
 
 

ส่วนท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตาม 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 7 นโยบายเฉพาะ 
(ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) และ 5 นโยบายท่ัวไป โดยมีผลการดําเนินงานในช่วง 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 12 
กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 ดังน้ี 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 10 นโยบายเร่งด่วน  

1. เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว 
 จากการสํารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมท้ังฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ อุทกภัยในภาพรวม พบว่า               
มีสถานศึกษา 104 แห่ง นักเรียน/นักศึกษา 577 คน และครู/อาจารย์ 2 คน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
อุทกภัย และมีการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 ของที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อพิจารณาเป็น
รายหน่วยงาน พบว่า 

1) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษา 15 แห่ง 
และนักเรียน/นักศึกษา 5 คน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย และมีการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 
ของที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 

2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสถานศึกษา 74 แห่ง นักเรียน/นักศึกษา 572 
คน และครู/อาจารย์ 2 คน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย และมีการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 

3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษา 15 แห่ง ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัย และมีการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ 100 ของที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 
 จากข้อมูลข้างต้นหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมาตรการ/แนวทางในการช่วยเหลือ
เยียวยาโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัย ดังนี้ 

1) ศูนย์อํานวยการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้สํารวจ
หน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จํานวน 104 แห่ง ในพ้ืนที่ 
24 จังหวัด ประมาณการความเสียหาย จํานวน 14,943,559 บาท แยกตามหน่วยงาน ดังน้ี  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 74 แห่ง ความเสียหาย 
10,012,349 บาท  
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 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 15 แห่ง ความเสียหาย 3,179,800 
บาท  

 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 15 แห่ง         
ความเสียหาย 1,751,410 บาท  

2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานสํานักตรวจราชการในการช่วยเหลือเยียวยา 
โดยให้สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ได้รับผลกระทบสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และได้เชิญผู้ตรวจราชการ    
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จําเป็นให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบ 

3) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์อุทกภัยได้ทําการสํารวจและประเมินความเสียหายสถานศึกษาในสังกัดและแจ้งความเสียหาย   
ให้สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนกลางเพื่อรับทราบ และดําเนินการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณของสถานศึกษาเอง 

4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรก คือการให้ความรู้เก่ียวกับปัญหานํ้าท่วม/การประชาสัมพันธ์ และรายงาน
สถานการณ์นํ้าให้แต่ละพ้ืนที่ได้รับทราบเพื่อเตรียมแก้ไขได้ทัน ระยะที่ 2 กรณีเกิดนํ้าท่วมแล้วจะช่วยบรรเทาทุกข์ 
หรือให้การช่วยเหลือ โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร นํ้าด่ืม เสื้อชูชีพ ยานพาหนะ โดยเฉพาะเรือ รวมถึง        
การต้ังศูนย์ช่วยเหลือ และระยะสุดท้าย คือการลงพ้ืนที่ เข้าไปแก้ไขปัญหาหลังนํ้าลด โดยการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือนําไปซ่อมแซมอาคารเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ชํารุดเสียหาย นอกจากน้ี สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพ่ือจัดทํามาตรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กําหนดรูปแบบการรายงานความเสียหาย  
รวมทั้งประกาศจัดต้ังศูนย์ภัยพิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5) จัดทําร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงิน
อุดหนุน เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน            
มีมติเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  

6) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ จํานวน 40 แห่ง 
ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย  
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2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

จากข้อมูลทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาในภาพรวม พบว่า มีสถานศึกษาท่ีมีการทะเลาะวิวาท
ทั้งหมด 4 แห่ง เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 2 แห่ง และ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แห่ง ซึ่งจะเห็นว่าการทะเลาะวิวาท           
ของนักศึกษาอาชีวศึกษามีปริมาณน้อยลง อาจเน่ืองมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัด  
การเรียนการสอนให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังในกรณีที่มีเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งรัด รณรงค์ กําชับ เพ่ือไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังน้ี 

2.1 กําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและ         

เหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีทั้งมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะกลาง และ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังน้ี 

มาตรการเร่งด่วน 

 สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 สถานศึกษาดําเนินการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกันแก้ไขปัญหากับสถานศึกษาและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
มาตรการระยะกลาง 

 มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าศึกษา 
 ให้สถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดทํากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์

ต่างๆ โดยเน้นให้สถานศึกษามีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
 ประชุมช้ีแจงครูไม่ให้ปล่อยปละละเลยและตักเตือนนักศึกษาอยู่เสมอ 
 จัดระบบให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษา 
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 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง
และศิษย์เก่า เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 ปรับหลักสูตรการเรียน โดยเน้นสร้างทักษะชีวิต การควบคุมตนเอง สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การเป็นพลเมืองดี 

มาตรการระยะยาว  
 โครงการถนนปลอดภัย 
 การติดต้ังกล้องวงจรปิดประสิทธิภาพสูง 
 การเฝ้าระวังความปลอดภัยในพ้ืนที ่
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 การบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ 
 การรับเด็กเข้าเรียน 
 เป็นประเด็นทางสังคมที่ทกุฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข 

2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําชับและให้ความสําคัญในเรื่องการเฝ้าระวัง
เหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทมาแล้ว ทั้งน้ี
ได้ดําเนินการให้การปฏิบัติงานในเร่ืองน้ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยยกระดับมาตรการป้องกัน และแผนการ
ออกตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างเข้มข้น นอกจากน้ี จัดให้มี
เจ้าภาพหลักของทุกเขตดําเนินการตามมาตรการยุติความขัดแย้งในสื่อกระแสรอง โดยการนําครูและนักเรียน
แกนนํามาศึกษาวิธีการปฏิบัติงานที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เน่ืองจากเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทได้สําเร็จ ทั้งน้ีได้มีมาตรการเย่ียมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ รวมถึง
การขยายผลอบรมนักเรียนแกนนําหรือยุวชนตํารวจ ในการดําเนินการเพ่ือคุ้มครองเพ่ือนให้เฝ้าระวังและ
รายงานการเตรียมการก่อเหตุความรุนแรงก่อนเกิดเหตุเพ่ือระงับเหตุได้ทัน ขณะเดียวกันให้โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 3, 4 และ 6 ได้พัฒนาทางเลือกในการคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง โดยประสานการปฏิบัติงานและมีการรายงานอย่างต่อเน่ือง 

3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการมอบนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา การแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ของสถาบันอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นํานักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ แก้ไขปัญหา
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาท กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ได้เชิญผู้บริหารทั้งสองสถาบันมาหารือและได้กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหา โดยให้ปิด    
การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท และใช้หลักคิดจํานวนวันที่ปิดจากจํานวนนักศึกษา    
ที่ก่อเหตุ ถ้าจํานวนนักศึกษาที่ก่อเหตุจากสถาบันใดมีจํานวนมากจะทําให้จํานวนวันที่ปิดมากขึ้น และจะใช้หลักการ
น้ีเป็นมาตรการเบ้ืองต้น ถ้าไม่รู้ว่านักศึกษาที่ก่อเหตุอยู่สาขาใดให้สั่งปิดทั้งสถาบัน เพ่ือไม่ให้กระทบกับนักศึกษา 
ที่ต้ังใจเรียน และได้กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ดังน้ี 
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 โครงการถนนปลอดภัย โดยการให้สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ ตํารวจและจัดบุคลากรเฝ้าระวังเหตุแบบเข้มงวด โดยจะประกาศเป็นถนนปลอดภัย จํานวน         
11 เส้นทาง 

 การติดต้ังกล้องวงจรปิดประสิทธิภาพสูง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังมิให้มีการก่อเหตุและ
เป็นการติดตามผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดี จึงให้สถานศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงติดต้ังกล้องวงจรปิด 21 แห่ง หน้าบริเวณ
สถานศึกษาและจุดที่เกิดเหตุบ่อยๆ 

 การเฝ้าระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่ เพ่ือให้สถานศึกษาป้องกันการทะเลาะวิวาท      
ในพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมีนโยบายให้สถานศึกษาปรับการเรียน 
การสอน ในช่วงเวลาปกติให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ เพ่ือไม่ให้มีเวลาว่าง
และออกไปก่อเหตุ 

 การบังคับใช้กฎหมายของตํารวจอย่างจริงจังและเข้มงวด 
 การรับนักเรียนโดยการคัดกรองผู้สมัคร และคัดเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อสายอาชีพ 
 การส่ือสารกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของ

นักเรียน นักศึกษา 
4) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

นักเรียนทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษามาอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของการจัดทําคู่มือการดําเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา สํานักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศูนย์เสมารักษ์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา เป็นต้น 
รวมท้ังจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในขั้นต้น โดยมีกิจกรรมอบรมพนักงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ 

2.2 นํามาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาไปใช้
อย่างจริงจัง 

      1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
ให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง ตามมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนดและให้เข้มงวดในช่วงเวลาเปิดภาคเรียน สําหรับกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ปิดสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง ต้ังแต่
ช้ันปีที่ 1-4 เป็นเวลา 9 วัน มีนักศึกษาได้รับผลกระทบ จํานวน 300 คน และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ปิด
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าต้ังแต่ช้ันปีที่ 1-4 เป็นเวลา 3 วัน นักศึกษาได้รับผลกระทบ จํานวน 70 คน  
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      2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ประชุมหารือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 18 สถาบัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 กรณีนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ปิดสถานศึกษาที่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาททันที จนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ โดยมีมติที่สําคัญ ดังน้ี 

 เมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทให้สถานศึกษาที่เป็นคู่กรณีดําเนินการหยุดการเรียนการสอนเป็น 
การช่ัวคราวทันที 3-7 วัน เพ่ือระงับเหตุไม่ให้บานปลาย และเกิดการแก้แค้นเอาคืนของนักเรียน นักศึกษา ทั้งน้ี
ให้สถานศึกษาคู่กรณี ร่วมกันจัดทําแผนป้องกันและเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยด่วน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนตามปกติต่อไป 

 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 
มาตรฐาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ และไม่ไปมั่วสุมรวมกลุ่มกันก่อเหตุ 

 ให้สถานศึกษาจัดประชุมช้ีแจงนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ โดยช้ีให้เห็นถึงผลเสียต่อ
สถานศึกษาและเพ่ือนนักเรียนโดยรวม หากไปก่อเหตุ 

 ให้สถานศึกษาส่งรายชื่อพร้อมประวัติของนักเรียนและศิษย์เก่ากลุ่มเสี่ยง ให้สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยด่วน เพ่ือพิจารณาส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

      3) สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดย     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนท่ีมีปัญหาในสถานศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท จํานวน    
2 สถาบัน ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจกรรมเยาวชน โดยมีเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาอายุ 12-18 ปี จํานวน 72 คน  

2.3 เร่งรัด รณรงค์ กําชับ เพื่อไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
       1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมสร้างความสามัคคี

ในหมู่คณะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปรับทัศนคติ สลายพฤติกรรม และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ     
เห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินกิจกรรมกับสถานศึกษาเอกชน 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเช่ือมความสามัคคีและป้องกันการก่อเหตุในเบ้ืองต้น 

      2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถานีตํารวจนครบาล    
ปทุมวัน แจ้งรายช่ือนักศึกษาผู้ถูกจับในกรณีมีเหตุทะเลาะวิวาท และมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

 ตรวจสอบรายช่ือผู้ถูกจับว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าใช่ให้ดําเนินการทาง 
วินัยตามที่ได้มีการประชุมหารือเก่ียวกับมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา 

 กําชับ ควบคุม ดูแล ปกครองนักศึกษา มิให้ประพฤติปฏิบัติเช่นน้ีอีก หรือมิให้เป็น
เย่ียงอย่าง เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท ใช้กําลังประทุษร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายแก่ร่างกายหรือมีผู้เสียชีวิต ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 

      3) ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ให้แก่ผู้บริหาร 
ครูฝ่ายปกครอง และครูฝ่ายกิจการนักศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ๒๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่
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ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตระหนักถึง
ความสําคัญเก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบ 
ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ทั้งจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกแบบบูรณาการ 

ทั้งน้ี ได้ดําเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทให้
โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กําหนด 

2.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างพื้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นคู่กรณี

กัน การส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณธรรม  

     จัดกิจกรรมรูปแบบค่ายพักแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักเห็น

ความสําคัญและเช่ือมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย มีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุน          

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามสภาพ

และวัย และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในสถาบันอาชีวศึกษา  ปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนักศึกษาในแต่ละ

สถาบันให้มีความรู้สึก ทัศนคติที่ดีต่อกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกับ

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม จํานวน 2 รุ่น      อบรม

นักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นคู่กรณีทะเลาะวิวาทในจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา จํานวนทั้งสิ้น 182 

คน ขณะน้ีดําเนินการอบรมไปแล้ว 1 รุ่น เมื่อวันที่ 9 – 17 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสระบุรี และรุ่นที่ 2 จะ

ดําเนินการในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558  

2.5  โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
      จัดทําขึ้นเพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจาก

ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสายด่วน ๑๕๗๙ พร้อมทั้งดําเนินการแก้ไข โดยมีศูนย์เสมารักษ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เสมารักษ์ประจําสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๒ และศูนย์เสมารักษ์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๗ แห่ง  
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3. เร่งสร้างคา่นิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ ์และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหน้ักเรียนนักศึกษา พ่อแม่
และผูป้กครอง มีความยินดีและส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชพีอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาชีพทีข่าดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

 จากการสํารวจข้อมูลสถานศึกษามีแผนงานหรือมาตรการและได้ดําเนินการจูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียน
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในภาพรวม จํานวน 876 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ของสถานศึกษาทั้งหมด จําแนกเป็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 421 แห่ง และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 455 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งมีการปรับ
ค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง  
มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนและ     
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ดังน้ี 

3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1) กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง   

(VEC-MODEL) 

 การปรับกระบวนทัศน์ เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ด้วยการประสานความร่วมมือกับ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น เขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยม/ประถมศึกษา) สถานศึกษาเอกชน กศน. เป็นต้น และทําการ
สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานต้ังต้นของจํานวนผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพ้ืนที่บริการ นํามาจัดทํา
แผนดําเนินการ แนะแนว รับเข้าเรียน และประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกสื่อ  

 จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก แนะวิถีทางสู่อาชีพในอนาคต การมีรายได้ระหว่างเรียน จัดการเรียน
แบบทวิภาคี จบแล้วมีงานทํา 

 จุดประกายคิดบวกให้กับกลุ่มอิทธิพล หาวิธีเชิญผู้ปกครองมาเย่ียมสถานศึกษา ใช้เครือข่าย   
ศิษย์เก่าของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาและกําลังเรียนในวิทยาลัยและเครือข่ายในพ้ืนที่ 

 มุ่งรักษาผลิตผลต้นกล้าอาชีวะไทย ผลิตผลต้นกล้า หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จบมัธยมศึกษา
เตรียมจะมาเป็นนักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษา หากลยุทธ์ที่จะเข้าไปเช่ือมให้ถึงครอบครัวให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้
ตัดสินใจมุ่งเข้ามาเป็นนักศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยจัดกิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การนําร่องการฝึกอบรม

หลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา และระยะที่ 2 การฝึกอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาในปี 2558 โดยฝึกอบรมต้ังแต่วันที่ 12 

พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2557 มีนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) ช้ันปีที่ 1 จํานวน 79 คน             

จากวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยกาญจนาภิเษก 

สมุทรปราการ และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ผลจากการอบรม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ ฝึกระเบียบวินัย พัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
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โดยจะมีการประชุมหารือแนวทางการดําเนินการโครงการขยายผลหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา     

(Pre. voc. Ed) รุ่นที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2558 

3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้อง จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก อาทิ       
แนะวิถีทางสู่อาชีพในอนาคต การมีรายได้ระหว่างเรียน จัดการเรียนแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ และจบแล้ว              
มีงานทํา (นิทรรศการ, Open House) เป็นต้น จุดประกายคิดบวกให้กับกลุ่มอิทธิพล โดยหาวิธีเชิญผู้ปกครอง
มาเย่ียมสถานศึกษา ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาและกําลังเรียนในวิทยาลัยสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4) จัดประชุมและจัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีผู้เข้าร่วมงาน 50 คน  

