ทั้งสิ้น 159 คน มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 พัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรกำรจัดกำร

กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรอยู่

ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข จ ำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 

82 คน  

 พัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรกำรบริหำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ

สู่กำรปฏิบัติจ ำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 77 คน 

 กำรพัฒนำบุคลำกรสังกัดส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวน 2 หลักสูตร 

ได้แก่ (1) หลักสูตรกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ และ

กำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร

ด ำ เ นิ น กำ ร พัฒนำบุ ค ล ำกรของส ำ นั ก ง ำน

ศึกษำธิกำรภำคและศึกษำธิกำรจังหวัด รวม 6 รุ่น 

จ ำนวนทั้งสิ้น 452 คน และ (2) หลักสูตรกำร

พัฒนำงำนประจ ำโดยอำศัยกำรวิจัย (Routine to 

Research– R2R) ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรตำม

กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 3 รุ่น จ ำนวนทั้งสิ้น 104 คน 

 กำ ร พัฒนำสถำนศึ กษ ำ เ พ่ื อ

ยกระดั บคุณภำพผู้ เ รี ยน ในศตวรรษที่  21  

มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจำกสถำนศึกษำ จ ำนวน ๑๒ แห่ง  

ประกอบด้วย ผู้บริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  รองผู้อ ำนวยกำร

ตาราง 3 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ที่ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ระดับช านาญการพิเศษ  
คร ู 4 
ศึกษำนิเทศก ์ 29 
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

18 

ระดับเชี่ยวชาญ  
คร ู 1 
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร 153 
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร 

56 

ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

61 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ ศึกษำนิเทศก์  

ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรพัฒนำ

รวม  จ ำนวน ๔๐ คน 

 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 

เพ่ือกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

โดยด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยแกนน ำ

คุณภำพให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิค

กำร เ ป็ น วิ ทย ำก ร  และส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น

งบประมำณให้หน่วยงำน เครือข่ำยส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรในภำคพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 

(จังหวัดตำก สระแก้ว ตรำด มุกดำหำร สงขลำ) 

เพ่ือกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

หลักสูตรเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ 

ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ภ ำ ษ ำ ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ 

(ภำษำอังกฤษ) ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นครูผู้สอน

ภำษำ อังกฤษ ระดับประถมศึกษำ ในสั งกั ด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

จ ำนวน 41 คน 

 กำรพัฒนำหลักสูตรบทเรียน 

อีเลิร์นนิ่ง เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

โดยด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเป็นขั้นตอน 

จ ำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 

(Knowledge Management) ครั้งที่ 2 กำรพัฒนำ

เนื้อหำ (Content Development) ครั้งที่ 3 ออกแบบ 

กำรเรียนกำรสอน (Instructional Design) ครั้งที่ 4 

กำรออกแบบ (ID Template) และครั้งที่ 5 กำรพัฒนำ

เทมเพลตส ำหรับระบบบริหำรจัดกำร (Instructional 

Design Template) ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำเนื้อหำและกำร

ออกแบบกำรเรียนกำรสอนส ำหรับจัดท ำบทเรียน 

อีเลิร์นนิ่ งเนื้อหำรำยวิชำที่จะจัดท ำบทเรียน 

อีเลิร์นนิ่งและรูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง 

 กำรจัดท ำสูตรพัฒนำผู้บริหำร

โรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

โดยทดลองน ำร่องพัฒนำผู้บริหำรและครูโรงเรียน

ขนำดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 20 แห่ง 

ประกอบด้วย โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

เขต 1 – 5 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 25 จ ำนวนเขตละ 3 แห่ง ซึ่งหลักสูตร

กำรพัฒนำประกอบด้วย 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำ

ควำมรู้ด้วยตนเองทำงออนไลน์ 

ระยะที่  2 ผู้ เข้ ำรั บกำรพัฒนำ

ออกแบบนวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอน 

แล้วพบ Mentor เพ่ือขอค ำแนะน ำ 

ระยะที่ 3 ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำน ำ

นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำในสถำนศึกษำของตนเอง 

โดย Mentor ติดตำมให้ค ำแนะน ำ 

ระยะที่  4 ผู้ เข้ ำรับกำรพัฒนำ 

พบกลุ่ม เพ่ือน ำเสนอผลกำรใช้นวัตกรรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 กำรพัฒนำผู้บริหำร ครู  และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในเขตภำคเหนือ

ตอนบน และภำคใต้ฝั่งทะเลอันดำมัน จ ำนวน 30 คน 

ในด้ำนกำรเรียนรู้เพ่ือสู้ภัยพิบัติ เพ่ือให้มีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และเจตคติที่ ดี เกี่ยวกับภัยพิบัติ

ประเภทต่ำงๆ สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรับมือ 

ภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้นได้  และเพ่ือให้สำมำรถใช้

สื่ อกำรเรียนรู้ ในเรื่ องดังกล่ ำวถ่ำยทอดให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องได้ 

 กำรด ำ เนิ นกำร เจรจำควำม

ร่วมมือทำงวิชำกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจ 

Memorandum of Understanding (MOU) กั บ

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในประเทศประเทศ

ออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ 

 กำรอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

หลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลอง

ปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัด 

กระทรวงศึกษำธิกำรหรือบรรจุใหม่ โดยกิจกรรมที่

ด ำเนินกำรจัดให้มีควำมรู้เกี่ยวกับระบบธรรมเนียม

แบบแผนของส่วนรำชกำร และสร้ำงกลุ่มสัมพันธ์

ภำยในเครือข่ำยของข้ำรำชกำร และจัดกิจกรรมจิต

สำธำรณะของข้ำรำชกำรที่ดี มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 

91 คน 

 กำรขับเคลื่อนค่ำนิยมองค์กร 

(TEAM WINS) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์

ด้วยขบวนกลองยำวเพ่ือสื่อสำรค่ำนิยมในเรื่องกำร

มีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ และผ่ำนทำงสื่อ 

Social Media ของส ำนั ก ง ำนปลั ดกระทรว ง

ศึกษำธิกำร และเว็บไซต์ของแต่ละส่วนรำชกำร 

ในส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดกิจกรรม

ปลุกจิตส ำนึกด้วยกำรนั่งสมำธิก่อนเริ่มท ำงำน 

รวมถึงกิจกรรมศึกษำดูงำน ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตแห่งชำติ เป็นต้น 
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 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559  โดยจัดหลักสูตร 

กำรพัฒนำจิตตปัญญำในองค์กร หัวข้อ Format จิต 

Delete อำรมณ์ ณ ธรรมสถำนเฉลิมพระเกียรติ

รัชกำลที่  9  วัดพระรำม 9 กำญจนำภิ เษก 

กรุ ง เ ทพมหำนคร  เ มื่ อ วั นพฤหั สบดี ที่  28 

กรกฎำคม 2559 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน

ทั้งสิ้น 48 คน  

  กำรพัฒนำบุคลำกรหน่วยรับตรวจ 

“หลักสูตรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรเงินกำรคลัง

ภำครัฐ” ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.  2559 

กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน

กำรคลัง และผู้รับผิดชอบงำนด้ำนควบคุมภำยใน 

จ ำนวน 52 คน โดยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ

ป้องกันหรือลดข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง รวมถึงกำรจัด

วำงระบบกำรควบคุมภำยใน ให้ เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ได้ด ำเนินโครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหำหนี้ สิ นข้ ำ ร ำชกำรครู  โ ดยจั ดสรร ให้

ข้ ำ ร ำชกำรครู  ( ผู้ สอนกู้ ยื ม )  ร ำยละไม่ เ กิ น  

200,000  บำท อัตรำดอกเบี้ย  MLR – 1  ผ่อน

ช ำระคืนภำยใน 8  ปี (96  งวด) ผลกำรด ำเนินงำน 

มีข้ำรำชกำรครูได้รับควำมช่วยเหลือแล้ว จ ำนวน

กว่ำ 55,000 รำย เป็นเงินกว่ำ 4,400 ล้ำนบำท 

โดยปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้อนุมัติ ให้

ข้ำรำชกำรครูได้กู้ยืมแล้วจ ำนวน ๒,๖๕๒ รำย  

เป็นเงิน ๕๒๑,๖๖๗,๔๖๕.๘๒ บำท ส่วนปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติวงเงินเพ่ือจัดสรรให้

ข้ำรำชกำรครูกู้ยืมจำกกระทรวงกำรคลัง จ ำนวน 

478 ล้ำนบำท เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู (ผู้สอน)  