3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

1) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานําแนวทางของ VEC-MODEL         
ไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้เรียนระดับ ปวช. ร้อยละ 15 จากปี 2557 โดย
กําหนดเป้าหมายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้สถานศึกษาพิจารณาดําเนินการแนะแนว 
ประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา 

2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมเพ่ือการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  (Federation of Professional Qualification) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น
ข้อตกลงที่ไทยและเยอรมนีแสดงเจตนาที่จะร่วมกันในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย โดยการนําระบบ
การศึกษาทวิภาคีของเยอรมนีมาใช้พัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย เพ่ือให้นักเรียนอาชีวศึกษาสําเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

 3.3 ผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ   

        1) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ             

เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ กรอ.อศ. จํานวน 19 กลุ่มอาชีพ มีหน้าที่กําหนดความต้องการกําลังคนในแต่ละกลุ่ม

อาชีพในทุกระดับ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการกําหนด

คุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการขยายยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคี การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 

ฯลฯ โดยขณะน้ีมีกลุ่มอาชีพที่ขอจัดต้ังเพ่ิมตามความต้องการของสภาอุตสาหกรรมฯ จํานวน 3 กลุ่มอาชีพ และ

ต้องการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. ใน 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมต่อไป 
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        2) การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework : NQF) ซึ่งเป็นกลไก

สําคัญในการพัฒนากําลังคนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบในการประเมินศักยภาพ      

การเรียนรู้ของบุคคลที่เช่ือมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินโครงการ

พัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยคาดว่าจะเริ่มต้นเทียบเคียงต้ังแต่ปี 2559 และอย่างช้าภายใน          ปี 

2561 แต่ไม่มีการกําหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เน่ืองจากต้องคํานึงถึงความสมัครใจและความพร้อมตามบริบทของ

แต่ละประเทศ 

 

 

 

        3) ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี   

   ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดงาน 

“อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ส่งเสริม

สนับสนุนให้มีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการ

มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยมีเอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจําประเทศไทย เป็นสักขีพยานลงนาม เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2557  

   ขยายผลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ             

การจัดการศึกษาทวิภาคี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง   

   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการให้กับครู

นิเทศของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ครูฝึกของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกับสถานศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาอาชีพ 5 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มสาขาวิชาการขาย/การตลาด       กลุ่ม

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มสาขางานยานยนต์ กลุ่มสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่ม

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาอ่ืนๆ โดยมีครูนิเทศเข้าร่วม จํานวน 33 คน และครูฝึกเข้าร่วมอบรม 

จํานวน 28 คน    

       4) ร่วมมือกับสถานประกอบการผลิตกําลังคนรองรับความต้องการของการพัฒนาประเทศ อาทิ ร่วมกับ

หอการค้าเยอรมัน-ไทย หอการค้าไทย และกลุ่มมิตรผล นําร่องผลิตกําลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตร 

และภาคบริการ ในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 6 แห่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) พัฒนากําลังคนด้านการควบคุมเรือประมง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน   4 

แห่ง ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)  พัฒนาหลักสูตรพร้อมมอบทุนการศึกษา ในปี 2557 

จํานวน 200 ทุน ให้กับสถานศึกษา 21 แห่ง เพ่ือผลิตกําลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก  จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพ่ือร่วมมือ

ทางวิชาการ  กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 5 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562) ร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

เพ่ือพัฒนาเด็กอาชีวศึกษารองรับงานก่อสร้าง โดยวิทยาลัยเทคนิคดุสิตร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน               

Home Builder Association (HBA) สานต่อโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิค

การควบคุมงานก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยเตรียมรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 จํานวน  20 

คน พร้อมจับมือกับ 16 บริษัทรับสร้างบ้านช้ันนํา ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2558  เป็นต้น 

 3.4 การจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน  

       มีผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ กําลังศึกษาอยู่        

ภาคการศึกษา 1/2557 จํานวนทั้งสิ้น 16,480 คน จํานวน 17 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

การปกครองท้องถิ่น สาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน การโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์

และการค้าชายแดน การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน ฯลฯ 

รวมท้ังมีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จํานวน 

7,368 คน/44 ชุมชน 93 หลักสูตร  เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรการเพาะเห็ดโคน

ญี่ปุ่น หลักสูตรการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสํานักงานเบ้ืองต้น เป็นต้น 

 3.5 การจัดการเรียนการสอนสายสามัญคู่ขนานกับสายอาชีพ   

       ในปีการศึกษา 2558  ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในแต่ละจังหวัดและ

สถานศึกษา ในการนับจํานวนสถิติผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกสังกัด โดยมีหลักการดําเนินงาน คือ นักเรียน         

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเรียนสายอาชีพคู่ขนาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนสายวิชาชีพสะสม

หน่วยกิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อให้เรียนสายวิชาชีพเพ่ิมเติมก่อนจบการศึกษาและ

เรียนระยะสั้นสะสมหน่วยกิตต่อเน่ือง และประกอบอาชีพ ซึ่งกําหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) โรงเรียนขยายโอกาส 2) โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ 3) โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ/พ้ืนที่ชายแดน และ 4) โรงเรียนโครงการพระราชดําริ  โดยมีการบริหาร

จัดการ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) ผู้เรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นสายอาชีพ (ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – ปวช.) ต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษาอีกอย่างน้อย 1 ภาคเรียน และต้องเรียนจนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ปวช. จึงจะได้วุฒิ 

ปวช. อีก 1 วุฒิ และ 2) ผู้เรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเน้นสายอาชีพ (ตามหลักสูตร ปวช.) 

สามารถไปเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องเรียนปรับพ้ืนฐาน แต่ไม่ได้รับวุฒิ ปวช. 

3.6 การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ  
       คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินการ เมื่อวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังน้ี 

1) ยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคตัวอย่างที่เน้นความเป็นเลิศ 
ในด้านช่างฝีมือ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและได้คัดเลือกสถานศึกษาดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖ กลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ดําเนินการที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กลุ่มยานยนต์บริการ ดําเนินการที่ วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และกลุ่มพาณิชย์นาวี ดําเนินการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นต้น และระยะที่ ๒ เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยคัดเลือกกลุ่มอาชีพได้ ๑๗ กลุ่มอาชีพ อาทิ เชฟ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการเกษตร และเมล็ดพันธ์ุพืช เป็นต้น 

2) ทบทวนการจัดระบบการศึกษาและกําหนดแผนการผลิตและพัฒนาทักษะของบุคลากร      ใน
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการและแข่งขันการค้าบริการกับประเทศอ่ืน ๆ ได้ โดยขยาย
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีต่อเน่ือง จัดทํามาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และส่งเสริมความร่วมมือในการ
ผลิตและการพัฒนากําลังคนร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพ 

3) แก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้จบการศึกษาทุกระดับ และจัดทําฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา รวมทั ้งส่งเสริมให้ผู ้จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีงานทํา ได้แก่ จัดทํา  Web Service 
(www.v-cop.net) ซึ่งดําเนินการโดยศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือให้บริการสารสนเทศด้านกําลังคน
อาชีวศึกษาแก่สถานประกอบการและผู้สําเร็จอาชีวศึกษา ตลอดจนจัดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาพื้นที่ที่มี
การจ้างงานสูงเขตอุตสาหกรรม 

4) ส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติอัตราค่าเครื่องมือประจําตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

ต่อคน ตามประเภทวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบใน ๙ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งครอบคลุม

หน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม               

ทั้ง ๓ เหล่าทัพ      
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3.7 จัดทํามาตรฐานอาชีพ  
       สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทําและพัฒนา

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม   
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  สนับสนุนโครงการนําร่องศูนย์ทดสอบรับรอง
สมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพ โดยคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความพร้อม
นําร่องเป็นศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพ จํานวน 17 แห่ง 

 3.8 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

    1) จัดอบรมแบบเข้มด้วยหลักสูตรเร่งรัดใน 2 เดือน ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่มีผลการเรียน

ในรายวิชาภาษาไทยที่ได้ 1 หรืออ่อนมาก จํานวน 1,000 คน  

    2) เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP) เป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบในทุกวิชายกเว้น

ภาษาไทย จํานวน 6 แห่ง และหลักสูตร Mini English Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  4 วิชา จํานวน 141 

แห่ง มีนักเรียนทั้ง  2 หลักสูตร ประมาณ 4,000 คน 

    3) ผลักดันโรงเรียนอาชีวะเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการให้ความ

เห็นชอบร่างมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากลสําหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา   

โดยได้กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี  

    4) โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ด้านเทคนิคการสร้างแบบทดสอบและ

ข้อสอบสู่มาตรฐานสากล การบริหารอย่างมืออาชีพ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เทคนิคการบริหาร  

การเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดการศึกษาสู่อาเซียน การสร้างบทเรียน E-LEARNING และแบบทดสอบ 

ONLINE การสร้างแบบทดสอบแบบฐานสมรรถนะ มีผู้เข้าร่วม จํานวน 460 คน 

    5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดย

อบรมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ให้มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายการจัด

การศึกษา บริบทของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา วิธีการและขั้นตอนการประเมินสถานศึกษา

เอกชนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสู่สากลสําหรับสถานศึกษาเอกชน

ประเภทอาชีวศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 35 คน จาก 14 สถาบัน 

    6) โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์และช้ินส่วน รุ่นที่ 2 เพ่ือเป็นการ

พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญของกลุ่มครูผู้สอน ที่เรียกว่า “ครูช่างสร้างชาติ” รุ่นที่ 2 ให้กับครูผู้สอนใน

สาขาวิชาช่างเช่ือม ช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์และช่างแมคคาทรอนิกส์ จํานวน 28 คน จาก 15 สถานศึกษา 

โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีในหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม - 3 เมษายน 

2558 ณ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และภาคปฏิบัติในรูปแบบ one the job training 
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ในสถานประกอบการกลุ่มยานยนต์และช้ินส่วน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันไทยเยอรมัน ต้ังแต่

วันที่ 7 เมษายน -  7 พฤษภาคม 2558 

    7) ดําเนินโครงการ “อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร” มีทีมธุรกิจนักเรียน

นักศึกษาที่ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ าย 20 ทีม  จาก 100 ทีม  และสํานักงานคณะกรรมการ                 

การอาชีวศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพ             

ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของครูและนักศึกษา เพ่ือก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและ

นักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 

    8) จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2558  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จํานวน 220 ผลงาน จากผลงานที่เกิดขึ้นใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 2,800 ผลงาน ซึ่งจําแนกเป็น         11 

ประเภท  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จํานวน 20 

ทีม และประกวดการนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ผลงาน นอกจากน้ัน ยังมีนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน

อาชีวศึกษา ตลอดจนนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 108 อาชีพทําเงิน 

3.9 ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทําประโยชน์ให้กับสังคม 
         1) จัดศูนย์อาชีวะอาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  จํานวน 

250 จุดบริการ มีรถประเภทต่าง ๆ ที่เข้ารับบริการรวม 40,317 คัน นักเรียน นักศึกษาที่ออกให้บริการ จํานวน 
21,000 คน  

    2) จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”  มีนักเรียนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน   
เข้าร่วมกิจกรรม 12,000 คน สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 85 แห่ง โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริการชุมชนใน
พ้ืนที่ 5 ภูมิภาค และสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 4 แห่ง ร่วมกับแอ็ดดร้า ประเทศไทย (ADRA Thailand) 
พัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ที่พํานักในศูนย์พักพิงช่ัวคราวชายแดนไทย-พม่า  

    
   
 3) ดําเนินโครงการปณิธานความดี ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  โดยมีผล

การดําเนินงาน ดังน้ี  
  กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้บริการประชาชนฟรี  ที่ ทํ าเนี ยบรัฐบาลและพ้ืนที่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 50 เขต จํานวน 50 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ผลการจัดกิจกรรม ได้ให้บริการเปลี่ยน
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ถ่ายนํ้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ รวมท้ังตรวจสอบซ่อมบํารุง จํานวน 9,879 คัน ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน รวม 3,256 ช้ิน ให้การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการทํางานที่ย่ังยืน  และสอนวิชาชีพระยะสั้น มีผู้
เข้ารับการอบรม 470 คน นอกจากน้ี ภาคเอกชนได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนนํ้ามันเครื่อง  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งน้ีมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วม 24 แห่ง ครูผู้สอน นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จํานวนกว่า 1,500 คน  
   ต่างจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558   ได้
ให้บริการเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์และตรวจซ่อมบํารุง  รวม 18,008 คัน  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า          ใน
ครัวเรือนฟรี รวม 8,387 ช้ิน ให้การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการทํางานที่ยั่งยืน และสอนวิชาชีพ    ระยะ
สั้นมากกว่า 200 วิชา มีผู้เข้าร่วมอบรม 14,714 คน รวมทั้งภาคเอกชนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 1,893 ช้ิน ซึ่งการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด เข้า
ร่วม 70 จังหวัด ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 30,000 คน   
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4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเร่ืองค่านิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

 สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และมีการพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้แก่นักเรียน มีจํานวนทั้งสิ้น
36,652 แห่ง โดยจําแนกเป็น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 30,922 แห่ง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 153 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,231 แห่ง 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 928 แห่ง และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 418 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายตามที่
โครงการกําหนด โดยมีการดําเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ให้แก่นักเรียน และการปลูกฝังค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

4.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
1) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้พัฒนาหลักสูตร 

จัดทําคู่มือการใช้หลักสูตร และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ กศน. รวมท้ังมีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  

2) จัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปเป็นแม่แบบของ
การจัดทํามาตรฐานด้านอ่ืนๆ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มี
การกําหนด   ผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติมและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และนําไปเป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 

3) จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือนําไปเป็นหลักหรืออ้างอิงในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิ
เดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีมาตรฐานท่ีเทียบเคียงกันได้ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบัน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จํานวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
คอมพิวเตอร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิชาการ
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ท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และสาขาวิชากายภาพบําบัด (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 

4) สถาบันอุดมศึกษาเริ่มดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 และดําเนินการครบทุกแห่งต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 

 

4.2 จัดทํา/กําหนดรูปแบบแนวทางในการกระจายอํานาจให้สถานศึกษา 
จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการและให้อิสระ
แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ...  เป็นต้น 

4.3 กําหนดแนวทางในการทบทวนระเบียบ กฎ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการออกกฎหมาย ยกร่างกฎหมาย ทั้งในระดับที่เป็น

กฎหมายแม่บทและกฎหมายเฉพาะเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง อาทิ 
1) การเตรียมกฎหมายแยกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยจัดต้ังเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษามีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

2) การจัดทําร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก และเป็นเคร่ืองมือกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาที่ยังขาดความเข้มแข็งให้สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

3) การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบัน เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้มาระยะหน่ึงแล้ว อาทิ 

 การยกเคร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพ่ือยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา           
ที่หลากหลาย และสะท้อนให้เป็นเกณฑ์ด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยจําแนกเป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาการ และ
หลักสูตรทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเข้มข้นทางด้านคุณภาพมากขึ้น อาทิ การจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการศึกษาทางไกล การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกอ. และประกาศใช้ 
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 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในระดับสถาบัน คณะ และหลักสูตร เป็นต้น 

4.4 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
        1) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร จัดทําแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง จัดอบรมวิทยากรแกนนําในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง จํานวน 4 รุ่น และจัดสรรงบประมาณให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
จัดทําเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง และจัดทําเอกสารประกอบ 
ได้แก่ แนวการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง คู่มือวิทยากร ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุมช้ีแจงแนวการ
จัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการแข่งขันสูงได้ทราบแนวทางปฏิบัติ เผยแพร่เอกสารดังกล่าว
ทางเว็บไซต์ของกลุ่มหลักสูตร http://www.curriculum51.net ขณะนี้มีผู้ดาวโหลดเอกสาร จํานวน 84,132 
ครั้ง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองให้ครูผู้สอน 
และนํารายวิชาเพ่ิมเติมไปจัดการเรียนการสอนระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