ได้กู้ยืมรำยละไม่เกิน 200,000 บำท ก ำหนด

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี   ให้ผ่อนช ำระ 

เ ป็ น ง ว ด ร ำย เ ดื อ น  ร ว ม  96  ง ว ด  (8  ปี )  

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2559 

โดยมีข้ำรำชกำรครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับ

อนุมัติให้กู้ยืม จ ำนวน 275 รำย เป็นเงินจ ำนวน 

57,484,076.70 บำท  

นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินกำรปรับปรุง

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงปฏิ บัติ 

เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ดังนี้ 

(1) ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะ

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ได้ลงนำม 

ในประกำศคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ 

เรื่ อ ง  หลัก เกณฑ์และวิ ธี กำร ให้กู้ ยื ม เ งินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

พ.ศ. 2559 

(2) ปรับปรุงร่ำงบันทึกข้อตกลง 

กำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำ

หนี้สินข้ำรำชกำรครูระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร กับ ธ.ก.ส. (ขณะนี้อยู่ระหว่ำงน ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือ

พิจำรณำ) 
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(3) จัดท ำร่ำงหลักเกณฑ์และวิธีกำร

ผ่อนผันกำรช ำระหนี้  กรณีพ้นสภำพกำรเป็น

ข้ำรำชกำรครู  ด้วยเหตุลำออก ถูกสั่ งให้ออก  

ถูกปลดออก (ขณะนี้อยู่ ระหว่ำงกำรน ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือ

พิจำรณำ) 

(4) ก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำร

รับช ำระหนี้ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำ

หนี้สินข้ำรำชกำรครู 

ส ำหรับมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน

ข้ ำ ร ำชกำรครู และบุ คล ำกรทำ งกำรศึ กษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับธนำคำรออมสิน 

ก ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มลูกหนี้วิกฤตรุนแรง คือ อยู่ระหว่ำงถูก

ฟ้องร้องด ำเนินคดี  หรือถูกบังคับคดี (2) กลุ่มหนี้

ใกล้ วิ กฤติ  คือ  ค้ ำ งช ำระเกินกว่ ำ  12  งวด  

ติดต่อกัน (3) ลูกหนี้ค้ำงช ำระไม่เกิน 12 งวด 

ติดต่อกัน และ (4) ลูกหนี้ปกติ จำกกำรด ำเนินงำน 

มีผู้ลงทะเบียนขอรับควำมช่วยเหลือ จ ำนวนกว่ำ

๕๖,000 รำย รวมเป็นเงินกว่ำ 78,000 ล้ำนบำท 

ได้รับกำรอนุมัติช่วยเหลือแล้ว จ ำนวน 20,000 รำย 

เป็นเงินกว่ำ ๒๙,000 ล้ำนบำท ส่วนที่ เหลือ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำช่วยเหลือต่อไป   

  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559 

 อบรมภำษำอังกฤษกับเจ้ำของ

ภำษำ ด ำเนินกำรร่วมกับสถำบันสอนภำษำบริติช

เคำนซิล พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของบุคลำกร

กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นระยะเวลำ 30 ชั่วโมง 

จ ำนวน 80 คน  ซึ่ งจั ดอบรมระหว่ ำง เดื อน

กรกฎำคม – สิงหำคม 2559 แบ่งเป็น 3 ทักษะ 

ได้แก่  ทักษะกำรน ำ เสนอเป็นภำษำอังกฤษ 

(Presentation) จ ำนวน 20 คน ทักษะกำรเขียน

ภำษำอังกฤษ (Speech Writing) จ ำนวน 20 คน

และทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ (Speaking) 

จ ำนวน 40 คน 

 English Zone ฝึ ก ทั ก ษ ะ

ภำษำอังกฤษในแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมภำยใต้

แนวคิด “ภำษำอังกฤษวันละนิดในชีวิตประจ ำวัน” 

หรือ “English Connect” โดยเปิดห้อง English Zone  

ณ ห้องสมุดและศูนย์เอกสำรนำนำชำติ  อำคำร

รัชมังคลำภิเษก ชั้น ๓ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก

ทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรกระทรวง 

ศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมี

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ซึ่งภำยใน
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ห้อง English Zone มีสื่อและอุปกรณ์ที่ช่วยในกำร

พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษได้หลำกหลำย อำทิ 

ภำพยนตร์ กำรวัดระดับภำษำอังกฤษ (TOEFL  

TOEIC IELTS) หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร 

และวัสดุกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ โดยบุคลำกร

สำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทุกวันเวลำ

รำชกำร และภำยหลังพิธีเปิดงำนแล้ว มีผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมตำมฐำนพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษ

โดยทีมงำนวิทยำกรจำกประเทศเจ้ำของภำษำ 

ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกิจกรรมภำษำอังกฤษ 

ซึ่งผู้เข้ำร่วมงำนได้ฝึกทักษะภำษำอังกฤษด้วยควำม

สนุกสนำน และมีควำมมั่น ใจ ในกำรสื่ อสำร

ภำษำอังกฤษ   

 โครงการอาสาสมัครช่วยสอน

ภาษาต่างประเทศ เป็นโครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำร

พัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้แก่

เ ย ำ วชน  และครู  อ ำจ ำรย์  โ ดยร่ ว มมื อกั บ

หน่วยงำน/องค์กรระหว่ำงประเทศจำกประเทศ

เจ้ำของภำษำ ได้แก่ บริติช เคำนซิล สถำนเอกอัครรำชทูต 

และสถำบันกำรศึกษำในสำธำรณรัฐประชำชนชนจีน 

เพ่ือด ำเนินโครงกำรอำสำสมัครสอนภำษำต่ำงประเทศ 

โดยเชิญชวนให้นักศึกษำที่อยู่ ในช่วงปิดภำค

กำรศึกษำจำกประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมัน ภำษำจีน และภำษำญี่ปุ่น เข้ำมำช่วยสอน

ภำษำให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้และพัฒนำทักษะ

ด้ ำนภำษำกับ เจ้ ำของภำษำ โดยตรง  ซึ่ ง ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มีกำรด ำเนินกำรดังนี้   

 ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร ผู้ ช่ ว ย

ภำษำอังกฤษ ร่วมกับ บริติช เคำนซิล โดยมี

นักศึกษำสมัครเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ จ ำนวน 92 คน 

มีสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 56 แห่ง 

 ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร ร่ ว ม กั บ 

สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศส โดยมีนักศึกษำสมัคร

เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ จ ำนวน 14 คน มีสถำนศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 14 แห่ง 

 ด ำเนินโครงกำรผู้ช่วยสอน

ภำษำเยอรมัน ร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูต

เยอรมัน โดยมีนักศึกษำสมัครเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ 

จ ำนวน 10 คน มีสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร 

จ ำนวน 10 แห่ง 

 ด ำเนินโครงกำรผู้ช่วยสอน

ภำษำจีน ร่วมกับมหำวิทยำลัยกุ้ยโจว  มีนักศึกษำ

สมั คร เข้ ำมำปฏิบั ติหน้ ำที่  จ ำนวน 16 คน  

มีสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 11 แห่ง 

 ด ำเนินโครงกำรผู้ช่วยสอน

ภำษำญี่ปุ่น ร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่น  

มีนักศึกษำสมัครเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ จ ำนวน 60 คน 

มีสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 60 แห่ง 

 โครงการสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศเพ่ือนบ้ำน 

ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มีกำรด ำเนินกำร

ร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ดังนี้ 
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 ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงรำย ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมอำชีพ 

(หลักสูตรกำรท่องเที่ยว) ให้แก่ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำของสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว จ ำนวน 20 คน 

 ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย

รำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม

หลักสูตรภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น ให้แก่

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกสำธำรณรัฐแห่ง

สหภำพเมียนมำร์ จ ำนวน 50 คน 

 ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย

รำชภัฏสุรินทร์ ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น ให้แก่บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำจำกรำชอำณำจักรกัมพูชำ จ ำนวน 

25 คน 

 ด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 8 ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร

ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น ให้แก่ครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 20 คน   

 

 

 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาและ

ครู/อาจารย์ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กำร 

เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักเรียน นักศึกษำ และครู

อำจำรย์ ในวันที่ 23 มกรำคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง 

กรุงเทพฯ โดยด ำเนินกำรร่วมกับสมำคมกำรพูด

ภำษำอังกฤษ (ประเทศไทย) (English Speaking 

Union, Thailand) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์

ภำษำอังกฤษในที่ชุมชนตำมหลักเกณฑ์ของสมำคม

กำรพูดภำษำอังกฤษ (English Speaking Union) 

ณ สหรำชอำณำจักร โดยให้วิทยำกรที่มีทักษะ 

ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำรตัดสิน

กำรแข่งขันกล่ ำวสุนทรพจน์ ระดับนำนำชำติ  

( International Public Speaking) แ ล ะ เ ชิ ญ

สถำบันสอนภำษำบริติช เคำนซิล เป็นผู้บรรยำย 

ให้ควำมรู้เปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำฝึกซ้อม

กล่ำวสุนทรพจน์ฯ และให้ครูอำจำรย์ เข้ำร่วม

สังเกตกำรณ์และฝึกซ้อมกำรตัดสินกำรกล่ำว 

สุนทรพจน์ฯ ของนักเรียน นักศึกษำ  
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 จัดกำรแข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์

เป็นภำษำอังกฤษในที่ชุมชนระดับชำติ (รอบรอง

ชนะเลิศ) ในวันที่ 24 มกรำคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้ำร่วม 

โครงกำร ประกอบด้วย ครูอำจำรย์ จ ำนวน 70 คน 

และนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน  71 คน สมัครเข้ำร่วม

กำรฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติ กำร  และมี  นักเรียน 

นักศึกษำที่ ได้รับกำรคัดเลือกจำกกำรแข่งขัน 

กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษในที่ชุมชนระดับชำติ 

(รอบรองชนะเลิศ) จ ำนวน 10 คน (2016 

National Public Speaking Competition)  

ในหั วข้ อ  “The most common way people 

give up their power is by thinking they 

don’t have any” ทั้งนี้  ได้ด ำเนินกำรคัดเลือก

นักเรียน นักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกรอบ 

รองชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 1 คน เพ่ือไปเข้ำร่วม

กำรแข่ ง ขั นกล่ ำ วสุ นทรพจน์ ภำษำ อั งกฤษ 

ในที่ชุมชนระดับนำนำชำติ  ณ กรุงลอนดอน 

สหรำชอำณำจักร เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2559  

ณ โรงแรม เดอะสุ โกศล กรุ ง เทพมหำนคร  

โดยผลกำรแข่งขันผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นำงสำวพิมพ์พลอย 

ริเกอร์ จำกโรงเรียนสำยปัญญำรังสิต  

 การจัดตั้ งศูนย์ประสานงาน 

ด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ASEAN 

Information Center/ ASEAN Knowledge 

Center) ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูล

เกี่ยวกับอำเซียนใน 7 เรื่อง ได้แก่ เว็บไซต์อำเซียน 

จ ำนวนศูนย์อำเซียนและแหล่งเรียนรู้  กำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนด้ำนอำเซียน กำรพัฒนำบุคลำกร

ด้ำนอำเซียน กำรวิจัยด้ำนกำรศึกษำเกี่ยวกับ

อำเซียน ควำมร่วมมือด้ำนอำเซียนระดับประเทศ

และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และสื่ออำเซียน 

รวมถึงด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอำเซียน

ของกระทรวงศึกษำธิกำร www.asean.sueksa.go.th  

 การส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ด ำเนินกำรผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำใน

รูปแบบต่ำงๆ เช่น  รำยกำรวิทยุเพ่ือกำรศึกษำ 

รำยกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำเพ่ือ

คนพิกำรเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพ 

กำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและ

ภำษำของประเทศในกลุ่ มอำ เซี ยน เ พ่ือกำร

เตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ดังนี้ 

 ผลิตรำยกำรวิทยุเพ่ือกำรศึกษำ

ส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษและอำเซียน 912 รำยกำร 

อำทิเช่น รำยกำร “หยิบมำเล่ำเอำมำฝำก” รำยกำร 

“โลกกว้ำงทำงกำรศึกษำ” รำยกำร “สนุกกับภำษำ

อำเซียน” รำยกำร “360 O  English” “ภำษำฝรั่ง 

ไม่มีเมล็ด” และผลิตเอกสำรประกอบกำรรับฟัง

รำยกำรภำษำเวียดนำม กัมพูชำ พม่ำ จ ำนวน  

1,500 เล่ม ทั้งนี้ผู้รับบริกำรสำมำรถดำวน์โหลด

เอกสำรประกอบกำรรับฟังรำยกำรภำษำอำเซียนได้ที่ 

www.moeradiothai.net  

 ผลิ ต ร ำ ยกำร โท รทั ศน์ เ พ่ื อ

กำรศึกษำส่ง เสริมกำรสอนภำษำอังกฤษและ

อำเซี ยน 134 รำยกำร อำทิ เ ช่ น  ร ำยกำ ร 

“Welcome to Thailand”  ร ำ ย ก ำ ร  “วิ ถี

อำเซียน” รำยกำร “ต้นกล้ำอำเซียน” เป็นต้น 

 ผลิตและเผยแพร่สื่อกำรศึกษำ

เพ่ือคนพิกำรเกี่ยวกับอำเซียน เช่น  หนังสือเสียง 

http://www.moeradiothai.net/


รายงานประจ าปี 2559 109 

 

100 รำยกำร  หนังสืออักษรเบรลล์  1,852 หน้ำ

เบรลล์  รำยกำรโทรทัศน์เพื่อคนพิกำร 52 รำยกำร 

 ผลิ ตสื่ อ  VCD/DVD ส่ ง เ ส ริ ม

ควำมรู้อำเซียน จ ำนวน 63,000 แผ่น พร้อมจัด

ส่งไปยังห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 905 แห่ง 

 การพัฒนาผู้บริหาร ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและ

การศึกษานานาชาติ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

 พัฒนำผู้ บ ริ ห ำ ร  ค รู  แ ล ะ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำเอกชนเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียนและกำรศึกษำนำนำชำติ มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 

1,137 คน และมีกิจกรรมส ำคัญ อำทิเช่น อบรม

ภำษำ อังกฤษเชิ งปฏิบั ติ กำร ให้ แก่ครู ผู้ สอน

ภำษำอังกฤษให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบ

อ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมกรอบ 

CEFR และน ำ ไปปรั บ ใช้ ในกำรจัดกำร เรี ยน 

กำรสอนในรูปแบบมุ่งเน้นกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ

ในชั้นเรียน (communicative language teaching) 

จ ำนวน 11 รุ่น ในพ้ืนที่จังหวัดต่ำงๆ ได้แก่ แพร่ 

ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ นครศรีธรรมรำช ปรำจีนบุรี 

เพชรบูรณ์ ปทุมธำนี กรุงเทพมหำนคร และสงขลำ 

มีผู้ เข้ ำร่ วมอบรมทั้ งสิ้ น  750 คน อบรมเชิ ง

ปฏิ บั ติ กำรภำษำ เวี ยดนำมและภำษำ เขมร  

มีผู้เข้ำร่วมอบรม 79 คน อบรมเชิงปฏิบัติกำรภำษำ

บำฮำซำ จ ำนวน 50 คน และอบรมเชิงปฏิบัติกำร

ภำษำลำว 53 คน  

 ฝึกอบรมหลักสูตร "กำรสร้ำง

สมรรถนะผู้น ำทำงกำรศึกษำที่ยั่ งยืนเพ่ือเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก" (Capacity 

Building for Sustainable Education Leaders 

towards Becoming Regionaland Global 

Citizen: CBSEL) มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจ ำนวน ๓๐ คน  

 พัฒนำสมรรถนะผู้ บ ริหำร

สถำนศึกษำและสมรรถนะครูสู่กำรเป็นประชำคม

อำเซียน ด ำเนินกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตร

พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำและสมรรถนะ

ครูสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน  และด ำเนินกำร

พัฒนำตำมหลักสูตร  โดยรุ่นที่ 1 พัฒนำสมรรถนะ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 

จ ำนวน 39 คน  และรุ่นที่ 2 พัฒนำสมรรถนะครู 

สู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน  จ ำนวน 42 คน  

 ฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนำทักษะ 

กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับคนไทย มีผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษ จ ำนวน 16,786 คน  
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในพื้นที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค  

1 - 13 (เดิม) ด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

ของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียนไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เป็นไปในทิศทำง