      2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนเอกชน โดย 
จัดอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน เรื่อง กระบวนการจัดประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองใน
โรงเรียนเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง จํานวน 2 รุ่น รวม 558 คน และอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ระดับ
ผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) แก่ข้าราชการ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 172 คน 

      3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนความเป็นพลเมือง ประจําปี 2557 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดทําโครงงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและการสร้าง
เครือข่าย 

 4.5 การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ 
     1) ยกระดับคุณภาพการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA : Programme for 

International Student Assessment โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)      

ได้พัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ซึ่งประกอบด้วย ข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ที่ได้รับ

อนุญาตให้เผยแพร่แล้ว เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนและคุ้นเคยกับการทําข้อสอบ PISA ผ่านคอมพิวเตอร์  และพัฒนา

หลักสูตรสําหรับอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดประเมินผลตามแนวของ PISA  วิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทํารายช่ือ

บุคลากรแกนนําด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) จาก 



20 
 

๒๒๕ เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทําชุดฝึกอบรมด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน

ระดับนานาชาติ จํานวน ๕ รายการ  ประกอบด้วย การรู้เรื่อง PISA การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  การรู้

เรื่องวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 

2) ดําเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ 
ความสามารถและเทคนิคด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 270 คน และพัฒนาครูโดยจัดอบรมปฏิบัติการ     
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จํานวน 150 คน หลักสูตร 2 วัน 

 4.6 ดําเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้   
       แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สนับสนุนให้    

เขตพ้ืนที่การศึกษายกระดับผลสัมฤทธ์ิภาษาไทย พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง        

ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีข้อมูลสภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล

กําหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนและส่งเสริมเติมเต็มความเข้มแข็งให้แก่สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศนโยบายให้ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียน

ไม่ได้ เพ่ือเป็นการท้าทายให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยจะสร้างความตระหนักให้กับทุกเขตพ้ืนที่

การศึกษามีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง และมีการรายงาน

ความก้าวหน้าเป็นระยะ จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของทุกเขต และประสานแผนการทํางานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รวมท้ัง

สังเคราะห์สื่อ วิธีสอน และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพ่ือเผยแพร่ทุกเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

 4.7. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

        1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(Ordinary National Educational Test : O-NET) กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           

มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น โดยมีการดําเนินการสําคัญ 

อาทิ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป้าหมาย โดยจับคู่วางแผนยกระดับ O-NET ระหว่างเขตพ้ืนที่

การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงกับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่า การพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและ

เอกชนในหลักสูตรต่างๆ การจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน การส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม  เป็นต้น 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน  (O – NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 

รายวิชา 
ป.6 ม.3 

ปี 2556 ปี 2557 ผลต่าง ปี 2556 ปี 2557 ผลต่าง 
ไทย 45.02 44.88 -0.14 44.25 35.20 -9.50 
สังคม 38.31 50.67 12.36 39.37 46.79 7.42 
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 จากตารางรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้ เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ในปีการศึกษา 2556                   

กับปีการศึกษา 2557 ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากผลการ

เปรียบเทียบ พบว่า  

 ผลการทดสอบ O-NET ในระดับช้ัน ป. 6 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนสอบเพ่ิมขึ้นจากปี         

ที่ผ่านมา 4 วิชา ซึ่งเรียงจากวิชาที่คะแนนเพ่ิมขึ้นจากมากไปหาน้อย คือ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ 

และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่มีคะแนนลดลง คือ สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ศิลปะและภาษาไทย เมื่อพิจารณาคะแนน

ภาพรวมวิชาหลัก 5 วิชา และคะแนนรวม 8 วิชา พบว่า ทั้งสองมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 ผลการทดสอบ O-NET ในระดับช้ัน ม. 3 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน

มา 5 วิชา ซึ่งเรียงจากวิชาที่คะแนนเพ่ิมขึ้นจากมากไปหาน้อย คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา การงานอาชีพ 

และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาที่มีคะแนนลดลง คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เมื่อพิจารณาคะแนนภาพรวมวิชา

หลัก 5 วิชา และคะแนนรวม 8 วิชา พบว่า ทั้งสองมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

     ทั้งน้ี ผลการประเมินดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผู้เรียน แต่เน่ืองจากความเท่าเทียม

และความพร้อมที่แตกต่างกันของโรงเรียนในแต่ละพ้ืนที่ ทําให้ผลการประเมินมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่

ละพ้ืนที่ จึงจําเป็นต้องมีแนวทางเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการทดสอบ O-NET และเป็นทางเลือกของ 

แต่ละโรงเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือแตกต่างกัน โดย สพฐ. ได้มีแนวทางการพัฒนาโดยการนําผลการประเมิน  

O-NET มาใช้ในการวินิจฉัยมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน สํารวจกลุ่มที่มีปัญหา             

จัดประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและความต้องการช่วยเหลือ จัดกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน และ

ให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินสูงให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ จัดงบประมาณสนับสนุน ขอความร่วมมือทาง
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วิชาการด้านที่ต้องการจากสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยู่ใกล้เคียง  ใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ มาช่วยเหลือครูผู้สอน          

ในการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน และใช้ประเมินเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้

ถูกจุด รวมทั้งใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายและการศึกษาทางไกล 

2) พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา        
รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร จํานวน 1,480  หลักสูตร และจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกัน ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล นอกจากน้ี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์นําร่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือฝึกอบรมคณาจารย์นําร่องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือมั่นในแนวปฏิบัติเก่ียวกับ      ความเป็นอาจารย์มือ
อาชีพ และแนวทางการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้เกิดสัมฤทธ์ิผลสูงสุด บูรณาการกับ
การประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งสามารถเป็นวิทยากรนําการแลกเปล่ียน         องค์ความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังกลุ่มคณาจารย์ต้นสังกัดหรือในเครือข่ายฯ ได้ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จะจัดประชุมทุกภูมิภาค  รวม 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 โดยมีเป้าหมายจะได้คณาจารย์นํา
ร่องฯ ที่มีความสามารถและศักยภาพทั้งสิ้น จํานวน 1,000 คน 

3) จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพ
ของบัณฑิตมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
อุดมศึกษาพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ 

4.8 นําร่องยกระดับคณุภาพการใช้ภาษาไทย 
โดยเลือกนักเรียน ระดับ ปวช. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีผลการเรียน 

ในรายวิชาภาษาไทยที่ได้เกรด 1 หรืออ่อนมาก จํานวน 1,000 คน มาอบรมแบบเข้มด้วยหลักสูตรเร่งรัด    ใน 
2 เดือน และในปีการศึกษา 2558 จะพัฒนาภาษาไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา 
ที่เข้าใหม่ระดับ ปวช.1 เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการเรียนวิชาต่างๆ 

4.9 โครงการอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

   การจัดการเรียนรู้ ด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and mathematics 
Education : STEM Education) ซึ่ งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ดําเนินโครงการอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ที่มุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น 
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นมาได้ใน 5 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และ
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วิทยาลัยเทคนิคพังงา โดยแต่ละแห่งจะสอนแบบฐานวิทยาศาสตร์ในบางสาขา รับนักเรียน นักศึกษา               
รวมทั้งหมดปีละ 450 คน  

4.10 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  

“สะ เต็ ม ศึ ก ษ า” (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) เป็นการต่อยอดการเรียนการสอนแบบเดิมมาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน โดยได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

 1) พัฒนากิจกรรม คู่มือกิจกรรมและวีดิทัศน์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับช่วงช้ันที่ 1 – 4 

2) วิจัยรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสามารถนําไปเป็นแนวทางให้โรงเรียนในเครือข่ายใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเพ่ิมพูนทักษะและความพร้อมของนักเรียนในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพในอนาคต  

3) พัฒนามาตรฐานสะเต็มศึกษาและประชุมพิจารณาร่วมกับผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ ทําให้ได้มาตรฐานสะ
เต็มศึกษา (ฉบับร่าง) สําหรับประเมินความสามารถของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเมื่อ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามแนวทาง    
สะเต็มศึกษา จํานวน 1,085 คน 

5) เตรียมจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ใน 4 ภาค โดยภายในงานจะมีทั้งการบรรยาย
และเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การประชุมปฏิบัติการที่เป็นเวทีให้ครูนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลงานที่ได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในช้ันเรียน การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาและการแข่งขัน
กิจกรรมสะเต็มของนักเรียน การแนะแนวอาชีพทางด้านสะเต็มศึกษาจากทูตสะเต็ม เป็นต้น 

4.10 จัดทําสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ดําเนินการจัดทําสื่อเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 และเพ่ือพัฒนาชุดคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบช้ัน ไม่ครบวิชา มีครูมาใหม่ หรือขาดแคลน
ครูช่ัวคราว ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดทํา (ร่าง) ต้นฉบับ
สื่อ 60 พรรษาฯ ช่วงช้ันที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) และช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) และ
ตรวจสอบต้นฉบับให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพ่ือทดลองใช้ต้นฉบับสื่อในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกภูมิภาค    
8 เขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 40 โรงเรียน 
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4.11. การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยดําเนินการ ดังน้ี 
1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จัดทํา       

แนวปฏิบัติเก่ียวกับค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ ให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการ โดยผนวกค่านิยม

หลัก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กําหนดจุดเน้นในแต่ละระดับช้ันและวิธีการเรียนรู้         

ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน  จัดทําร่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และจัดทําตัวอย่างรายช่ือโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก             

๑๒ ประการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างกับโรงเรียนทั่วไปได้  

  2) จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้กับเด็ก 

เยาวชนและประชาชน  ได้แก่ ติดโปสเตอร์/ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. 

และ กศน. ตําบล จํานวน 9,418 แห่ง ทั่วประเทศ  จัดเวทีเสวนาเร่ืองค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ในพ้ืนที่ 

กศน. ตําบล จํานวน 3,431 แห่ง  จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” จํานวน 16 รุ่น ระหว่างวันที่ ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ พ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ประจําสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จํานวน 3,200 คน โดยจัดอบรมไปแล้ว จํานวน 14 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 2,912 คน จัดชมรม 

“เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม”  อย่างน้อย 1 ชมรม ใน 1 อําเภอ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านทักษะการอ่าน    คํา

กลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ” สําหรับผู้เรียนประถมศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของ     คน

ไทย ๑๒  ประการ ด้วยผลงานวิจัยนิทานพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการจัดทําภาพยนตร์สั้น  “ไทยนิยม” จํานวน 12 

ตอน เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยฉายในโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมฟรี   ทั่ว

ประเทศ รวมท้ังการจัดประกวดต่าง ๆ อาทิ ประกวดวาดภาพ บทเพลง เรียงความ ทอล์คโชว์ และ       การ

จัดทําคลิปวิดีโอเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ฯลฯ 

3) จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
โดยดําเนินการระยะที่ 1 จํานวน 10 รุ่น กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 1,000 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – มกราคม 
2558 มีผู้เข้ารับการอบรม 10,297 คน และรุ่นพิเศษสําหรับบุคลากรส่วนกลาง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีผู้เข้ารับการอบรม 307 คน รวมท้ังสิ้น 10,604 คน และฝึกอบรมผู้อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ 
“ช่อสะอาด” มีเป้าหมาย 400 คน    
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4) แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือขับเคลื่อน        สู่
สถานศึกษาเอกชน รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัด
กิจกรรมคุณธรรมนําความรู้ จํานวน 150 คน หลักสูตร 1 วัน 2 รุ่น 

5) อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสําหรับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน เพ่ือปลูกจิตสํานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม   
มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ อดทน เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตย และพัฒนาข้าราชการให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีความคิดที่ดีต่อผู้อ่ืน      
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 109 คน หลักสูตร 5 วัน 2 รุ่น 
  6) ดําเนินโครงการพัฒนาผู้นําทางการศึกษาเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่
การปฏิบัติ โดยดําเนินการจัดทําหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการดําเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 
  7) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้จัดทําหลักสูตร “การพัฒนาความเป็นผู้ นําทางวิชาการและการพัฒนาการเรียนรู้                 
ด้วยกระบวนการวิจัย : การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” โดยเน้นการวิจัยเพ่ือให้ทราบ         
ถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา 

8) จัดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ หัวข้อ
“พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก             
๑๒ ประการในการจัดการเรียนการสอนเร่ืองอาเซียนศึกษา 

9) สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้นําค่านิยม ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ โดยการทําประโยชน์ 
เพ่ือสังคม และประเทศชาติ ได้บริจาคและนําอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬาไปแจกเด็กที่ด้อยโอกาสในพ้ืนที่
ห่างไกล” ณ โรงเรียนบ้านสบคาบ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

10) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ให้
ทุกสถาบันรับทราบ เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของทุกศาสนา อัน
จะเป็นแนวทางส่ งเสริม ให้สั งคมเกิดความสงบสุข  มีการช่วยเหลือ เก้ือ กูล กัน  เผื่ อแผ่แ บ่ งปันกัน                  
โดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิต ได้รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม จํานวน 111 แห่ง 
1,491 โครงการ/กิจกรรม 770,358 คน 
  11) จัดงานเด็กไทยกับไอที ปี 2 “ค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุข” ระหว่างวันที่ 17 – 19 

ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 86,000 คน  

  12) จัดกิจกรรมการประกวดเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยม เช่น 

ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน เรียงความ บทละคร ภาพถ่ายมารยาทไทย 
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  13) จัดทําบทเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” ขับร้องโดยศิลปินยอดนิยมทั้งนักร้องเพลงไทย

สากลและเพลงลูกทุ่ง และมิวสิควีดิโอ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2557    

การจัดทําเพลง “รู้รัก สามัคคี” ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ รวมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่ออ่ืนๆ เก่ียวกับค่านิยม 12 

ประการ 

  14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น (Storyboard) ภายใต้

แนวความคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็งให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา         

ตอนปลายจาก 14 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 560 คน 

          15) เผยแพร่การส่ งเสริมค่ านิยมผ่านสถานี โทรทัศน์  เช่น ละครสร้างสรรค์ค่ านิยมไทย                    

๑๒ ประการ ในละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ ละครเร่ือง สัมผัสพิศวง”และละครเรื่อง “รากแก้ว” ผลิตรายการ

โทรทัศน์พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

วันจันทร์และวันศุกร์ ผลิตสารคดีสั้นพร้อมออกอากาศทางโทรทัศน์เก่ียวกับนํ้าใจไมตรีและค่านิยม ออกอากาศ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ทุกวันจันทร์และวันอังคาร  

  16) เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สึก “คิดดี ทําดีต่อสังคมไทย” 

ด้วยการส่งบทความ เรียงความ คํากลอน หรือเน้ือเพลงเข้าร่วมโครงการ เพ่ือผลิตเป็นผลงานเพลงร่วมกับ

ศิลปินมืออาชีพ ผลิตเป็นบทเพลงถ่ายทอดสู่สังคม โดย ๑๒ ศิลปินนักร้อง ภายใต้แนวความคิดค่านิยมหลักของ

คนไทย ๑๒ ประการ 

  17) อบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สําหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน     ทั่ว

ประเทศ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีในจิตใจสร้างสรรค์ประเทศไทย ให้เข้มแข็ง และปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม จํานวน 4 รุ่น จํานวน 1,571 คน 

  18) จัดโครงการ “THE HERO POWER CAMP” เพ่ืออบรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความเป็นผู้นําในเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังความคิดให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้นํา มีจิตสาธารณะ  

นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของคนไทย 

นําไปสู่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ            

ให้มีคุณภาพต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน 

  19) จัดโครงการ “ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” โดยสํานักงาน กศน.      ได้
ดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕57 – มีนาคม ๒๕58 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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        ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยจัดทําป้าย                  
/โปสเตอร์ และติดต้ังเพ่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ จํานวน 25,000 แห่ง รวมท้ังประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน 
        จัดเวทีเสวนาในพ้ืนที่ จํานวน 2,413 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 312,154 คน 
        หลักสูตร กศน. ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รายวิชาประวัติศาสตร์ ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง        
        จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมทั่วประเทศ (ค่ายละ 70 คน) โดยดําเนินการ 3 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 ดําเนินการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕57  ระยะที่ 2 ดําเนินการเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
และระยะที่ 3 จะดําเนินการเดือนเมษายน 2558 

4.12 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงนามความร่วมมือตาม

บันทึกข้อตกลงเรื่อง การดําเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

เพ่ือมุ่งผนึกกําลังดูแลเยาวชนที่เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เข้มแข็ง จริงจัง ต่อเน่ือง ซึ่งเสริมสร้างความสามารถ

ของสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EFs) ในเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการมี

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต้ังแต่ปฐมวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  

  2) จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ดําเนินการ           

๔ กิจกรรม ดังน้ี 

 สร้างภูมิคุ้มกันในระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกแห่ง 

สังกัดภาครัฐและเอกชน จํานวน ๓๒,๐๐๐ แห่ง โดยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต และใช้กิจกรรมท่ีสร้าง

ภูมิคุ้มกันระยะยาว เช่น ค่ายศาสนธรรม การพัฒนาหลักสูตรการสอน โดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันในระดับประถมศึกษาแต่ละช้ันปี  

 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาเป้าหมาย    

ทุกแห่งทั่วประเทศ จํานวน ๑๑,๘๐๐ แห่ง ที่เป็นสถานศึกษาขยายโอกาสมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน 

      จัดการประชุมคณะทํางานจัดทํากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือจัดทํา

หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE) 

  3) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

To BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เป็นองค์

ประธาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงยุ ติธรรม กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข               
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และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดําเนินการสํารวจชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด และโอนจัดสรรงบประมาณให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

  4) จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้ดําเนินการ    

๔ กิจกรรม ดังน้ี 

        จัดทําแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีแผนการดําเนินงานให้การสนับสนุนเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย           

และจัดการประชุมสัมมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือช้ีแจงนโยบายและบูรณาการจัดทําแผนงาน/โครงการ ระหว่างสถาบันแม่ข่าย 9 แห่ง

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

        ร่วมกับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพฯ จัดประชุม จัดทํา

แผนงานบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนงบประมาณจัดต้ังกองลูกเสือ              

ต้านยาเสพติดในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โรงเรียนละ 10,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

        สนับสนุนงบประมาณเครือข่ายฯ เพ่ือการประชุมจัดทําข้อเสนอโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

        ขออนุมัติใช้หลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และ    

ขอความเห็นชอบจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  5) จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้ดําเนินการ ๒ กิจกรรม 

ดังน้ี 

       ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ 

กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้มีภูมิคุ้มกันไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด และเฝ้าระวัง

ไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา จากการดําเนินโครงการส่งผลให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติดไม่มี 

ผู้เสพรายใหม่และไม่มีการแพร่ระบาดในสถานศึกษา เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาโดยประเมินผลงานสถานศึกษาตามเกณฑ์ในระดับ

ดีเด่นทั่วประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน ๓๔๔ แห่ง  

       จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างสถานศึกษาต้นแบบการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว

และนําไปสู่ "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ซึ่งมีสถานศึกษาต้นแบบโครงการห้องเรียนสีขาว 
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รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ "สถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใช้เป็น

สถานที่ศึกษาดูงานและนําไปเป็นแบบอย่างในการขยายผลให้กับทุกสถานศึกษา  

4.13 การจัดต้ังสถาบันเฉพาะทางโดยต่อยอดการพัฒนาจากสถานศึกษาเดิมที่มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกสถานศึกษา
ที่จะจัดต้ังเป็นสถาบันจัดการเรียนเฉพาะทาง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพิจารณา
กําหนดสาขาวิชา รวมถึงคัดเลือกวิทยาลัยที่มีอยู่มาพัฒนาให้มีความโดดเด่นและเช่ียวชาญ             ใน
สาขาวิชาน้ันๆ โดยจะเริ่มนําร่องสถาบันที่จัดการเรียนเฉพาะทาง ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 19 วิทยาลัย 
ซึ่งการจัดต้ังสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง เป็นการต่อยอดพัฒนาจากสถานศึกษาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งใน
แต่ละวิทยาลัยยังคงเปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วย แต่จะเน้นความโดดเด่นในสาขาวิชาเฉพาะอาชีพน้ันๆ โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดงบประมาณและอุปกรณ์สนับสนุนเป็นพิเศษ ในอนาคตจะพัฒนา
ให้เป็นศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพในสาขาน้ันๆ รวมถึงรับทดสอบสมรรถนะอาชีพ              ใน
วิชาชีพเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบในอาเซียนด้วย 

4.14 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศกึษา 
  1) จัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬา จํานวน 3 ชนิดกีฬา ฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ ฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย กําหนดแผนปฏิบัติงาน             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมท้ังได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  2) ประชุมเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน         
ครั้งที่ 17 ติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือก เตรียมการประชุม
คณะกรรมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ และเตรียมการจัดประชุมช้ีแจงนักกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เข้าร่วม        
การแข่งขันกีฬายกนํ้าหนักชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วม 
29 ประเทศ ซึ่งนักกีฬาไทย จํานวน 13 คน สามารถทําเหรียญได้ 36 เหรียญ โดยแบ่งเป็น 22 เหรียญทอง 11 
เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 

  3) ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ของโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฯ 

4.15 การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน 
  1) สํานักงาน กศน. โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีดําเนินโครงการสร้างความคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีกิจกรรม อาทิ 

จัดนิทรรศการช่ัวคราว เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่ือมโยงกับคณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์การบิน จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดอบรมครู กศน. ตําบล ในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
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จํานวน 1,109 คน  นอกจากน้ี สสวท. ได้ร่วมกับสถาบันเกอเธ่และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science Film Festival - SFF 

2014) โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเป็นศูนย์จัดฉายทั่วประเทศรวม 19 แห่ง สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้

ด้านธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนําเสนอผ่านสื่อภาพยนตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสื่อสาร

และการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองสนุก นอกจากน้ีเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยังเปรียบเสมือนเวที

เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายวัฒนธรรม ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปล่ียนมุมมองของโลกแห่งการเรียนรู้ 

มีผู้ เข้ าร่วมงาน  257,972 คน  และจัดค่ ายเยาวชน  ESD Rice Project หรือ  Regional Initiative for 

Cooperation for ESD Promotion through rice โดยใช้เรื่องข้าวเป็นแนวคิดหลักในการส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน    

  2) เตรียมจัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน "MOE Summer Camp 2015" กระทรวงศึกษาธิการร่วม

บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพบก กองทัพอากาศและกองทัพเรือ เพ่ือส่งเสริม

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมีกิจกรรม 

รวมท้ังสิ้น 299 กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการ จํานวน 725,318 คน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ค่ายฝึกอบรม  เป็นการเข้าค่ายลักษณะพ้ืนฐานและธรรมชาติของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกอาชีพระยะสั้น จํานวน ๕๗ กิจกรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 

๖๒๒,๕๓๐ คน กลุ่มที่ 2 ค่ายพักแรม เข้าค่ายพักแรมและทํากิจกรรมร่วมกันของนักเรียน/นักศึกษา ให้เกิดภาวะ

ผู้นําผู้ตาม จํานวน 64 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ๒๑,๘๕๙ คน  กลุ่มที่ 3 ค่ายวิชาการ เป็นค่ายฝึกทักษะเชิง

วิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ จํานวน ๑๖๕ กิจกรรม มี

กลุ่มเป้าหมาย ๘๐,๙๒๙ คน และกลุ่มอ่ืนๆ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา การสร้างประสบการณ์แก่

นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ไปทํางานในโรงพยาบาล เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานราชการ

ต่างๆ จํานวน ๑๐ กิจกรรม นอกจากน้ี ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ จํานวน 124 แห่ง โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ 112 

แห่ง และพิพิธภัณฑ์ จํานวน 12 แห่ง 

  3) การจัดการศึกษาสายอาชีพแก่เด็กพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน (สสค.) และ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาสายอาชีพแก่เด็กพิเศษ โดยจะดําเนินการนําร่องกับ

สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการวิจัยถอดบทเรียนจากการดําเนินงานที่ผ่านมา ศึกษาเอกสาร

วรรณกรรมต่างๆ การสนทนากลุ่ม และการนิเทศติดตามการประเมินผล รวมถึงให้มีการดําเนินการคู่ขนานในเรื่อง

ของการวิจัยเชิงระบบในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในเชิงนโยบายแก่เด็กพิเศษและผู้พิการควบคู่ไปด้วย 
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เพ่ือให้เด็กที่ด้อยโอกาสเหล่าน้ีเข้าสู่การเรียนสายวิชาชีพ มีความรู้ มีอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่าง

ย่ังยืน โดยมีสถานศึกษานําร่องจัดอาชีวศึกษาแก่เด็กพิเศษ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  วิทยาลัยสารพัด

ช่างพระนคร  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นอกจากน้ี ยังมีวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมเป็นเครือข่ายแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษและ

นักศึกษาพิการด้วย 

  4) เสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน

อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพของผู้เรียน ให้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง มีโอกาสในการ

ทํางานมีรายได้ระหว่างเรียน มีเป้าหมายนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 316 คน 44 โรง ระหว่างเดือน

เมษายน 2558 

 

5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และด้อยโอกาส  

 สถานศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนรายหัวที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน       
ในภาพรวม มีจํานวนทั้งสิ้น 36,519 แห่ง โดยจําแนกเป็น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 30,922 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 418 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน 20 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 4,231 แห่ง และ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 928 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวน
สถานศึกษาทั้งหมดและของแต่ละหน่วยงาน มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

5.1 การทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังของภาครัฐและ
เอกชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ 

1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาทบทวนเงินอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียน ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
อาชีวศึกษา และได้ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเคร่ืองมือประจําตัวต่อคน ให้แก่ผู้เรียนระดับ 
ปวช. ทั้ง 3 ช้ันปีทุกสังกัด และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติงบประมาณ             
เพ่ือช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
แบ่งเป็น ๙ สาขาอาชีพ ดังน้ี  

- สาขาเกษตรกรรม ๑,๖๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาคหกรรม ๑,๒๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑,๘๐๐ บาทต่อคน  
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- สาขาพาณิชยกรรม ๑,๐๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาประมง ๑,๒๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาศิลปกรรม ๑,๐๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาอุตสาหกรรม ๒,๐๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๑,๒๐๐ บาทต่อคน  
- สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๑,๒๐๐ บาทต่อคน 

ทั้งน้ี สถานศึกษาจะเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์ช่างให้นักเรียนยืมเรียนตามระเบียบพัสดุ โดยจะให้ใช้ไป
ตลอด ๓ ปี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เน่ืองจากที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรี ๑๕ ปี 
และจ่ายเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนและหนังสือเรียนครอบคลุมถึงนักเรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งระดับอาชีวศึกษา      
แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเครื่องมือประจําตัวสายอาชีวศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การบริการของภาครัฐ และเพ่ือพัฒนาทักษะให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่ รวมถึง
แก้ปัญหาการออกกลางคัน นอกจากน้ี ได้อนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักศึกษา ดังน้ี 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คาดว่าจะมีนักเรียน/นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปี ๑ จํานวน ๒๗๗,๗๑๗ คน ใช้งบประมาณ ๔๑๔,๕๒๗,๐๐๐ บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๑๖ ,๒๔๕ คน        
ใช้งบประมาณ ๔๖๙,๔๘๖,๐๐๐ บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะมีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๒๗ ,๔๔๘ คน        
ใช้งบประมาณ ๔๘๔,๓๙๒,๐๐๐ บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จะมีการต้ังงบประมาณชดเชยเคร่ืองมือที่ชํารุด        
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง 

2) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ต้ังคณะกรรมการ        
เพ่ือทบทวนและกําหนดแนวทางในการอุดหนุนรายหัวแก่ผู้เรียนที่เหมาะสม โดยกําหนดให้การทบทวนการ
อุดหนุนรายหัวแก่ผู้เรียนเป็นนโยบายและจุดเน้นที่สําคัญประการหน่ึงของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5.2 ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และด้อยโอกาส  

1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน  
ในการให้การสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อสร้างโรงอาหารหลังละ 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีละ 10 โรงเรียน ในโครงการ “50ปี 50 โรงเรียน” 

 รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารมูลนิธิบ๊ิกซีประจําปีการศึกษา ซึ่งได้ให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง จํานวน 31 หลังแล้ว 
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 ชมรมคนเตาปูนจัดกิจกรรมมอบชุดนักเรียน รองเท้า เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์      
การเรียนการสอน กีฬา ของเล่น ฯลฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
ที่อยู่ห่างไกล 

5.3 กําหนดแนวทางในการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 

ศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวแต่ละประเภทวิชาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภท
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ย จํานวน 13,419.37 บาท    ซึ่ง
งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้สถานศึกษายังไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับอาชีวศึกษา 

5.4 การสนับสนนุคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/2557 สําหรับนักเรียนต้ังแต่อนุบาลจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 7,404,606 คน    เป็นเงิน 
41,089,496,500 บาท จําแนกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 949,067 คน ระดับประถมศึกษา 3,326,519 คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,940,855 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,168,395 คน โดยจําแนกเป็น 5 
รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)  25,008,871,900 บาท ค่าหนังสือเรียน 
5,473,350,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,841,440,900 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,948,038,000 บาท 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,817,795,700 บาท 

2) จัดสรรงบประมาณรายหัวให้แก่วิทยาลัยชุมชนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตร 

ปวช. จํานวน 1,250 คน จําแนกเป็น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1,050 คน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 200 คน 

3) แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนเอกชน โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนแต่งต้ังคณะทํางานศึกษารูปแบบการอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน และนําผลการศึกษาเสนอต่อคณะทํางานศึกษาแนวทางการให้การ
อุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน 

5.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศกึษา  
1) ดําเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรีให้กับสถาบันอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 99 แห่ง 836 คน ภาค
เรียนที่ 2/2556 จํานวน 119 แห่ง 1,194 คน ภาคเรียนที่ 3/2556 จํานวน 45 แห่ง 348 คน และ     ภาค
เรียนที่ 1/2557 จํานวน 8 แห่ง 34 คน รวมงบประมาณที่สนับสนุน 20,501,745 บาท 

2) จัดสรรงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป จํานวน 
33 แห่ง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,627,615 บาท 

3) แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับ 
อุดมศึกษา และจัดประชุม จํานวน 1 ครั้ง  
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4) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น
ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 รุ่น รวม 45 คน 

5) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2557 จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสําหรับคณาจารย์ผู้สอน 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 51 คน และหลักสูตรสําหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)       มีผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จํานวน 58 คน 

6) จัดฝึกอบรมภาษามือสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (รุ่นที่ 1-
2) จํานวน 63 คน 

8) จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 
จํานวน 54 คน 

8) จัดประชุมคณะทํางานจัดสรรงบประมาณฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทางการ
ศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
1,634 คน 

9) จัดประชุมคณะทํางานจัดสรรงบประมาณฯ และอนุมัติงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
8 แห่ง เพ่ือจัดต้ังศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) 

10) ติดตาม ประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 ภูมิภาค 

 5.6 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ขยายเวลา      การ

ดําเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

และในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และ                      ให้

กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  ทั้งน้ี ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ  โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมท้ังไม่เกิดปัญหา ความซ้ําซ้อนในการกู้ยืม

และให้นําเรื่องน้ีเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษาที่จะจัดต้ังขึ้นตามแนวทางปฏิรูปประเทศของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒ เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

      1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 14,394.00 ล้านบาท 

กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 22,229.32 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 36,623.32 ล้านบาท  มี

การใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 13,155.16 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้กู้จํานวน 738,625 ราย เป็นเงิน 29,411.82 ล้าน