เดียวกันด้วยควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรและเพ่ือให้

ผู้บริหำรหน่วยงำน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  

อำจำรย์ นักเรียนนักศึกษำ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

ที่รับผิดชอบ ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงควำมพร้อม

ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่ งมีผู้บริหำร

สถำนศึกษำ ครู และนักเรียน นักศึกษำที่เข้ำร่วม

โครงกำรทั้งสิ้น  10,144 คน และด ำเนินกำร 

ใน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

1. กำรประชุมปฏิบัติกำรโครงกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

เพ่ือกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในพ้ืนที่ ประจ ำปี

งบประมำณ 2559 เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับโครงกำรและระดมควำมคิดเห็นเพ่ือหำ

ข้อสรุปแนวทำงกำรปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกัน 

ในกำรขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมอำเซียนศึกษำภำค 

ที่จัดตั้งขึ้นให้ด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงและ

เป้ำหมำยเดียวกัน และจัดประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรศูนย์ส่งเสริมอำเซียนศึกษำของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน

โครงกำร จ ำนวนภำคละ 1 ครั้ง รวม 13 ครั้ง 

2. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ

ทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมพร้อมสู่ประชำคม

อำเซียน ด ำเนินกำรจัดท ำและพัฒนำข้อมูล

สำรสนเทศเกี่ ยวกับควำมพร้อมสู่ประชำคม

อำเซียนของศูนย์ส่ง เสริมอำเซียนศึกษำภำค 

จ ำนวน 4 ฐำนข้อมูล  ได้แก่  (1)  ข้อมูลทำง

กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับควำมพร้อมสู่ประชำคม 

(2) ข้อมูลควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำเซียน (3) ข้อมูล

เกี่ยวกับผลงำนนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือกำร

เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ได้แก่ 

วิ ธี กำรสอน ผลงำน  นวั ตกรรมที่ เ ป็น  Best 

Practice โดยให้ครอบคลุมทุกประเภทและระดับ

กำรจัดกำรศึกษำ และ (4) ข้อมูลรำยงำนวิจัยต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ำเป็นเอกสำร และเผยแพร่

ผ่ำนเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมอำเซียนศึกษำภำค 

3 . กำรทดสอบทักษะกำรใช้

ภำษำในกลุ่ มประเทศอำเซียนของนัก เรี ยน 

นักศึกษำเพ่ือกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรทดสอบ

ประเมินทักษะกำรใช้ภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียน

เพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียน และจัดให้มีเวทีแสดง

ศักยภำพด้ำนกำรสื่อสำรภำษำที่ใช้ในกลุ่มประเทศ

อำเซียนและเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำระดับคุณภำพ

กำรใช้ภำษำในกลุ่มประเทศอำเซียนเพ่ือกำร

สื่อสำรของนักเรียน นักศึกษำให้ เป็นไปตำม

มำตรฐำน จ ำนวนภำคละ 1 ครั้ง รวม 13 ครั้ง 

โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่ เข้ำทดสอบ คือ นักเรียน

นักศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผลปรำกฏว่ำ 

มีนักเรียน นักศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน 

2,378 คน  ภำษำที่นักเรียน นักศึกษำเข้ำทดสอบ 

8 ภำษำ คือ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น 

เมียนม่ำร์  ภำษำมลำยู  ภำษำเวียดนำม  และ

ภำษำไทย 
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4 . ก ำ ร พัฒนำบุ คล ำกรทำ ง

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำร

จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สู่ประชำคมอำเซียนเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้

เกี่ยวกับอำเซียนผ่ำนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์  

โ ด ย มี เ ป้ ำ ห ม ำ ย  คื อ  ก ำ ร พัฒ นำค รู ผู้ ส อน

ประวัติศำสตร์ให้มีทัศนคติเชิงบวกในกำรสอนวิชำ

ประวัติศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ปรับ

ทัศนคตทิี่มีต่อเพ่ือนบ้ำนของผู้เรียน จ ำนวนภำคละ 

1 ครั้ง รวม 13 ครั้ง และผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 3,343 คน 

5 . ก ำ ร ร ว บ ร ว ม  คั ด เ ลื อ ก

นวัตกรรมผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อกำร

สร้ำงควำมพร้อมผู้เรียนสู่ประชำคมอำเซียน ที่เป็น 

Best Practice โดยมีด ำเนินกำรรวบรวม คัดเลือก 

 

นวัตกรรม/ผลงำนที่เป็น Best Practice จ ำนวน  

280 ผลงำน โดยจ ำแนกได้ 3 แบบ คือ นวัตกรรม

ผลงำนที่ ได้จำกกำรคัด เลือก โดยส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน36 ผลงำน นวัตกรรม

ผลงำนที่ได้จำกกำรรวบรวมผลงำนที่ได้รับรำงวัล

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ จ ำนวน 216 ผลงำน และ

นวัตกรรมที่ผลงำนได้จำกกำรรวบรวมผลงำนที่เป็น 

Best Practice ในพ้ืนที่จำกกำรตรวจรำชกำรหรือ

ค้นพบในพ้ืนที่ จ ำนวน 28 ผลงำน 

6. กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และยกย่องผู้ มีผลงำนนวัตกรรมที่ เป็น  Best 

Practice ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในรูปแบบกำรเสวนำวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และกำรแสดงนิทรรศกำรผลงำน จ ำนวนภำคละ 1 ครั้ง 

รวม 13 ครั้ง และมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จ ำนวนทั้งสิ้น 4,423 คน  
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 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั กษ ะชี วิ ต

เยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน เป็นกำรด ำเนินงำน

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 – 13 (เดิม)  

เพ่ือพัฒนำให้เยำวชนมีทักษะชีวิตที่ เหมำะสม 

ในกำรเป็นพลเมืองอำเซียน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 

ที่เข้ำร่วมโครงกำรเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำยและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  

ได้ผ่ำนกระบวนกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดตั้งแต่

ก ำ ร คั ด เ ลื อ ก ด้ ว ย ก ำ ร เ ขี ย น เ รี ย ง ค ว ำ ม  

จำกสถำนศึกษำจ ำนวน 131 แห่ง และได้เข้ำรับ

กำรพัฒนำ จ ำนวน 655 คน รวมถึงได้มีกำร

ด ำ เนินกำรขยำยผลกิ จกรรมตำมโครงกำร 

ในสถำนศึกษำแก่นักเรียนในสถำนศึกษำ จ ำนวน 

31,500 คน ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต

เยำวชนสู่พลเมืองอำเซียน ประกอบด้วย 4 

กิจกรรมหลัก ดังนี้  

1. กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย

ด้ ว ยก ำ รคั ด เ ลื อ ก เ รี ย ง ค ว ำม  โ ดยก ำ หน ด

กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ใน

ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ต อ น ป ล ำ ย แ ล ะ ร ะ ดั บ

ปร ะกำศนี ยบั ต ร วิ ช ำชี พ  สั ง กั ด ส ำ นั ก ง ำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โดยมี

หน่วยงำน/สถำนศึกษำที่ส่งเรียงควำมเข้ำรับกำร

คัดเลือกในหัวข้อเรื่อง “แนวทำงกำรเสริมสร้ำง

ทักษะชีวิตเยำวชนเป็นพลเมืองอำเซียน” จ ำนวน 

187 แห่ง และได้รับกำรคัดเลือกเรียงควำม 

จ ำนวน 131 แห่ง  

2. กำรพัฒนำและให้ควำมรู้แก่

กลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก 

ทักษะ และทัศนคติที่เหมำะสมกับช่วงวัยสู่กำรเป็น

พลเมืองอำเซียน ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  

1 - 13 ใช้วิธีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนจำก

สถำนศึกษำจ ำนวน 131 แห่ง เป็นจ ำนวน 655 

คน โดยมีเนื้อหำกำรอบรมให้ควำมรู้ ประกอบด้วย 

แนวทำงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ใน 4 ทักษะ 

ได้แก่ (1) กำรสร้ำงกำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำ

ในตนเองและผู้อ่ืน  (2) กำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ 

และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (3) กำรจัดกำรกับ

อำรมณ์และควำมเครียด  และ (4) กำรสร้ำง

สัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืน นอกจำกนี้ ยังได้เพ่ิมเติม

เนื้อหำควำมรู้ด้ำนอ่ืนๆ เช่น กำรเขียนโครงกำร  

เทคนิคกำรขยำยผลโครงกำร ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร

สื่อสำร  กำรเรียนรู้และเข้ำใจข้ำมวัฒนธรรม เป็นต้น 

เพ่ือช่วยเสริมให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำทักษะ

เหล่ำนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง 



รายงานประจ าปี 2559 113 

 

3.  ก ำรขยำยผลกำรด ำ เนิ น

โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเยำวชนสู่พลเมือง

อำเซียนของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ได้มีกำร

ด ำเนินกำรในหลำยรูปแบบ ได้แก่ กำรอบรมให้

ควำมรู้ ฐำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรแข่งขันกล่ำว

สุนทรพจน์ กำรแข่ งขั นตอบปัญหำอำ เซี ยน  

กำรประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อำเซียน  

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับประเทศในอำเซียน ค่ำยกิจกรรม

กำรเรียนรู้  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำกิจกรรม

ประกวดป้ำยนิเทศกิจกรรมหน้ำเสำธงประจ ำ 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกวันหลังเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  ค่ำยพัฒนำ

ศักยภำพเยำวชนสู่พลเมืองอำเซียน กิจกรรมกำร

แสดงอำเซียน และนิทรรศกำรอำเซียน และกำร

ประกวดผลงำนของนักเรียน โดยสำมำรถขยำยผล

ควำมรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังกล่ำว ไปสู่นักเรียน 

จ ำนวน 31,500 คน 

4.  กำรสั มมนำสรุ ปผล และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินโครงกำรขยำยผล

ในสถำนศึกษำ และศึกษำดูงำน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และส่งเสริมใหน้ าไปใช้ในการบริหาร การบริการ  

และการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและ

ส่งเสริมให้น ำไปใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร และ

กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกลยุทธ์ 

ที่ส ำคัญ คือ เร่งรัด พัฒนำ และส่งเสริมกำรใช้

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือ

กำรจัดกำรศึกษำให้ เกิดประสิทธิภำพ ซึ่ ง ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ที่ผ่ำนมำ มีกำรด ำเนินงำน

โครงกำรและกิจกรรมที่ส ำคัญ ดังนี้ 

  การด าเนินโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) 

กำรจัดท ำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

เพ่ือกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (MOENet) 

เป็นกำรสร้ำงเส้นทำงติดต่อสื่อสำรของข้อมูล 

ด้ ำนกำรศึ กษำให้ส ำมำรถติดต่อสื่ อสำรกับ 

ทุกสถำนศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง โดยจัดท ำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตภำยในประเทศ 

และภำยนอกประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนสำรสนเทศกับเครือข่ ำยสำรสน เทศ 

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ต่ ำ ง ๆ  ทั่ ว โ ล ก  

ซึ่ ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ด ำเนินกำร

ปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรใช้ งำน เครื อข่ ำย

อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ พ่ื อ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ โ ด ย ป รั บ เ พ่ิ ม

ประสิทธิภำพควำมเร็วช่องทำงออกต่ำงประเทศ

จำก 15 Gbps เป็น 50 Gbps และช่องทำง

ภำยในประเทศ จำก 8 Gbps เป็นควำมเร็ว 57 Gbps 

เ พ่ื อ รอ ง รั บ ก ำร ใ ช้ ง ำ นร ะบบ อิน เทอร์ เ น็ ต 

ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำเพ่ือกำรจัดกำรเรียน

ก ำ ร ส อน  ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 

กว่ำ 36,589 แห่ง ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน จ ำนวน 

30,934 แห่ง สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 

425 แห่ง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 แห่ง 

ส ำนักงำน กศน. จังหวัด อ ำเภอและต ำบล 5,039 แห่ง 

และอ่ืนๆ 179 แห่ง รวมถึงหน่วยงำนภำยใน 

วังจันทรเกษม นอกจำกนี้ ยังได้ท ำกำรตัดถ่ำยโอน

โรง เ รี ยน ในสั งกัดส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจำกเครือข่ำย Uninet ที่มี

จ ำนวน 5,000 แห่ง มำยังเครือข่ำย MOENet 

โดยได้ด ำเนินกำรตัดถ่ำยโอนโรงเรียนแล้วเสร็จ 

จ ำนวน 536 โรง และอยู่ระหว่ำงคัดเลือกโรงเรียน

เพ่ือตัดถ่ำยโอนในระยะต่อไป จ ำนวน 1,000 โรง 

  ก า ร พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ า น  ICT  

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กำรที่บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะช่วยเ พ่ิม

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของภำครัฐ และเป็น

ปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้กำรพัฒนำระบบรำชกำร

เป็นไปตำมเป้ำหมำยในที่สุด ซึ่งในปีงบประมำณ 

พ.ศ.2559 ได้ด ำเนินกำรจัดหลักสูตรกำรอบรม

เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน ICT จ ำนวน 6 

หลักสูตร ได้แก่ กำรจัดท ำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Form)  ก ำ ร ส ร้ ำ ง ส ร รค์ ง ำ น  Infographic 

ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator กำรใช้ SPSS 

for Windows ส ำหรับงำนวิจัยและกำรวิเครำะห์

ข้อมูลทำงสถิติ กำรใช้โปรแกรม MindManager

กำรใช้โปรแกรมส ำนักงำนชุด Microsoft Office 

บน Cloud และกำรใช้ระบบประเมินรำคำงำน
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ซอฟต์แวร์ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้แก่

บุคลำกรเป้ำหมำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึ กษ ำ ธิ ก ำ ร  ร ว มทั้ ง สิ้ น จ ำ น วน  300  ค น  

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถจัดอบรมไปแล้ว  

5 หลักสูตร 10 รุ่น รวมผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 

233 คน โดยมีรำยละเอียดในแต่ละหลักสูตรดังนี้  

2.1 ก ำ ร จั ด ท ำ แ บ บ ฟ อ ร์ ม

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) จ ำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ำรับ

กำรอบรม จ ำนวน 46 คน 

2.2 ก ำ ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Mind 

Manager จ ำนวน 3 รุ่น มีผู้ เข้ำรับกำรอบรม 

จ ำนวน 55 คน 

2.3 กำรใช้ SPSS for Windows 

จ ำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน 

2.4 กำรใช้โปรแกรมส ำนักงำนชุด 

Microsoft Office บน  Cloud จ ำ น วน  2  รุ่ น  

มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 41 คน 

2.5 กำรสร้ำงสรรค์งำน Infographic 

จ ำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 50 คน 

  การจัดท าข้อมูลด้านการศึกษาส าหรับ

น า เ สน อผ่ า น แอพพลิ เ คชั่ น กดดู รู้ ศึ ก ษ า 

(EducationClick) 

สื บ เ นื่ อ ง จ ำ ก แ น ว คิ ด ข อ ง 

รองนำยกรัฐมนตรีด้ำนสังคม (นำยยงยุทธ ยุทธวงศ์)  

ที่ต้องกำรรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงำนภำครัฐ 

จัดท ำและให้บริกำรตำมบริบทของหน่วยงำน

ตนเอง ภำยใต้โครงกำร "กดดูรู้ทันที" ซึ่งมุ่งเน้น 

กำรให้บริกำรข้อมูลแก่ประชำชนเพ่ือสืบค้นข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ได้หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำ

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 

เผยแพร่ให้ประชำชนได้ทรำบ พร้อมด ำเนินกำร

คัด เลือกข้อมูลที่น่ ำสนใจและเป็นประโยชน์ 

ต่อประชำชนในวงกว้ำงเผยแพร่ผ่ำนแอพพลิเคชั่น

5 กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน (2) ข้อมูลอำชีวศึกษำ (3) ข้อมูล

อุดมศึกษำ (4) ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น และ  

(5) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เผยแพร่เพ่ือใช้งำน

ผ่ำน AppleApp Store และ GoogleApp Store 

เรียบร้อยแล้ว 

  การบูรณาการฐานข้อมูลกลางระดับ

กระทรวง 

จำกกำรที่ ก ระทรวงศึกษำธิ กำร 

ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีเ พ่ือ

ก ำ รศึ กษ ำ  (พ . ศ . 2559-2563) โดยก ำหนด

ยุทธศำสตร์ปฏิบัติกำรใน 5 ด้ำน และได้มีกำรหำรือ

เกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ
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ของกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนโดยจะมี

กำรบูรณำกำรโครงข่ำยใหญ่ของกระทรวงศึกษำธิกำร

ที่มีอยู่ 2 โครงข่ำย คือ MOENet และ UNINet 

ให้เป็นโครงข่ำยเดียวที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถใช้งำน