บาท จากสถานศึกษา 4,130 แห่ง  
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      2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

2,000.00 ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 6,629.76 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 

8,629.76  ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 2,400.01 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้กู้ จํานวน 66,813 ราย 

เป็นเงิน 4,428.60 ล้านบาท จากสถานศึกษา 290 แห่ง 

      3) กองทุนได้ดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ... เพ่ือควบรวม

กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. โดยนําส่วนดีของทั้งสองกองทุนมารวมกันเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง    

ที่กระทรวงการคลังดําเนินการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ... ต่อสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

 5.7 โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ : เน้นสายอาชีพ  

       เป็นการปรับเปลี่ยนมาจากโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ที่ได้จัดสรรทุนให้ผู้เรียนสายสามัญเป็นการ

จัดสรรทุนให้แก่ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดทําข้อมูล รวบรวมเอกสาร เพ่ือจัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยจําแนก

ทุนการศึกษาเป็น ๓ ระยะ ดังน้ี  ระยะสั้น (๖ เดือน –  ๑ ปี) ระยะกลาง (๔ปี)  และระยะยาว (๗ – ๙ ปี) ซึ่งจะ

ดําเนินการทั้งหมด ๕ รุ่น รวมจํานวน ๒,๓๐๐ ทุน 

 5.8 จัดบริการการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตรของแรงงานต่างด้าว เด็กในพื้นที่ชายแดน

และเด็กที่ตกหล่น ยากจน ไร้ที่พึ่ง  

      1) จัดบริการการศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น ยากจนไร้ที่พ่ึงเพ่ือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม โดย กศน. ตําบล จํานวน 7,424 แห่ง  

      2) จัดประชุมหารือเร่ืองการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎ์หรือไม่มีสัญชาติ

ไทยกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ณ จังหวัดตาก ทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎ ระเบียบและ

แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติ  

    3) จัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ     

แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจะมีการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายในเดือนเมษายน 2558 และร่วมกับ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 9 ดําเนินการศึกษาวิจัยสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่

ชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งร่วมกับศึกษาธิการภาค 12 ศึกษาวิจัยสภาพและ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซีย 
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6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 

 สถานศึกษาที่มีสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,260 แห่ง จําแนกเป็น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 373 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 133 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 107 แห่ง และสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 647 แห่ง และมีผู้สําเร็จการศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนรับเข้าทํางาน จํานวนทั้งสิ้น 36,210 คน         (ที่
ติดตามได้) จําแนกเป็น ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. จํานวน 14,156 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56           ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 76,273 คน และระดับ ปวส. จํานวน 22,064 คน คิดเป็นร้อยละ 45.32 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 48,685 คน (ซึ่งมีข้อมูลรายงานมาเพียงแห่งเดียว)  

หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแนวทางและมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดและสนับสนุนการศึกษา โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

6.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-integrated Learning : 
WIL) 

1) นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-
integrated Learning : WIL) ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจชีวิตการทํางานตามสาขาวิชาชีพ 

2) ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิต WIL และได้รับประโยชน์จากโครงงานหรืองาน                
ที่นักศึกษาปฏิบัติในการนําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 

3) การศึกษารูปแบบ WIL ที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิชาชีพในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาบริหารธุรกิจ (จ้างวิจัย) 

4) หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้าน WIL จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการอบรม
คณาจารย์นิเทศ 

5) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการเช่ือมโยงภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย                
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

6) แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการศึกษา        
เชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยมีองค์ประกอบทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

6.2 จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และ
องค์กรวิชาชีพได้ร่วมกันจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในสาขาต่างๆ ที่เช่ือมโยงมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ และสอดคล้องกับการพัฒนา 5 กลุ่มอาชีพของรัฐบาล ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม      
ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพควบคุม 

 
 

6.3 โครงการจัดการความรูเ้พื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เป็นการดําเนินงานในลักษณะโครงการเชิงพัฒนา (Project-based) เพ่ือส่งเสริมบทบาทวิทยาลัย

ชุมชนให้เป็นกลไกในการจัดการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปสู่

การเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและวิถีแห่งการดํารงชีวิตของสังคมในชุมชน โดยเน้นการค้นหาศักยภาพ

ของพ้ืนที่มาใช้เป็นฐานในการจัดการความรู้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่การสร้าง

คุณค่า/มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งแต่ละวิทยาลัยชุมชนจะดําเนินโครงการที่อยู่บน

พ้ืนฐานของทุนทางทรัพยากรในแต่ละพ้ืนที่  

 สําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2558 ดําเนินการภายใต้ 2 กิจกรรมหลัก 

ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 

และกิจกรรมการจัดการความรู้สู่ชุมชน มีเป้าหมายท้ังปี จํานวน 23,000 คน/40 ชุมชน มีผู้รับบริการ      รวม

ทั้งสิ้น 11,368 คน/44 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 49.42 ของเป้าหมายทั้งปี 

6.4. ความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-
ไทย เพื่อผลิตกําลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคบริการ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับหอการค้าไทย 

หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล เพ่ือผลิตกําลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะนําร่องในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๖ แห่ง 

ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จะเปิดรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รุ่นแรก ๑๖๐ คน ใน ๔ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาไฟฟ้า ๒) สาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล ๓) สาขาวิชาช่างกลเกษตร ๔) สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้อุตสาหกรรมของกลุ่มมิตรผล

และจะได้รับเบ้ียเลี้ยง สวัสดิการและทุนการศึกษาระหว่างฝึกงาน เมื่อจบการศึกษานอกจากจะได้รับวุฒิระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล 

รวมทั้งมีโอกาสบรรจุเข้าทํางาน โดยได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการเทียบเท่าปริญญาตรี 

6.5 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาเอกชน  
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      1) ดําเนินการทั้งในส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นฝ่ายสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ และโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเอง มีเป้าหมาย 3 เครือข่าย     
ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีให้กับครูนิเทศของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และครูฝึกของสถานประกอบการ
ที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ให้สามารถจัดแผนการเรียนการสอนได้ตรงกับ
สมรรถนะของวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา เข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผล และวิธีการประเมินผลนักเรียน 
นักศึกษาในระบบทวิภาคี โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูฝึก ครูนิเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี     
ในสถานประกอบการ แบ่งสาขาวิชาอาชีพ 5 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มสาขาวิชาการขาย/การตลาด กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์ กลุ่มสาขางานยานยนต์ กลุ่มสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
และสาขาวิชาอ่ืนๆ  มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 แห่ง 28 คน และครูนิเทศ 11 โรง 33 คน 

       2) จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้หารือร่วมกันและมีข้อเสนอ ดังน้ี 

   การเช่ือมโยงในการส่งต่อผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

   การทําความร่วมมือร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ในการส่งเสริมผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เข้าเรียนในระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน 

   สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสนอการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาจาก

นักเรียนในโรงเรียนการกุศล ประเภทสามัญศึกษา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๓๕๕ โรง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียน  

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นช้ันปีที่ ๓ จํานวน ๓๓,๕๕๘ คน โดยทําการสํารวจความต้องการของนักเรียน       

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นช้ันปีที่ ๓ หากนักเรียนมีความต้องการเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษา สามารถเข้าเรียน

ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการประสานงานร่วมกันในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 

6.6 การส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
       1) ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนแก่โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พ.ศ. ...  



39 
 

       2) ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2558  มีมติเห็นชอบ     ใน

หลักการแนวทางการปรับโครงสร้างการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       ของ

โรงเรียนเอกชนทุกประเภทอย่างย่ังยืน เป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายบุคคล

นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกว่า 2,000 โรงเรียน ไปสู่การอุดหนุนด้านอุปสงค์หรือ

คูปองการศึกษาในอนาคตเท่ากันทุกระดับคือ ร้อยละ 70 และระยะที่ 2 ปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน

โรงเรียนเอกชนเพ่ิมขึ้นจากอัตราร้อยละ 70 อีกร้อยละ 10 ต่อปี เพ่ือนําไปสู่อัตราร้อยละ 100 

       3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยพัฒนาสาระการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์/คุณธรรม จริยธรรม/การอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน จํานวน 55,081 คน 

      4) ส่งเสริมสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 373 แห่ง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
133 แห่ง  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 107 แห่ง และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา   
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 647 แห่ง 

 

7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7.1 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู 
และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  

1) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทําสรุป
สาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะปรับปรุง จํานวน ๘ หลักเกณฑ์ ดังน้ี  

     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ได้ประกาศใช้ตามหนังสือเวียน ว๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ . 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัด
ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอ
สะบ้าย้อย) สังกัด สพฐ. ได้ประกาศใช้ตามหนังสือเวียน ว๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย มติที่ประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบให้
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ ตามหนังสือเวียน ว16/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 
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     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจําฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ เห็นชอบให้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ ตามหนังสือเวียน ว17/2557 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 

     หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ ช่วย เห็นชอบให้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ ตามหนังสือเวียน                
ว18/2557 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์     
ได้ประกาศใช้ตามหนังสือเวียน ว6/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

     หลัก เกณ ฑ์ และ วิ ธีการคั ด เลื อก บุคคล เพ่ื อบรรจุและแ ต่ ง ต้ั งให้ ดํ ารงตํ าแห น่ ง                
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวรอเข้า อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับการพัฒนา
นโยบายและระบบบริหารงานบุคคลในครั้งต่อไป      

     หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับการ
พัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลในครั้งต่อไป 

    นอกจากน้ี ได้ดําเนินการ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีความชํานาญ หรือเช่ียวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้                
(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการมีความครบถ้วน สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูในพ้ืนที่ขาดแคลนและจําเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
โครงการผลิตครูมืออาชีพ เพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู 
ในสาขาวิชา เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว จะบรรจุเข้ารับ
ราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ส่งเสริมการปฏิรูประบบการสอนของครูให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับนานาชาติ โดยจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

3) เห็นชอบแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา โดยสาขาวิชา        
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งต่อคุรุสภา  หากตรวจสอบกับสาขาวิชาของสถาบันผลิตครู 
หลักสูตร ๕ ปี ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้วไม่มีการผลิตในสาขานั้น ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

มาตรการเร่งด่วน 
 นําเสนอสาขาขาดแคลน เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดทําเป็นประกาศคณะกรรมการ     

คุรุสภา โดยประกาศคราวละ ๒ ปี หากมีความจําเป็นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถท่ีจะ
เสนอสาขาขาดแคลนเพ่ิมเติมเป็นวาระเร่งด่วนได้ 
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 คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติเป็นหลักการให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกหนังสือ
อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีระยะเวลา ๙๐ วัน สําหรับผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี สาขาขาดแคลนตามข้อ (๑) โดยให้สามารถขอย่ืนต่อสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ด้วยตนเองหรือ
สถานศึกษาเป็นผู้ขอย่ืนให้ได้ 

มาตรการระยะยาว 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา แจ้งสถาบันผลิตเปิดสอนสาขาขาดแคลนตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา 

 จัดโครงการความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันผลิต 
เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตบัณฑิตหลักสูตร ๔ ปี สาขาขาดแคลน 
และสถาบันผลิตจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคุรุสภาเพ่ือให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

4) สาขาขาดแคลนที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งต่อคุรุสภา แต่มีสถาบันผลิต          
ในหลักสูตร ๕ ปี ที่คุรุสภารับรอง ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

 รับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ๕ ปี ก่อน หากไม่มีผู้มาสมัครตามเวลาที่กําหนด 
ให้ขยายเวลารับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ๔ ปี 

 คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติเป็นหลักการให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกหนังสือ 
อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ๔ ปี สาขาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับสมัคร มีระยะเวลา ๙๐ วัน โดยให้สามารถขอย่ืนต่อสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาได้ด้วยตนเอง 

5) ดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้         
เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่องการรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู           
ของชาวต่างประเทศ 

6) ดําเนินการจัดทําประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กําหนดประเภทวิชาและสาขาวิชา   
ขาดแคลน สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา      
มีอายุ ๙๐ วัน เพ่ือใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ จํานวน ๑๐๘ สาขา ประกอบด้วย ด้านอาชีวศึกษา          
๙ ประเภทวิชา จํานวน ๙๘ สาขา และด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๑๐ สาขา โดยมีการจัดทําประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กําหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับหลังประกาศ ๒ ปี ทั้งน้ี คุรุสภาอยู่ระหว่างการจัดทําระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสาขาวิชาขาดแคลน
จากคุรุสภาแบบออนไลน์ 

 7.2  แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู   
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        1) รับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เป็นสาขาขาดแคลนตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ โดยคณะกรรมการ  

คุรุสภาเห็นชอบให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาสามารถขอหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา มีอายุ 90 วัน เพ่ือใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ จํานวน 86 สาขา และต่อมา

ได้มีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอเพ่ิมเติมอีกจํานวน 12 สาขา สําหรับในส่วน           ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อนุมัติ จํานวน 10 สาขา โดยมีการจัดทําประกาศสาขาขาดแคลนเพิ่มเติม

ไปพร้อมกัน ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้ สําหรับสาขาขาดแคลนกรณีที่

เรียนหลักสูตร 4 ปี ได้มีการออกหนังสืออนุญาตประกอบการสอนก่อน 90 วัน  

        2) ประกาศใช้หลักเกณฑ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

บุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยที่มีเหตุพิเศษ ประกาศใช้

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสายงานการสอน นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา โดยจะดําเนินการวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

เก่ียวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการบริหารอัตรากําลังฯ 

ใน ๓ ภูมิภาค 

        3) จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มี

คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 16 สาขา จํานวน 5,342 ทุน ขณะน้ีมีผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 

3,835 คน และอยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จํานวน 1,424 คน และจัดสรรทุนศึกษาต่อ              ระดับ

ปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น จํานวน            1,259 

ทุน ขณะนี้มีผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 756 ราย และอยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล จํานวน 22 คน และ

ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จํานวน 461 คน 

7.3 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน จํานวน 100 คน โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 

1) ส่วนที่  1  การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้นําทางวิชาการ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ บุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการศึกษา และพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2) ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ประกอบด้วย 
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 เรียนรู้ตามสภาพจริงในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหาร และหรือ
มีการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน 
 เรียนรู้ในองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
 เรียนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนๆ 

3) ส่วนที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.4 การสรรหารองผู้อํานวยการสถานศึกษา 254 ตําแหน่ง 
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตําแหน่งที่เปิดรับ 254 ตําแหน่ง เป็นกลุ่มทั่วไป 127 ตําแหน่ง และกลุ่ม
ประสบการณ์ 127 ตําแหน่ง 
 
8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา           
ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ 
รวมท้ังไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

สถานศึกษามีมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ จํานวนทั้งสิ้น 4,728 แห่ง โดยจําแนกเป็น
สถานศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,231 แห่ง สํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 421 แห่ง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 76 แห่ง (ข้อมูลเฉพาะที่ได้รับแจ้ง) ทั้งน้ี 
ยังไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

8.1 มีการกําหนดมาตรการ/สั่งการเพ่ือใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องในเชิงสรา้งสรรค ์
1) ดําเนินการแจ้งเวียนประกาศการรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ จัดประชุมหารือและมอบนโยบาย

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้นํานักศึกษาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ รวมทั้งขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม 

2) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดย
การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฉันท์พ่ีน้อง และการสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่ให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมให้สถานศึกษาเป็นเจ้าภาพ และควรเคารพ
เสรีภาพและหลักความเสมอภาคของเด็กและเยาวชน ห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และ
ได้กําหนดมาตรการให้สถานศึกษาดําเนินการรับน้องใหม่ ดังน้ี 

 จัดเครือข่ายนักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาเพ่ือป้องกันการรับน้องภายนอกสถานศึกษา 
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 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 
 เปิดสาย Call Center เพ่ือให้ผู้ปกครองและหน่วยงานเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับ

สถานศึกษาในการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับน้องใหม่ 
 เปิดช่องทางให้มีการแจ้งข้อมูลการรับน้องได้ที่สายด่วนสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 1156 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 กําหนดมาตรการป้องกันการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3) แจ้งนโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องให้โรงเรียนเอกชนทราบและถือปฏิบัติต้ังแต่เปิดภาคเรียน

ที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องของสถานศึกษา และได้แจ้งยํ้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 
โดยขอให้สถานศึกษาตระหนักและปฏิบัติตาม รวมท้ังให้สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมรับน้องโดยตระหนักและ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอย่างเคร่งครัด 

4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมหารือและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและผู้ นํานักศึกษาในการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์                
ของสถาบันอุดมศึกษา และมีข้อตกลงร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในการวางมาตรการกํากับดูแลกิจกรรม
ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ดังน้ี 

 สถาบันต้องวางมาตรการในการกํากับดูแลกิจกรรมให้ครบท้ังมาตรการด้านการป้องกัน 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนด้านการสร้างแรงจูงใจ 

 ผลักดันให้นักศึกษานําวงจรการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ (PDCA) ไปใช้ในกิจกรรมประชุม
เชียร์และรับน้องใหม่ 

 วางแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานที่ 
 สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของนักศึกษารุ่นพ่ีที่ดําเนินกิจกรรมและนักศึกษาใหม่ ในการร่วม

กําหนดกติกาของสถาบัน ทั้งในด้านการวางกรอบกฎเกณฑ์ และการร่วมกํากับติดตามดูแล 
 สร้างช่องทางการให้ข้อมูลโดยตรงเพ่ือการรับรู้ของผู้ปกครอง 
 สร้างช่องทางการร้องเรียนของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ส่งตรงสู่ผู้บรหิาร 
 สถาบันต้องกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคคลรับผิดชอบ สถานที่ที่นักศึกษาดําเนิน

กิจกรรมทุกจุด 
 ควรมีการกําหนดสิทธ์ินักศึกษาใหมใ่ห้ชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตให้องค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และ   

รับน้องใหม่และให้มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมในกิจกรรม  

8.2 มีสถานศกึษาท่ีจัดกิจกรรมการรับน้องตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด 
สถาบันอุดมศึกษาเน้นยํ้าให้คณะ/ภาควิชา ดูแลกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทุกสถานศึกษาดําเนินการตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 



45 
 

เฝ้าระวังและติดตามการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษา และจัดอาจารย์/เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุม กํากับ ดูแลและตรวจสอบการจัดกิจกรรมทุกวัน 

8.3 มีการติดตามผลการปฏิบัติของสถานศึกษาและผลกระทบท่ีมีต่อนักศึกษา 
1) ให้สถานศึกษารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมายังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

โดยด่วน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือประสานงานเป็นการภายใน 
2) ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา   

โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จัด ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สภาพปัญหา รวมท้ังมาตรการแก้ไข
ปัญหา 

 

9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัดมีมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา      
นอกสถานศึกษาที่ปลอดภัย และยังไม่ปรากฏข้อมูลการประสบอุบัติเหตุจากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในรอบ 
การรายงานน้ี ซึ่งหน่วยงานหรือสถานศึกษามีการดําเนินงานในการรักษาความปลอดภัย มีการทบทวน/กํากับ 
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับโดยมีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ดําเนินการแจ้งเวียนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 และทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับกิจกรรมทัศนศึกษาและการเดินทางเป็น
หมู่คณะ เพ่ือแจ้งให้สถานศึกษาทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งเวียนการเฝ้าระวัง
ป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา และมาตรการป้องกันอันตรายจากการ      
จัดกิจกรรม ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําชับสถานศึกษาปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) จัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการไปโรงเรียนปลอดภัย โครงการประกวดสถานศึกษา
ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมมาตรการด้านความปลอดภัยของรถ รับ-ส่ง 
นักเรียน กิจกรรมซักซ้อมความเข้าใจในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล     
เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก   
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางและมาตรการในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและบุคลากร  

3) สถาบันอุดมศึกษามีการออก กฎ ระเบียบ เพ่ือบังคับใช้ภายในสถาบัน โดยคณะ/สาขาวิชา      ต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้แจ้งเวียนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                    แก่
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        
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มีนโยบายให้อาจารย์หรือบุคลากรที่จะนํานักศึกษาออกไปจัดกิจกรรมหรือทัศนศึกษานอกสถานศึกษาต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิการบดีเท่าน้ัน และมีการจัดทําประกันชีวิตให้แก่นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปางได้ให้บริการด้านการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) 

4) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ซักซ้อมความเข้าใจ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดที่ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล และพักแรม 
ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และ   
ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้รถยนต์ในการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากต้องเช่ารถยนต์ในการเดินทาง สถานศึกษาต้องจัดทําสัญญาเช่า
รถยนต์กับผู้ประกอบการ พร้อมกับระบุความรับผิดชอบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 ต้องพิจารณาพนักงานขับรถยนต์ที่มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง มีความรู้ มีความชํานาญเส้นทาง
ตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อย และไม่ด่ืมสุรา และต้องถ่ายบัตรประชาชน/ใบขับขี่ของพนักงาน
ขับรถไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี การใช้ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 

 

10. เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและ
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

1) กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา 
ดังน้ี 

     กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย  
     แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา คณะทํางานติดตามประเมินผล และ

คณะทํางานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายและการสั่งการของ 
หน.คสช.ฝสจว.รัฐบาล และ รมว.ศธ. 

     จัดทําระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรายงานตามนโยบาย
และการสั่งการของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานรับผิดชอบใน
การรายงาน 

     จัดทําตัวช้ีวัดรองรับโครงการตามนโยบาย 
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2) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามข้อสั่งการและการมอบหมายงาน ในการ
ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 นําเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลนําเสนอที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2557  

3) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2558 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย โดยทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานในกํากับ และองค์การมหาชนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลตามนโยบายได้ทันตามกําหนดเวลา 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 7 นโยบายเฉพาะ  

๑. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๑) ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงานและ

บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต. ) หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” ณ สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค ๑๒ จังหวัดยะลา เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาและการดําเนินงานทุกหน่วยในพ้ืนที่มีเอกภาพและบูรณาการงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ พัฒนางานการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชนและความสันติสุขอย่างย่ังยืน 

๒) จัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาปอเนาะ 
ศูนย์การเรียนรู้ศาสนาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯลฯ จํานวน 85,339 คน ใช้งบประมาณ 663,811,200 บาท          โดย
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ และศูนย์อิสลามศึกษา ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  ประชุมผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในพ้ืนที่    
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามลําดับขั้นตอน และจัดการศึกษาอิสลามศึกษาอย่างเป็นเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน 
  พัฒนารูปแบบการใช้อักขรมลายูยาวีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือจัดทําต้นฉบับบัญชี   
คําภาษามลายูยาวี ในระดับช้ันอิสลามศึกษาตอนต้น  และโรงเรียนมีกรอบคําศัพท์ภาษามลายูอักขรยาวี       
ที่สามารถนําไปใช้สอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามหลักสูตร 
  จัดมหกรรมวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีพ้ืนที่การประกวดผลงาน 
ทักษะ หลักสูตร นวัตกรรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะกับบริบทพ้ืนที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา     
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ในแต่ละสังกัด และยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเย่ียมชมงาน ได้ค้นหาความ
ต้องการเรียนต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งขณะน้ีได้จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนด
รูปแบบกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน 
   พัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมประชุม
กําหนดแผนตามกรอบการพัฒนาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้และหาทางออกร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน โดยการพัฒนาครูสอนภาษา (มลายู อังกฤษ 
และอาหรับ) จัดทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพ่ือดําเนินการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม นิเทศติดตาม
ประเมินผลการนําไปใช้ในโรงเรียน สรุปและนําผลไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีผล   
เป็นรูปธรรม และติดตามผลการนําไปใช้  
   พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา) เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป .บัณฑิตบริหาร และ ป .บัณฑิตวิชาชีพครู                
ในมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ครูในพ้ืนที่ 
ได้รับการศึกษาต่อหรือได้รับวุฒิครู และแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพ้ืนที่ 
   ส่งเสริมพัฒนาระบบอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาอีก
ช่องทางหน่ึงสําหรับผู้ที่เรียนสายศาสนาให้ได้มีคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาต่อในช้ันที่สูงขึ้น  
   จัดศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้าง
โอกาสแก่ผู้บริหารหรือผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและผู้เก่ียวข้อง จํานวน 45 คน ศึกษาดูงานการ     จัด
การศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลมาเรียม จังหวัดกระบ่ี และโรงเรียนนานาชาติ   
เฮดสตาร์ท จังหวัดภูเก็ต เพ่ือนําแนวทางการจัดการศึกษาเป็นต้นแบบการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 
   พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ จํานวน ๑๕ โรง  
   จัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูโรงเรียนเอกชน 
จําแนกเป็น ๑) ครูจํานวน 8,989 คน/2,500 บาท/เดือน ๒) ข้าราชการ จํานวน 142 คน และพนักงานราชการ จํานวน 
607 คน/1,000 บาท/เดือน 
   จัดโครงการ “รินนํ้าใจสู่น้องชาวใต้ ประจําปี 2558” เพ่ือสอนเสริมพิเศษ โดยจัดครู อาจารย์ 
และวิทยากรที่มีความรู้และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับไปให้ความรู้แก่นักเรียนช้ัน ม.6 และได้จัดต้ังศูนย์สอนเสริมระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อําเภอนาทวี สะเดา 
จะนะ เทพา และสะบ้าย้อย)  
   อบรมพัฒนาครูผู้สอน วิชาที่จัดการสอนเสริมใน 8 สาระวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและการแนะแนวการศึกษา 

๓) จัดโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยจัดสรรเงินอุดหนุน

สถาบันศึกษาปอเนาะ จําแนกเป็น ค่าบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน ๓๗๓ แห่ง /๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
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และค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู จํานวน ๑,๑๔๖ คน/๒,๐๐๐ บาท/เดือน จัดสรรเงินสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกเป็น ค่าตอบแทน

ผู้สอน จํานวน ๑๑,๘๘๘ คน/๓,๐๐๐ บาท ค่าบริหารจัดการ ๒,๐๗๑ ศูนย์/๒,๐๐๐ บาท/เดือน อุดหนุนโครงสร้าง

ด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ อุดหนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ   

แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส ๑๐ โรง ปัตตานี ๑๐ โรง ยะลา ๕ โรง รวม ๒๕ 

โรง/๓๕๐,๐๐๐ บาท จัดสรรเงินเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส) เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญสําหรับครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียน

ในระบบ) จํานวน ๑๖๓ แห่ง ผู้สอนศาสนา ๖๔๔ คน/๒,๐๐๐ บาท/เดือน และอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามที่สอนศาสนาอย่างเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) จํานวน ๒๔ แห่ง/๑,๐๐๐ บาท/เดือน และครูผู้สอน

ศาสนา จํานวน ๗๓ คน/๒,๐๐๐ บาท/เดือน 

๔) จัดโครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาชุดนวัตกรรม

การเรียนการสอนภาษาไทย หลักสูตร 350 ช่ังโมงอ่านออกเขียนได้ จํานวน 1 หลักสูตร เพ่ือให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ

ในการสอนภาษาไทยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และพัฒนาครูเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการสอนภาษาไทย 

จํานวน 4 หลักสูตร ในช่วงปิดภาคเรียน 

๕) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

จํานวน ๑๕๔ โครงการ โดยใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๗ ล้านบาท โดยบูรณาการ

แผนดําเนินงานให้เข้ากับจุดเน้น ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒) มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ๓) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา อาทิ กีฬา ลูกเสือ เป็นต้น ๔) มุ่งเสริมสร้างความรู้

ความสามารถด้านอาชีพ  ๕) มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน และ ๖) ปรับปรุงการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล  

ทั้งน้ี ได้นําการกีฬามาสู่ระบบการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความสามัคคี โดยวางแผน

ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ศอ.บต.ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่เตรียมการดําเนินการ 

แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังน้ี 

   ระยะสั้น จัดมหกรรมกีฬาระดับอําเภอทุกพ้ืนที่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึง

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  ระยะกลาง รับนักเรียนช้ัน ม.๔ ในพ้ืนที่ชายแดนใต้เข้าเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา 

จํานวน ๘๐ คน ให้ทุนเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดยะลา  

  ระยะยาว ระดับอุดมศึกษาโดยจะต่อยอดจากระยะกลางในการรับนักเรียนที่จบการศึกษามาเข้า

ศึกษาต่อ โดยจะให้ทุนทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
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๖) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในพ้ืนที่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น การก่อสร้างรั้ว และถนนภายในโรงเรียน การก่อสร้างอาคาร

เรียน พัฒนาหมู่บ้านครูแบบย่ังยืน การรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณา

อนุมัติให้ดําเนินการ จํานวน ๑,๓๐๕ โรง 

๗) การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้คนชายแดนใต้ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ   

มีคุณภาพทั้งด้านภาษา การเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู 

พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานแผนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จ 

ภายใต้โครงการสําคัญ ดังน้ี  

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข มีผู้รับบริการ 3,031 คน  

 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม มีผู้รับบริการ 4,239 คน  

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักษ์ถิ่น มีผู้รับบริการ 300 คน  

 โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง มีผู้รับบริการ 438 คน  

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนาะ มีผู้รับบริการ  5,828 คน  

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน มีผู้รับบริการ 759 คน 

 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนสร้างสันติสุข มีผู้รับบริการ 1,028 คน 

 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส มีผู้รับบริการ 120 

คน 

 พัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา กศน. มีผู้รับบริการ 675 คน  

 โครงการติดตามและประสานแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม กศน. มีการประชุมช้ีแจงการ

ดําเนินงาน 4 ครั้ง 

 ๑.๒ การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

1) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย– ไทย จํานวน 30 ทุน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ จํานวน ๕ ทุน ภายในประเทศ จํานวน 
๒๕ ทุน เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ต้ังอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา   เริ่ม
ดําเนินการจัดสรรทุนต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน มีผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๓๐ ราย 
ประกอบด้วย 
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 ผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ จํานวน 14 ราย 
 ผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมใน - ต่างประเทศ จํานวน 14 ราย 
 ผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกต่างประเทศ จํานวน 2 ราย 

๒) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดําเนินการ 

 แต่งต้ังคณะทํางานด้านทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ นําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน      
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) รวมถึงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านทุนการศึกษา  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 สนับสนุนทุนการศึกษา (ค่าครองชีพ) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่เยาวชนที่มี
ภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา โดยมีการดําเนินการ 
ดังน้ี 

- กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอรับการ

สนับสนุนที่น่ังเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 69 แห่ง พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จํานวน 

1,108 ที่น่ัง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุน จํานวน 319 คน 

- กลุ่มที่ 2 สําหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้สมัครผ่าน

สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนดําเนินการสอบ

สัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน ณ สนามสอบทั่วประเทศ ในเดือนมีนาคม 2558 โดยคัดเลือกผู้รับทุน จํานวน 125 คน  

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพ้ืนที่ และสร้างเครือข่าย

ผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรับนักศึกษาทุน รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และ

รุ่นที่ 5 ที่จะสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้รับทุนที่ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 363 คน จาก

สถาบันอุดมศึกษา 70 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 62 คน 

จัดประชุมช้ีแจงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุนการศึกษาสําหรับนิสิต 

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยมี

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นิสิต นักศึกษาทุน เข้าร่วมโครงการ 130 คน 

 

 ๑.๓ การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา 

๑) ฟ้ืนฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวางเพลิง โดยจัดสรรงบประมาณจํานวน 

23 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนถาวรใหม่ จํานวน 5 หลัง ให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
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ลอบวางเพลิง ณ อําเภอทุ่งยางแดง และอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีทหารช่างกองทัพบกเป็นกําลังหลักใน

การก่อสร้าง และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีจิตอาสาไปช่วยสร้างอาคารเรียน รวมทั้งจัดหาสื่อ/อุปกรณ์ 

๒) มอบทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินงานมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันมีผู้อยู่ในความ

ช่วยเหลือมากกว่า ๗,๐๐๐ ราย ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ปีละ ๗๐ ล้านบาท โดยมีสํานักประสานงาน

และบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี  นราธิวาส  และสงขลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ                 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบ ๙,๘๒๑ คน ใช้งบประมาณ ๘๗,๘๑๖,๐๐๐ บาท  

๓ ) จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้ที่ ได้รับผลกระทบ           

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยการให้ความรู้แก่

ทายาทให้ทราบถึงสิทธิที่ทายาทจะได้รับและข้ันตอนการขอรับสิทธ์ิ และมีการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับ

ครอบครัวและทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอของบกลางสําหรับช่วยเหลือ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เสียชีวิตและพิการทุพพลภาพจากสถานการณ์ความไม่สงบ       

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๑๙๕ รายๆ ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  

๔) ปรับปรุงระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ บุคลากรอุดมศึกษาในเขตพื้นที่         

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรไว้ เป็นการสร้าง

ขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ และสร้างหลักประกันความม่ันคงในอาชีพให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่       

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ โดยสํานักงานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษาได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา     

(อ.ก.พ.อ.ระบบ) เพ่ือพิจารณาขอบเขตการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ        

สิทธิประโยชน์ รวมทั้งความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และได้จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยฯ  

 5) การจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส   
โดยการซ่อม ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ จํานวน 133 คัน และบริการนํ้าด่ืม จํานวน 5,340 ขวด ร่วมกับ
เทศบาลเมืองสุไหง-โกลก ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2557 จํานวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อําเภอ         สุ
ไหง-โกลก ศูนย์อําเภอสุไหงปาดี และศูนย์อําเภอแว้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีกิจกรรม          การ
ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล จํานวน 720 แห่ง     ทั่ว
ประเทศ 
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 ๑.๔ การเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ  

      พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ธีระเกียรติ      

เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์

นานาชาติ อาทิ 

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ นายหลี บุญค้ํา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข MOU ด้านการศึกษาไทย – ลาว  

๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจําประเทศไทย ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะและหารือประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษา      

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอขยายความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนา (Partner Schools) ซึ่งปัจจุบัน

มีอยู่ฝ่ายละ ๑๐ แห่ง นอกจากน้ี เอกอัครราชทูตประจําสิงคโปร์ประจําประเทศไทย ได้เรียนเชิญให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือน Institute of Technical Education เพ่ือศึกษารูปแบบแนวทางและ            

การดําเนินงานของสถาบันแห่งน้ี 

๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ นายชิเกะกะซุซะโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ประจําประเทศไทย ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ทั้งน้ี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจํา

ประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่เข้ามา

จัดต้ังสํานักงานในประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุน 

๔) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนาย Yasushi Negishi ผู้อํานวยการ

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank – ADB) ในโอกาสแนะนําตัวและสนทนาความร่วมมือระหว่าง 

ADB กับกระทรวงศึกษาธิการ  
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๒. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒.๑ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑ ) จัดทําแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕  ปี                   

(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562) 
๒) จัดทําข้อมูลโครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ

อ้างอิงอาเซียน ตามหัวข้อการเจรจาและการประชุมหารือของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ๒๕57
โดยสรุปรายงานการประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องการอ้างอิงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน ล่าสุดเข้าร่วมประชุมคณะทํางานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม 
๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีข้อตกลงร่วมกันในการรับรอง AQRF เพ่ือเป็นแนวทาง
ร่วมกันด้วยความสมัครใจ การกําหนดรูปแบบและบทบาทของ ASEAN Advisory Committee of Member 
State การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการกํากับติดตาม รวมถึงการกําหนดขั้นตอนและตัวช้ีวัดในการ
นํา AQRF ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งน้ี จะจัดประชุมคณะทํางานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๗ ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะมีการจัดการฝึกอบรมและ
สัมมนา (In – Country Training Program) ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของประเทศเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ และความพร้อมในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ AQRF ต่อไป 

๓ ) แ ต่ งต้ั งคณ ะทํ างาน เพ่ื อจัดทํ า ยุทธศาสตร์และแผนป ฏิ บั ติการด้ านอาเซี ยนของ
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและการดําเนินการภายหลังปี ๒๕58 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแนะและจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือขับเคลื่อน พร้อมทั้งนําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและการดําเนินการภายหลังปี ๒๕58 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔) จัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินความร่วมมือกับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม 

๕) จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการภาค 13 แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ และ Best Practice ผลงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่ประสานและขับเคล่ือนความเข้าใจ ส่งเสริมต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงด้าน
ภาษา ดําเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2) ส่งเสริม สร้าง พัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้ และ 3) การขยายผล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อาเซียนศึกษาภาค เพ่ือช้ีแจงการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษาภาค 13 แห่ง และจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหา/
รวบรวม/คัดเลือกผลงานเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็น   
Best Practice ตามแนวทางรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารศูนย์เป็นผู้กําหนด 
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๖) จัดโครงการ “สพฐ. ก้าวไกล นําการศึกษาไทยสู่อาเซียน” เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕58 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕57 โดยมีผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจํานวน 
150 คน 

๗) จัดโครงการ “การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘ มุ่งให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน ๒,๔๐๐ คน ผ่าน ๖ กิจกรรม ได้แก่  

การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ “คณิตคิดไกล : นําเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน”  
การประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”  
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ ชุมชนระดับชาติ หัวข้อ “Reaching ASEAN 

Citizenship through National Core Values” 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก     

12 ประการ” 
การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน : การนําเสนอแนวคิดและ

แผนการประกอบธุรกิจ 
การประกวดสื่อนวัตนกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียน

การสอนเรื่องอาเซียนศึกษา 
๘) จัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ    

ที่ 21 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม ๒๕58 เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ
เด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครู นักเรียน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกสังกัด
ทั่วประเทศสามารถบูรณาการเก่ียวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

 ๒.๒ การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
๑) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พัฒนาครูวิทยากรแกนนําการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ    

เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิเทมาเส็กพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ 1 จํานวน 25 คน         ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

จัดทําเอกสารคู่มือฝึกอบรมขยายผลด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์      
เป็นภาษาอังกฤษแก่ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และพัฒนามาตรฐานคําศัพท์และรูปแบบ
ประโยคภาษาอังกฤษที่นักเรียนแต่ละช้ันปีควรเรียนรู้และสามารถใช้ได้ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานคร 
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๒) เข้าร่วมค่ายมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีผู้แทนครูและนักเรียน
ไทยเข้าร่วม 4 คน เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายระดับเยาวชนและครูอาเซียน เสริมสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

๓) ร่วมกับบริติชเคาน์ซิล (British Council) จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
วิชาชีพ และนักเรียนจากสถานศึกษานําร่อง จํานวน ๒๔ แห่ง ที่ เปิดสอน English Programme และ      
Mini English Programme โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ระยะ ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม โลจิสติกส์    
ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและบริการ ทั้งน้ี ภายหลังการอบรม
ระยะที่ ๒ จะมีการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ๘ คน ครูผู้สอนวิชาชีพ ๘ คน และนักเรียนอาชีวศึกษา ๘ คน 
รวม ๒๔ คน เดินทางไปฝึกอบรมที่สหราชอาณาจักรในระยะที่ ๓ ต่อไป 

๔) ร่วมมือกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand และ British 
Council จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจําปี ๒๕58       รอบ
รองชนะเลิศ ในหัวข้อ “To be Ignorant of the Past is to Remain a Child” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕58 มี
เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันอายุ 16 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 20 ปี จํานวนทั้งสิ้น 93 คน 

๕) จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน     
(ภาษาอาเซียน) ได้แก่ ภาษาพม่า เขมร ลาว มลายู และเวียดนาม โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดและการสร้าง      
การสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่อาจารย์และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รวมท้ังโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียน  

๖) จัดโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme เพ่ือแลกเปลี่ยน
สองทางของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และให้มีการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันอย่างน้อย 9 หน่วยกิต (หรืออย่างน้อย  3 
หน่วยกิต) ใน 10 สาขาวิชา เป็นการจัดสรรทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป                 จาก
สถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษา/สหกิจศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน    
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
ไปศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน หรือทําวิจัยไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน และไม่เกิน 4 เดือน       ใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕57  มีงบประมาณสนับสนุน     จํานวน 
6 ล้านบาท 

๗) จัดอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหาร ครู และข้าราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับอบรม จํานวน ๒๒๐ คน 

๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม     
สู่ประชาคมอาเซียน 

 จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสารของสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๓ แห่ง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีเวทีในการทดสอบทักษะความสามารถ ทักษะด้านการใช้
ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร และพัฒนาระดับคุณภาพการใช้ภาษาอาเซียน เพ่ือการสื่อสารของนักเรียน  
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นักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ภาษา
อาเซียนเพ่ือการสื่อสารอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดประชุมผู้แทนของแต่ละสํานักงานศึกษาธิการภาค        
เพ่ือช้ีแจงรูปแบบ ขั้นตอน และกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน โดยแบ่งระดับการทดสอบภาษา ดังน้ี 1) 
ระดับประถมศึกษา 1-2 ภาษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2-3 ภาษา 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 
ภาษา 4) ระดับอุดมศึกษา 3-4 ภาษา 

 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารภาษาเพ่ือนบ้าน โดยสามารถสื่อสารได้ในเชิงวิชาการและเบ้ืองต้น  
อีกทั้งยังนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีผู้เข้าร่วมอบรม 72 คน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP)     
โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย จํานวน 6 แห่ง และหลักสูตร Mini English 
Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 4 วิชา จํานวน 141 แห่ง มีนักเรียนทั้ง 2 หลักสูตร ประมาณ 4,000 คน ใน
ปีการศึกษา 2558 จะให้สถานศึกษาที่เปิดสอน Mini English Program ยกระดับเป็นหลักสูตร (EP) ทั้งหมด 
โดยนักเรียนระดับ ปวช.1 ที่เรียนในหลักสูตร EP ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมจากหลักสูตรปกติ พร้อมทั้งจัด
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพให้แก่กลุ่มคนที่ทํางานแล้ว ประมาณ 1.5 ล้านคน  

เร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วิชาการ และอาชีพ แก่กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงพัฒนา
สถานศึกษา หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน โดยจัดประชุมและพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นต้น 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้ กับนักเรียน  ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่           
โดยแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และข้อมูลทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ สนับสนุนให้เข้าร่วม
ประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมฝึกซ้อม
นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน เป็นต้น 

ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนให้แก่บุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงการ
ให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจีน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ กศน.อําเภอ/เขต สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเพ่ือนบ้านอีก    
1 ภาษา เช่น ภาษาพม่า เขมร ลาว เวียดนาม มลายู เป็นต้น ให้แก่ประชาชนอย่างน้อยตําบลละ 1 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน 

 จัดประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษากับคณะผู้แทน University of Manitoba ซึ่งได้เสนอการจัดหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
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ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความร่วมมือในสาขาต่างๆ ที่เป็นความสนใจและความ
ต้องการร่วมกัน 

 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนําร่อง จํานวน 60 คน โดยจ้างครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่
มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษมาสอน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 ช่ัวโมง และจัดกิจกรรมการเรียน    การ
สอนให้กับบุคลากรของสํานักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด จํานวน 383 คน  

 จัดผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาภาษาอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย 
กัมพูชา รวมท้ังภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ รายการนิทานอาเซียน รายการโลกกว้างทางการศึกษา 
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการเก่ียวกับอาเซียน และผลิตเอกสาร
ประกอบการรับชมรายการส่งเสริมอาชีพ 

9) การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคู่มืออบรมครู จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ประชุมช้ีแจงบรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมอาเซียนในห้องสมุด ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาเสริมความรู้
เรื่องอาเซียน จํานวน 207 รายการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สํานักงาน กศน. เผยแพร่นโยบายส่งเสริมการเรียน
การสอนเรื่องอาเซียนใน กศน. อําเภอ จํานวน 928 แห่ง อบรมภาษาอาเซียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 100 คน จัดกิจกรรมการศึกษาอาเซียนในสถานศึกษาข้ึนตรง จํานวน 19 แห่ง จัดทํา
หลักสูตรอาเซียน จํานวน 32 หลักสูตร รวมท้ังเตรียมการจัดศูนย์การเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 
4 แห่ง 

๒.๓ ความร่วมมือจัดหลักสูตรการอบรมผู้รับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาอาเซียน (มาเลย์และ
เมียนมาร์) ให้ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ระยะเวลา 4 
ปี ระหว่างปี 2556-2559 โดยผู้รับทุนต้องไปอบรมภาษาระดับเข้มและเทคนิคการสอนภาษาน้ัน ตลอดจน 
วัฒนธรรมในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา เป็นเวลา 3-4 เดือน โดยผู้รับทุนการสอนภาษาเมียนมาร์ รุ่นที่ 1  ได้
ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งสหภาพเมียนมาร์แล้ว เป็นระยะเวลา 2 เดือน รุ่นที่ 2-4 และผู้รับทุนด้านการสอน
ภาษามาเลย์ รุ่นที่ 1-4 รุ่นละ 5 คน จะเข้าอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

2.4 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
       กระทรวงศึกษาธิการได้จัดความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

1) จัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน เรื่อง "อาเซียน...แตกต่างอย่างกลมกลืน" 
2) จัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3  
3) จัดค่ายนักเรียนไทย-มาเลเซีย 
4) จัดต้ังสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูและผู้สอนด้านอิสลามศึกษา โดยกองการศึกษาด้านอิสลาม 
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ของมาเลเซีย 
5) กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับประเทศไทย         

ปีละ 60 ทุน เป็นเวลา 6 ปี รวม 360 ทุน 
6) จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย  
7) ขยายความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนครู คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการอาชีวศึกษาและ 

ด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซีย 
8) ร่วมกับสถาบัน ITE สิงคโปร์ เพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 3 
9)  จัดการเรียนการสอน 2 ภาษา 2 ประเทศ 2 ใบประกาศ 2 ใบปริญญา โดยแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากไทยไปเข้าเรียนที่อินโดนีเซีย 13 คน นักศึกษา
จากอินโดนีเซียมาศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 14 คน  

10)  จัดงานค่ายลูกเสือเยาวชนไทย-มาเลเซีย ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 
11) จัดประชุมช้ีแจงระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System:  

ACTS) ให้แก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
12) เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค ASEAN + 3 Rectors' Conference ครั้งที่ ๒ ระหว่าง

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
36 แห่ง ที่เป็นสมาชิก ASEAN+3 University Network จากประเทศสมาชิกอาเซียน         10 ประเทศ และ
จากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกอาเซียน อีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จํานวนประมาณ 100 คน 
เข้าร่วมการประชุมเพ่ือร่วมกันกําหนดแผนงานความร่วมมือและกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอัน
จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพของบัณฑิต และการยอมรับคุณวุฒิระหว่างกัน 

2.5 โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน 
ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดโครงการให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทย   

โดยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในด้านภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของครูอาสาสมัครและสถาบันผู้รับ 
คุณสมบัติของครูอาสาสมัครชาวจีนที่สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องการ ในปี 2557 มีครูอาสาสมัครชาวจีนมา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย รวม 270 คน และมีการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกัน ปีละ 7 ทุน 

2.6 การปรับปรุงข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) 
สําหรับชาวต่างประเทศ ที่ผา่นการทดลองภาคสนาม  

1) ปรับปรุงและจัดทําข้อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency 
Test) สําหรับชาวต่างประเทศในการสอบ จํานวน ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างละ 
๑ ฉบับ และดําเนินการจัดสอบวัดระดับฯ  

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้
ภาษาไทย (Thai Competency Test) สําหรับชาวต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๔๕ คน แบ่งการ
ปฏิบัติงานออกเป็น ๓ กลุ่มตามทักษะ คือ (๑) ทักษะการฟัง (๒) ทักษะการอ่าน และ (๓) ทักษะการพูด-เขียน 
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มีชาวต่างประเทศมาสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยจํานวนทั้งสิ้น ๑๖๖ คน  