ร่ ว มกั น  และยุ ทธศำสตร์ ที่  2 ระบบข้ อมู ล

สำรสนเทศในปัจจุบันแต่ละหน่วยงำนมีกำรจัดท ำ

ระบบข้อมูลสำรสนเทศอยู่ แล้ ว แต่ยั งกระจัด

กระจำยและไม่มีควำมเชื่อมโยงกันทั้งภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำน ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำรได้มีกำรจัดประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำง

กำ รบู รณำกำ ร ร ะบบฐ ำนข้ อมู ล กล ำ งขอ ง

กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 4 ฐำนข้อมูล 

ไ ด้ แ ก่  ( 1 )  ฐ ำน ข้ อ มู ล นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ ำ  

(2) ฐำนข้อมูลสถำนศึกษำ (3) ฐำนข้อมูลครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ (4) ฐำนข้อมูล

บุคลำกรอ่ืน ซึ่ งจะเป็นระบบฐำนข้อมูลกลำง 

ด้ำนกำรศึกษำที่ทุกหน่วยงำนจัดเก็บข้อมูลและ

สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้  และได้ด ำ เนินกำร

วิเครำะห์โครงสร้ำงของฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบูรณำกำร 

อำทิเช่น กำรก ำหนดกลุ่มข้อมูล (Schema Dataset) 

รำยกำรข้อมูล ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล จ ำนวน

ควำมยำวในกำรจัดเก็บ ระดับกำรศึกษำที่จัดเก็บ 

และนิ ยำมค ำอธิบำยมำตรฐำนข้อมูลกลำง 

(Metadata Standard) กำรก ำหนดมำตรฐำนกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูล ก ำหนดระเบียบและวิธีกำร

อัพเดตฐำนข้อมูล ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร

จัดกำรข้อมูล รวมถึงกำรเลื่อนไหลของข้อมูล  

เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นสำมำรถบูรณำกำร

ฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ดังนี ้

 ฐำนข้อมูลนักเรียน นักศึกษำและ

ผู้เรียน สำมำรถบูรณำกำรได้ 5 หน่วยงำน  

 ฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำสำมำรถบูรณำกำรได้ 4 หน่วย  

 ฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรพลเรือนและ

บุคลำกรอ่ืนๆ สำมำรถบูรณำกำรได้ 6 หน่วยงำน  

หน่วยงำนและสถำนศึกษำสำมำรถ

บูรณำกำรได้ 3 หน่วยงำน 

  การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต

การ วิจั ยการพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษา 

ก อ ง ทุ น พั ฒ น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ

กำรศึกษำได้พิจำรณำจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตกำรวิจัยกำรพัฒนำ

และกำรใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือกำรศึกษำ จ ำนวน  

10 โครงกำร ดังนี้  
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1. โครงกำร พัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรเรียนรู้และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ส ำหรับ

หลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษำของสถำนศึกษำ

ใ น พ้ื น ที่ ภ ำ ค เ ห นื อ ต อ น ล่ ำ ง ผ่ ำ น โ ม บ ำ ย  

เป็นโครงกำรที่ศึกษำและหำรูปแบบระบบบริหำร

จัดกำรเรียนรู้และเครือข่ำยสังคมออนไลน์ส ำหรับ

หลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษำของสถำนศึกษำ

ในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำงผ่ำนโมบำยและถ่ำยทอด

นวัตกรรมและประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบฯ 

2. โครงกำรคลังข้อสอบและห้องสอบ

เสมือนจริงผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นโครงกำร 

ที่ พัฒนำระบบฐำนข้ อมู ล ข้ อสอบออน ไลน์ 

ที่ได้มำตรฐำน (O-net, GAT-PAT, 7 วิชำสำมัญ) 

โดยมีกำรจับเวลำเพ่ือให้ผู้ใช้งำนรู้สึกเสมือนได้อยู่

ในห้องสอบจริง มีกำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์

ก่อนและหลังจำกกำรฝึกฝนท ำข้อสอบจำกระบบ

ห้องสอบเสมือนจริงว่ำมีส่วนพัฒนำและเสริมสร้ำง

ทักษะอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

3. โครงกำรนวัตกรรมกำรศึกษำ  

โ ดย ใช้ เ ทค โ น โลยี  Augmented Reality (AR) 

ร่ วมกับแบบเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร  

เป็นโครงกำรที่น ำเทคโนโลยี AR มำใช้ในกำรสร้ำง

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่จะช่วยเพ่ิมมิติกำรเรียนรู้ 

ดังนั้น ในวงกำรศึกษำจึงมีควำมส ำคัญ และสมควร

ที่จะมีกำรพัฒนำต่อยอด เพ่ือให้กำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียนก้ำวข้ำมพ้นขีดจ ำกัดในกรอบเดิมๆ ส่งผลให้

เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มที่ 

4. โครงกำร เปลี่ ยนรูปแบบของ

ควำมรู้  ภำยในกระบวนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 

โดยใช้กำรบูรณำกำร ระหว่ำงกำรสอนเ พ่ือ

ปรับ เปลี่ ยนมโนมติผ่ ำนสถำนกำรณ์จ ำลอง 

บนคอม พิ ว เตอร์ ร่ ว มกั บกลวิ ธี ก ำ รจั ด แล ะ

ประ เ มิ น ผล เ พ่ื อก ำ ร พัฒนำขอ งครู  ผู้ ส อน

วิทยำศำสตร์และนักเรียน  

5. โครงกำรพัฒนำชุดหุ่นยนต์เ พ่ือ

ก ำ รศึ กษ ำ  ( One Robot per Child – ORPC) 

เป็นโครงกำรที่พัฒนำชุดหุ่นยนต์ที่มีควำมยืดหยุ่น 

สำมำรถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง  

เพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนรู้หัวข้อองค์ควำมรู้ในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ

เทคโนโลยี ของระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ/

หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย ของหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้ น พ้ืนฐำนได้อย่ ำงน้อย 3 หัวข้อ 

องค์ควำมรู้ โดยมุ่งเน้นหัวข้อองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับหัวข้อองค์ควำมรู้ทำงฟิสิกส์  เช่น  

แ ร ง แ ล ะ ก ำ ร เ ค ลื่ อ น ที่  ง ำ น แ ล ะพ ลั ง ง ำ น

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมดุลกล กำรชนและ

โมเมนตัม พีชคณิตเชิงเส้น หรือเวกเตอร์ 

6. โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ บ ท เ รี ย น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและ

วัฒนธรรม (หมวดภูมิศำสตร์) ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำ

ปี ที่  1  บ น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร แ อ น ด ร อ ย ด์   

เป็นโครงกำรที่ พัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอนวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำหรับ 

ชั้ นมั ธยมศึ กษำปีที่  1  บนระบบปฏิบั ติ ก ำร 

แอนดรอยด์และเพ่ือน ำไปประยุกต์เป็นแนวทำง 

ในกำรสร้ำงบทเรียนอื่นๆ 
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7. โครงกำรกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้

ในควำมเข้ำใจมโนมติวิทยำศำสตร์ของผู้ เรียน 

ที่ได้รับกำรเรียนรู้จำกโปรแกรมแบบทดสอบและ

เยียวยำข้อบกพร่องกำรเรียนรู้แบบออนไลน์   

เป็นโครงกำรที่พัฒนำโปรแกรมแบบทดสอบและ

เยียวยำข้อบกพร่องกำรเรียนรู้แบบออนไลน์  

(OPTaRS) ในส ำข ำ วิ ช ำ ฟิ สิ ก ส์  ต ำมแนวคิ ด 

คอนสตรัคติวิสต์ที่บูรณำกำรข้อมูลจ ำเพำะของ

นั ก เ รี ย น ร ำยบุ ค คล ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ำ ร วั ด แล ะ

ประเมินผลเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือเปรียบเทียบผล 

กำรเรียนรู้ของนักเรียนในควำมเข้ำใจมโนคติ

วิทยำศำสตร์สำขำวิชำฟิสิกส์ของนักเรียนที่ได้รับ

กำรเรียนรู้โดยใช้ OPTaRS กับนักเรียนที่ได้รับกำร

เรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ปกติ 

8. โครงกำรพัฒนำสื่ อกำรเรียนรู้ 

แบบปฏิสั ม พันธ์ด้ ว ย เทคโนโลยี เสมือนจริ ง 

ตำมแบบจ ำลองจินตวิศวกรรมส ำหรับห้องเรียน

อัจฉริยะ เป็นโครงกำรที่วิจัยพัฒนำนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับห้องเรียนอัฉริยะ 

โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้  กำรผลิต กำรพัฒนำ 

โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำย

เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อ ภำยใต้

แนวคิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ เชิงสร้ำงสรรค์ และ

เสริมสร้ำงจริยธรรมและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 

ในกำรเข้ำถึงและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

ก ำ ร พัฒ นำสื่ อ ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ บบปฏิ สั ม พั น ธ์ 

ตำมแบบจ ำลองจินตวิศวกรรมต้องอำศัยครู 

เป็นผู้ แนะน ำกระบวนกำร เรียนร็ ให้ กับ เด็ ก  

ขณะเดียวกันครูจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำด้วย

กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทำงด้ำน

เทคโนโลยีเพ่ือจะได้มีทักษะในกำรถ่ำยทอดโดยใช้

กระบวนกำรของไอซีทีเข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำ

ผู้ เ รี ยน ให้ สอดคล้ องกับยุ ค เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล 

ในศตวรรษท่ี 21  

9. โ ค ร ง ก ำ ร กำร พัฒนำหนั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุดสรีรวิทยำและพยำธิ

สรีรวิทยำของระบบต่ำง ๆ ในร่ำงกำยแบบบูรณำกำร

ส ำหรับผู้ เ รียนหลักสูตรในกลุ่มวิทยำศำสตร์

กำ รแพทย์  ชั้ นปรี คลิ นิ กของมหำวิ ทยำลั ย 

ในประเทศไทย เป็นโครงกำรที่มุ่งวิจัยและพัฒนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดสรีรวิทยำและพยำธิ

สรีรวิทยำของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยแบบบูรณำกำร 

ส ำหรับผู้ เรียนหลักสูตร ในกลุ่มวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์  ชั้ นปรีคลินิ ก  ของมหำวิทยำลั ย 

ในประเทศไทย ซึ่งจะมีภำพ เสียง และเนื้อหำ

ควำมรู้แบบบูรณำกำร เพ่ือใช้ส ำหรับเสริมควำมรู้

ให้ผู้เรียนกลุ่มวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้เป็นอย่ำงดี 

ในเนื้อหำของชุดแบบเรียนดังกล่ำวประกอบด้วย 

(1) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (2) ระบบไต  

(3) ระบบประสำท (4) ระบบเลือดและน้ ำเหลือง 

(5) ระบบทำงเดินอำหำร (6) ระบบหำยใจ  

(7) ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ (8) ระบบต่อม 

ไร้ท่อ และ (9) ระบบสืบพันธุ์  ชุดแบบเรียน

ดังกล่ำว จะมีกำรสัง เครำะห์โดยผู้ เชี่ ยวชำญ

ตรวจสอบแก้ไขทั้งภำษำทำงกำรแพทย์และเนื้อหำ

อย่ำงละเอียด ก่อนที่จะท ำเป็นชุดแบบเรียน

หนั งสือ อิ เล็ กทรอนิกส์ เ พ่ือ ให้นั กศึกษำกลุ่ ม

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้ศึกษำค้นคว้ำผ่ำนระบบ

เครือข่ ำย เ พ่ือน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ ไปประยุ กต์ ใ ช้ 

กับกำรเรียนในระดับคลินิกต่อไปได้ 
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10. โครงกำรพัฒนำโรงเรียน ชุมชน 

ยุค ใหม่  ผ่ ำนระบบเครือข่ ำย  เป็นโครงกำร 

ที่ตระหนักถึ งควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคน 

ให้สำมำรถรับมือกับโลกยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ICT) ได้มีบทบำท

ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็น 

ตัวจักรส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเจริญให้กับสังคม

เศรษฐกิจและควำมมั่นคงให้แก่ประเทศ ด้วยเหตุนี้

จึงมีควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ทำงด้ ำน  ICT โดยกำรพัฒนำทำงด้ำน

กำรศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ

รูปแบบสังคมฐำนควำมรู้  (Knowledge Based 

Society) ซึ่งท ำให้ลดอุปสรรคของคนในสังคม 

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และควำมมีส่วนร่วม 

ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นกำรเพ่ิมควำม 

เท่ำเทียมกันในโอกำสของคนในสังคม ศูนย์กำร

เรียนรู้ ICT ชุมชนต ำบลคลองน้ ำไหล ได้ด ำเนินกำร

โครงกำรภำยใต้ชื่อว่ำ “กำรพัฒนำโรงเรียน ชุมชน 

ยุคใหม่  ผ่ ำนระบบเครื อข่ ำย” ในด้ ำนกำรใช้

เทคโนโลยีเพ่ือจัดกำรเรียนรู้ มุ่งหวังเพ่ือพัฒนำคนใน

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยอำศัยเครื่องมือกำรติดต่อ 

สื่อสำรที่ทันสมัย เป็นกำรเรียนส ำหรับทุกคนเรียน

ได้ ทุ ก เ ว ล ำและทุ ก สถ ำนที่  ( Learn for all : 

anyone, anywhere and anytime) ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

  การยกเว้นรัษฎากรมาตรการภาษี

เพื่อสนับสนุนการบริจาค 

คณะรั ฐมนตรีมีมติ  เมื่ อวันที่  10 

พฤษภำคม 2559 เห็นชอบมำตรกำรภำษีเพ่ือ

สนั บสนุ นก ำ รบ ริ จ ำ ค ให้ แ ก่ ก อ งทุ น พัฒนำ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ และอนุมัติหลักกำรร่ำง

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล

รัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. . . . .  และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยสำระส ำคัญของ 

พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ยกเว้น 

ภำษีเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดำ โดยให้ยกเว้น

ส ำหรับกำรบริจำคเงินเท่ำจ ำนวนเงินที่บริจำค 

แต่เมื่อรวมกับเงินบริจำค ตำมมำตรำ 47 (7)  

แต่ประมวลรัษฎำกรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 

ของเงินได้ พึงประเมินหลั งหักค่ำใช้จ่ ำยและ 

หักค่ำลดหย่อนนั้น และบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ให้ยกเว้นส ำหรับเงินได้เท่ำจ ำนวนเงินหรือรำคำ

ทรัพย์สินที่บริจำค แต่เมื่อรวมกับรำยจ่ำยเพ่ือกำรกุศล

สำธำรณะหรื อ เ พ่ือกำรสำธำรณประโยชน์ 

ตำมมำตรำ 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎำกรแล้ว 

ต้องไม่ เกินร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิ  ทั้ งนี้ ได้

ประกำศใช้ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2559 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่  30 กันยายน  2559 
 (หน่วย:บาท)  

 หมายเหตุ 2559 2558 

สินทรัพย์    
 สินทรัพย์หมุนเวียน   

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 969,465,911.37 1,124,407,719.76 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 6 352,183,921.81 472,003,066.54 
  เงินลงทุนระยะสั้น 7 753,294,258.08 718,810,943.86 
  วัสดุคงเหลือ 8 12,299,368.67 8,484,568.41 
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  9 670.46   - 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    - 17,894.51 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,087,244,130.39 2,323,724,193.08 

      

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

  ลูกหนี้ระยะยาว 10 1,500,969.38 1,500,969.38 
  อาคารและอุปกรณ์  11 2,983,295,595.37 3,291,366,814.12 
  สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน  12 2,471,242.76 5,744,415.38 
  สินทรัพย์ไม่มี 13 5,725,285.22 5,986,875.19 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  14   - 598,055.56 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,992,993,092.73 3,305,197,129.63 
รวมสินทรัพย์  5,080,237,223.12 5,628,921,322.71 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่  30 กันยายน  2559 
 (หน่วย:บาท)  

 หมายเหตุ 2559 2558 

หนี้สิน    
 หนี้สินหมุนเวียน   

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 15 393,919,276.25 527,848,081.62 
  เจ้าหนี้เงินโอนระยะสั้น 16 6.33 55,965.20 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น 17   -   - 
  เงินรับฝากระยะสั้น 18 1,120,020,169.63 1,136,627,029.17 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 2,301,816.18 4,319,794.34 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,516,241,268.39 1,668,850,870.33 

      
 หนี้สินไม่หมุนเวียน    
  เจ้าหนี้เงินโอนระยะยาว 20 21,926,193.69 20,324,897.93 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 21 29,385,645.00 29,045,000.00 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  51,311,838.69 49,369,897.93 
รวมหนี้สิน  1,567,553,107.08 1,718,220,768.26 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  3,512,684,116.04 3,910,700,554.45 

    

สินทรัพยส์ุทธิ/ ส่วนทุน   
 ทุน 4,488,397,771.24 4,488,637,353.79 
 รายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (975,713,655.20) (577,921,799.34) 
รวมสินทรัพยส์ุทธิ/ ส่วนทุน  3,512,684,116.04 3,910,715,554.45 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน  2559 
 (หน่วย:บาท)  

 หมายเหตุ 2559 2558 

รายได้   
 รายได้จากงบประมาณ 22 51,020,601,660.86 54,371,833,551.93 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 23 38,145,584.88 43,946,716.23 
 รายได้จากเงินอุดหนุนและเงินบริจาค 24 69,884,003.49 53,730,441.89 
 รายได้อ่ืน 25 16,568,399.43 17,036,852.68 
รวมรายได้  51,145,199,648.66 54,486,547,562.73 

ค่าใช้จ่าย   
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26 7,075,047,627.32 6,975,542,969.21 
 ค่าบ่าเหน็จบ่านาญ 27 1,411,689,538.63 1,198,923,557.05 
 ค่าตอบแทน 28 940,809,103.98 914,442,821.92 
 ค่าใช้สอย 29 3,564,078,344.01 3,111,049,573.39 
 ค่าวัสดุ 30 1,765,372,000.60 2,221,615,111.12 
 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 31 40,000.00   - 
 ค่าสาธารณูปโภค 32 627,927,421.66 641,820,208.71 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 33 494,405,361.72 456,440,081.49 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 34 35,344,576,057.06 39,018,275,740.24 
 ค่าใช้จ่ายอื่น 35 129,049,250.27 115,796,309.87 
รวมค่าใช้จ่าย  51,352,994,705.25 54,653,906,373.00 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (207,795,056.59) (167,358,810.27) 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

Office of the Permanent Secretary Ministry of Education 

319 วังจันทรเกษม  ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

Website: http://www.ops.moe.go.th 

หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร website 

ส ำนักอ ำนวยกำร 

 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรำชวัลลภ ช้ัน 1 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2281 9273 

0 2280 2940 

0 2281 9273  

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 4 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 5643  

0 2628 5644 

0 2281 9809 

0 2281 8218 

0 2282 9241 

http://www.bict. 
moe.go.th 

สถำบันพัฒนำครู 
คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

60 หมู่ 2 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน  

จังหวัดนครปฐม 73210 

 

0 3432 1286 

0 3422 5400-2 

0 3422 5399 http://www.nidtep.
go.th 

ส ำนักควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 

 

อำคำร สพฐ.5 ช้ัน 1 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 5646 0 281 0953 http://www.bic. 
moe.go.th 

ส ำนักกำรลูกเสือ  
ยุวกำชำด และ 
กิจกำรนักเรยีน 

อำคำรเสมำรักษ์ ช้ัน 2  

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 2628 0 2628 5628 http://www.srs. 
moe.go.th 

ส ำนักส่งเสรมิกิจกำร
กำรศึกษำ 

 

อำคำรเสมำรักษ์ ช้ัน 3 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 6397 0 2628 6397 http://www.skp. 
moe.go.th 
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หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร website 

ส ำนักนิติกำร 

 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 10 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 5650 0 2281 0497  

ส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 8 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 5637-9 

0 2280 2867-8 

0 2628 6013-4 

0 2281 9413  

ส ำนักตรวจรำชกำร
และตดิตำม
ประเมินผล 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 10 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 628 5634 0 2628 5633 http://www.inspec.
moe.go.th 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ระดับกระทรวง 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 3 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 6347 0 2628 6167  

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน สป. 

 

อำคำรสวสัดิกำร ช้ัน 3 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2280 6218 0 2281 8882 http://www.webiad.
moe.go.th 

กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สป. 

 

อำคำรเสมำรักษ์ ช้ัน 3 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 6406-9 0 2628 6409 http://www.psdg. 
moe.go.th 
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หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร website 

ส ำนักประสำนงำน
และบูรณำกำร
กำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต ้

อำคำรกรมกำรฝึกหัดครูเดมิ (เดิม) ช้ัน 3 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 6160 

0 2628 6170 

0 2628 6160 

0 2628 6170 

 

ศูนย์ประสำนงำน 
และบรหิำรกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดน
ภำคใต ้

3 ถนนอำคำรสงเครำะห์  อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ 95000 

0 7321 2812 0 7321 2812  

ส ำนักงำนเลขำนุกำร
กองทุนพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ 

อำคำรกรมกำรฝึกหัดครูเดมิ ช้ัน 2 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2281 8775 0 2281 8775  

ศูนย์ปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 9 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2628 6164 0 2628 6162  

ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

อำคำร กศน. 10 ช้ัน 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 281 6364 

0 2281 6461 

0 2628 5065-
72 

0 281 6364 

0 2281 6461 

0 2628 5065-72 

http://www.nfe. 
go.th 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำรรัชมังคลำภิเษก 1 ช้ัน 5 - 7 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2280 2835 

0 2280 1028 

0 2280 1180 http://www.otepc.
go.th 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

319 วังจันทรเกษม  ถนนรำชด ำเนินนอก  

แขวงดุสิต  เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 

0 2282 1000 0 2282 1000 http://www.opec. 
go.th 
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หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร website 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 1 ปทุมธำน ี

9 ถนนเทศปทุม ต ำบลบำงปรอก   

อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000 

0 2581 1391 0 2581 1395 http://www.reo1. 
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 ลพบุร ี

บริเวณวงเวียนเทพสตรี  อ ำเภอเมอืง 

จังหวัดลพบุรี 15000 

0 3641 1157 0 3641 2520  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 3 ฉะเชิงเทรำ 

410/1 ถนนมรุพงษ์  อ ำเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000 

0 3851 7280 

0 3851 1362-3 

0 3851 7279  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 4 รำชบุร ี

7 ถนนไกรเพชร  อ ำเภอเมือง 

จังหวัดรำชบุรี 70000 

0 3223 2593  

ต่อ 115 

0 3232 3384  

ต่อ 117 

http://www.reo4. 
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 5 เพชรบุร ี

 

300 ถนนด ำเนินเกษม  ต ำบลคลอง
กระแชง  

อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุ ี76000 

0 3240 0641 0 3240 0260  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 6 สงขลำ 

173 ถนนสงขลำ-นำทวี   ต ำบลเขำรูป
ช้ำง  

อ ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ 90000 

0 7432 1175 0 7444 3778 http://www.reo6. 
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 7 ภูเก็ต 

33/32 ถนนด ำรง  ต ำบลตลำดใหญ ่

อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเกต็ 83000 

0 7621 2229 0 7622 2800 

ต่อ 102 

http://www.reo7. 
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 8 ยะลำ 

3 ถนนอำคำรสงเครำะห์  อ ำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ 95000 

0 7321 6129 0 7321 2323  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 9 ชลบุร ี

111/200 หมู่ 1  ต ำบลหนองไม้แดง  

อ ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000 

0 3805 4287 0 3805 4287 http://www.reo9. 
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 10 อุดรธำน ี

 

100/6 หมู่ 4  ถนนนิตโย   ต ำบลหนอง
บัว  

อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธำนี  41000 

0 4232 2862 04232 2892 http://www.reo10.
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 11 สกลนคร 

 

ถนนใสสว่ำง ต ำบลธำตุเชิงชุม 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

0 4271 8898 0 4271 1111 http://www.reo11.
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 12 ขอนแก่น 

 

100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้ำง 

ต ำบลศลิำ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
40000 

0 4323 4836 0 4324 4412  
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หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร website 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 13 อุบลรำชธำน ี

440 หมู่ 24  ถนนคลังอำวุธ ต ำบลขำม
ใหญ่  

อ ำเภอขำมใหญ่  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
34000 

0 4528 1295 0 4531 4696 http://www.reo13.
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 14 นครรำชสีมำ 

54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ต ำบลในเมือง  

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสมีำ 30000 

0 4424 4464 0 4424 4464 http://www.reo14.
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 15 เชียงใหม ่

2 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผือก 

อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

0 5322 1413 0 5321 4575 http://www.reo15.
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 16 เชียงรำย 

1115/23 ถนนไกรสรสิทธ์ิ  ต ำบลเวียง   

อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  57000 

0 5360 1451 0 5260 1450  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 พิษณุโลก 

ถนนเอกำทศรฐ  อ ำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

0 5525 2065 0 5525 2065 http://www.reo17.
moe.go.th 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 18 ก ำแพงเพชร 

41 ถนนเทศำ 1 ต ำบลในเมือง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร  
62000 

0 5571 3763-4 0 5571 6636  

 