 2.7 การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
        ๑) จัดกิจกรรมสัมมนา ภายใต้โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ
๕ กิจกรรม  
        ๒) จัดกิจกรรมสัมมนา ภายใต้โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพ่ือรองรับ       
การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ครั้ง 
        ๓) จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จํานวน ๒ ครั้ง 
        ๔) จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ จํานวน ๕ รุ่น 
        ๕) จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ จํานวน ๑๐ รุ่น 

2.8 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน  
       เป็นการวิพากษ์ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ในภูมิภาคอาเซียนการสังเคราะห์รูปแบบฯ ที่ ได้จากผู้ เช่ียวชาญ /ผู้ทรงคุณ วุฒิ  โดยการจัดสัมมนา                
ณ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา      
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง 

2.9 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
      1) จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

    ส่งเสริมและสนับสนุนการนํา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติโดยจัดสรร
งบประมาณให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN 

 จัดทํา จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารข้อมูล แผ่นพับ เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เอกสาร 
ASEAN Curriculum Sourcebook ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย เอกสารแนวทางการนํา ASEAN 
Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ แผ่นพับและเอกสารแนะนํา ASEAN Curriculum Sourcebook   
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 จัดทํา “แผนอาเซียน” เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  2) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 พัฒนามาตรฐานคําศัพท์และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ผู้บรหิารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
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3) การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (English Bilingual Education : 
EBE) 

    พัฒนาวิทยากรแกนนําจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (EBE) เช่น 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนวิชา
เน้ือหา  

    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (EBE) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เอกสารคู่มือฝึกอบรมขยายผลด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษแก่ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนโปรแกรมปกติ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเพิ่มสําหรับการเรียนโปรแกรม 
EP/MEP 

     นิเทศ กํากับ และติดตามการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 
Education (EBE) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนนําร่องโครงการ EBE และวิจัยประเมินโครงการ พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ (English Bilingual Education : EBE) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    4) ให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) และศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ดําเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

5) ประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program : EP/MEP)  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ ดําเนินการยกร่าง
คู่มือการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 

7) จัดค่ายภาษาอังกฤษและนิทรรศการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ งาน “สพฐ . ก้าวไกล           
นําการศึกษาไทยสู่อาเซียน” 

8) จัดทําคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) 

9) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านความเป็นผู้นําทางการศึกษาและการนิเทศการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเป็นวิทยากร   

10) อบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิทยากรแกนนํา ด้านการนิเทศ 
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิกจัดการอบรม 5 จุด โดยมีเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเจ้าภาพ  



62 
 

11) สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิ การพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขัน จัดประกวดนวัตกรรมครู 
ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ 

 
12) พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิคะแนน PISA และอันดับการศึกษาของไทย 

    จัดทํารายช่ือบุคลากรแกนนําด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล
นักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) จาก ๒๒๕ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    จัดทําชุดฝึกอบรมด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน
ระดับนานาชาติ จํานวน ๕ รายการ ได้แก่ การรู้เรื่อง PISA การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนนุการพฒันาประเทศอย่างย่ังยืน 

3.1 ประกาศขั้นตํ่าทวิภาคี 
       พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีสาระสําคัญ อาทิ การศึกษา
ระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ฝึกอาชีพได้ทันที         
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ 
ครูผู้สอนวิชาชีพของสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอนจากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา การฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    
ต้องมีครูฝึก 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 10 คน ระดับปริญญาตรีต้องมีครูฝึก 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 8 คน และให้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา    ใน
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุก 5 ปี  

3.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
3) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารโครงการของสํานักบริหารโครงการส่งเสริม     

การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
4) ประชุมประธาน Supra Cluster และ/หรือ ประธานกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ เช่น การประชุม

วิชาการ “ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 2557” 

3.3 โครงการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
(Technology Licensing Office: TLO) 
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1) จัดทําร่างยุทธศาสตร์ และ Roadmap การดําเนินงานหน่วย TLO ร่วมกับผู้บริหารหน่วย TLO 
เพ่ือนําเสนอในการประชุมอนุกรรมการ UBI-TLO  

2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา เพ่ือตรวจรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลา 180 วัน 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3.4 โครงการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
ภารกิจของโครงการ UBI บูรณาการเช่ือมโยงกับเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพ้ืนที่ 9 ภูมิภาค ปัจจุบัน

มีห น่วย  UBI จํานวน  63 แห่ ง ทั่ วประเทศ  ซึ่ งใน ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557 ได้ประกาศ รับสมัคร
สถาบันอุดมศึกษาจัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติม โดยในปี พ.ศ. 2556-2557    มี
ผลการดําเนินงานดังน้ี  

      1) บ่มเพาะผู้ประกอบการในระดับ Start up Companies จํานวน 176 ธุรกิจ และบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการในระดับ Spin off Companies จํานวน 72 บริษัท  

     2) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-
Integrated Learning) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เรียนรู้
ประสบการณ์การทํางานในสถานที่จริงตลอดจนมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยจัดนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะจากหน่วย UBI 
จํานวนไม่น้อยกว่า 150 คน  

     3) สนับสนุนให้หน่วย UBI ดําเนินโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานหลักสูตรการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบ้ืองต้นเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
นักศึกษาและประชาชน จํานวน 3,640 ราย 

3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
ดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนายาชีววัตถุ ยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ และจากผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ และโครงการวิจัยข้าวบูรณาการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของข้าวไทยต่อจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยใน
ปี 2558 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการดําเนินงานวิจัยในแผนงาน ดังน้ี การพัฒนาเซลล์ต้นแบบสําหรับผลิต
ยาชีววัตถุ การพัฒนาวิธีทดสอบคุณลักษณะชีววัตถุ โครงการวิจัยข้าวบูรณาการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของข้าวไทย 
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักชนิดต่างๆ ในตัวอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
แกมม่าโอริซานอลและวิตามินอีในตัวอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 

3.6 วิจัยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
เป็นการศึกษากระบวนการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริม

สุขภาพนักเรียน ดําเนินการโดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
กําหนดการวิจัยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กรณีโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพในแถบลุ่มนํ้าโขง และได้จัดประชุมให้กับนักวิจัยและนักวิจัยร่วมปฏิบัติการในโครงการ เมื่อวันที่     
12-14 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดมุกดาหาร 
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๔. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพ 

4.1 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

       1) จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิต

และพัฒนาครู เพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายการผลิต การพัฒนา รวมทั้งระบบบริหารงานบุคคลของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานปฏิรูป

การศึกษาของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีมติแต่งต้ังคณะทํางาน      

๒ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะทํางานด้านปฏิรูประบบการผลิตครู และ ๒) คณะทํางานด้านปฏิรูประบบ      

การพัฒนาครู  พร้อมจัดประชุมปฏิบัติการคณะทํางานทั้ง ๒ คณะ เพ่ือจัดทํารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

รวมถึงตัวช้ีวัดในแต่ละยุทธศาสตร์และมาตรการ เพ่ือเตรียมนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

       2) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูในอนาคต : ปัญหาและ    การ

แสวงหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และผู้เก่ียวข้องกับการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา            เมื่อวันที่   2 
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กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูนําเสนอ           ในที่

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2558 โดยที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาในแต่ละประเด็นและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและ       ผู้ที่

เก่ียวข้อง 

       3) ดําเนินโครงการผลิตครูภายใต้โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการผลิตครูมืออาชีพในรูปแบบประกัน
การมีงานทํา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนิสิตนักศึกษาครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1,047 คน 
ได้รับการบรรจุเป็นราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการนําร่องคูปองพัฒนาครู เป็นโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
เพ่ือพัฒนาครูทั้งระบบแบบเต็มตามศักยภาพในวงเงิน ๓๕ ล้านบาท โดยมอบอํานาจให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้สมัครใจเข้ารับการอบรม จากน้ัน
จะมอบเป็นเงินให้แก่ครูเพ่ือไปเลือกหลักสูตรการอบรมตามความสนใจ ในวงเงินไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท/คน/หลักสูตร   
รวมทั้งดําเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ภายใต้การลงนามความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสถาบันวิจัย
ระบบการศึกษา (IRES) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

4.2 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการวางแผนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข
เพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ เก่ียวข้อง ได้แก่ (๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
สอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  (๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร 
(พ.ต.ก.) และ (๓) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ       
เงินประจําตําแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ํา สอดคล้องกับแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
       2) พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการออกหลักเกณฑ์ 
ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการ 
สถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ     
วิทยฐานะเช่ียวชาญ และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงาน
วิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
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 4.3 จัดทําแผนงานพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ อยู่ระหว่างการปรับแก้แผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรมการดําเนินงาน โดยดําเนินโครงการย่อย 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาครู โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่ 
และโครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูทั้งระบบ 

4.4 โครงการนําร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
1) จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จํานวน ๑,๒๕๙ ทุน โดยมีผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษา

จํานวน ๖๖๘ ราย จําแนกเป็น ผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ จํานวน ๓๔๓ ราย ผู้รับทุนหลักสูตร
ปริญญาเอกร่วมใน – ต่างประเทศ จํานวน ๒๕๘ ราย และผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกต่างประเทศ จํานวน 
๖๗ ราย 

2) จัดสรรทุนการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัย จํานวน ๗๓๑ ทุน  
3) จัดสรรทุนเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ จํานวน ๓๓๔ ทุน 

4.5 โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ๑๖ สาขา 
เพ่ือผลิตและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาที่ขาดแคลน       

๑๖ สาขาขาดแคลน ได้แก่ ๑) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ๓) สาขาวิชา     
ทันตแพทยศาสตร์ ๔) สาขาวิชาบัญชี ๕) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ๖) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ๗) สาขาวิชา
ภาษา ๘) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ๑๐) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๒) สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ ๑๓) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ๑๔) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ๑๕) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ๑๖) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถผลิต
บัณฑิตได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยจัดสรรทุนปริญญาเอก จํานวน ๕,๓๔๒ ทุน มีผู้รับทุน        
ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๓,๘๓๕ ราย ประกอบด้วย ผู้รับทุนศึกษาในประเทศ จํานวน 1,๗๑๖ ราย และผู้รับ
ทุนหลักสูตรปริญญาเอกต่างประเทศ จํานวน 2,๑๑๙ ราย 

4.6 โครงการผลิตครูมืออาชีพ  
1) ผลิตครูมืออาชีพที่มีความรู้ทางวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูใน

สาขาวิชาและพื้ นที่ ข าดแคลนและจํ าเป็น ต่อการจัดการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานและอาชีวศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้วจะ
บรรจุเข้ารับราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2) คัดเลือกกลุ่มนิสิตนักศึกษาครูที่กําลังศึกษาชั้นปีที่ ๕ และกลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาเข้าร่วม
โครงการในรูปแบบการประกันการมีงานทํา ไม่มีทุนการศึกษาโดยใช้วิธีการสอบ และจัดให้มีการอบรมท่ีเข้มข้น 
สอบวัดความรู้หลังอบรม ก่อนการบรรจุเข้ารับราชการครู โดยสามารถคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้
จํานวน ๑,๐๔๗ คน จากเป้าหมาย ๑,๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว 



68 
 

4.7 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู 
1) พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้ นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดทําหลักสูตรเพ่ืออบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงฯ  

2) พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้รับ
ความรู้เรื่องการใช้คลังความรู้ระบบ TEDET จํานวน 3,317 คน  

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผลประเมินผลที่เน้นการคิดวิเคราะห์
ตามแนวทาง PISA วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 1,161 คน 

4) พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 214 คน  

4) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดอ่างทอง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีผู้บริหารและครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จํานวน 528 คน 

5) จัดอบรมให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ        ใน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 219 คน และจัดอบรม เรื่อง การจัดประสบการณ์แบบ Active 
learning สําหรับเด็กปฐมวัย มีผู้เข้ารับการอบรม 370 คน 

6) ดําเนินการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 1 เพ่ือสร้าง     
นักบริหารระดับกลางรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถใน
การสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผู้เข้ารับการพัฒนา      38 
คน 

 7) ดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพตาม 
วิทยฐานะ รุ่นที่ 1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดทําผลงานทางวิชาการสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญกําลังใจในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีผู้เข้ารับการพัฒนา 32 คน 
 8) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ได้ดําเนินกิจกรรมดังน้ี 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร "การพัฒนาความเป็นผู้ นําทางวิชาการและ         
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย : การบริหารจัดการช้ันเรียนและแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน” รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตร มีผู้เข้ารับการพัฒนา 33 คน 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร "การพัฒนาความเป็นผู้ นําทางวิชาการและ         
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย : การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”  
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 9) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา : หลักสูตรเฉพาะสาขา จํานวนทั้งสิน้  
216 คน   

 10) พัฒนาทักษะกระบวนการคิดสําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการคิด สามารถออกแบบกิจกรรมฝึกทักษะการคิด      ของผู้เรียน 
และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 46 คน 
 11) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ  จํานวน 41 คน   
 12) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร “พัฒนาผู้นําทางการศึกษาเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย
ค่านิยมหลัก 12 ประการ สูก่ารปฏิบัติ” 
 13) ประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้” และประชุมนําเสนอแนวคิด วิธีการดําเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ 
 14) จัดงานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology 
Education Conference  (ISMTEC 2014)  ในหัวข้อ “กลยุทธ์การใช้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน” (Strategies 
for Implementing STEM Education in Schools) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ  ในระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง ของสะเต็มศึกษาและเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษาของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 

15) จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (สวคท.) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติสําหรับครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทุกระดับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “สะเต็มศึกษา
ประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย” STEM Thailand, Innovation for Thai Education 

 4.8 งานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 
        ดําเนินการรับรองปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน ๖๘ หลักสูตร และรับรองปริญญาโท ปริญญาเอกทางวิชาชีพครูและทางการ
บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน ๕ หลักสูตร ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษา
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ทั้งน้ี ได้มีการ
ติดตามการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้ดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 

 4.9 งานรับรองความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
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         ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยคณะกรรมการคุรุสภาได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับรองความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทํา (ร่าง) หลักเกณฑ์การรับรองความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพครู 

 

 

๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 

 5.1 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (MOENet)   
        มีการปรับปรุงประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนสื่อให้กับหน่วยงานและสถานศึกษาสามารถเข้าถึงและ         
ใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วขึ้น จํานวน 35,000 แห่ง และมีการติดต้ังระบบ MOENet Wi-Fi ให้กับทุก
หน่วยงานภายในวังจันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเข้าถึงระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา (Uninet) 
       มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ จํานวน 10,664 แห่ง ทั่วประเทศ โดยการจัดสรร
ทรัพยากรเครือข่ายและทรัพยากรการศึกษาที่จําเป็น อาทิ จัดสรรช่องสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
บริการภายในประเทศและต่างประเทศ บริการอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายสําหรับเครือข่ายแกนหลัก (Backbone) 
สนับสนุนระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชุม/สัมมนาวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

 5.3 โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
ดูแล บริหารจัดการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย โดยมีโครงการย่อยซึ่งเป็นความร่วมมือ

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ โครงการ คือ โครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการบอกรับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (Reference Database) และโครงการพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Auto Library) มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ จํานวน 14 ฐาน มีบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้   
จํานวน 24,822,149 เรื่อง และมีความถี่การเข้าใช้บริการ จํานวน 13,505,236 ครั้ง 

5.4 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ ดิ จิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ 

สสวท. เล็งเห็นความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาคุณภาพและช่องว่างทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

หรือ IPST Learning Space (http://learningspace.ipst.ac.th) ขึ้น โดยได้พัฒนาระบบต่าง ๆ ได้แก่ 

ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระบบการสอบออนไลน์ ระบบเรียนรู้ร่วมกัน และระบบ

สํานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพ
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และความถูกต้องโดยผู้เช่ียวชาญให้สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนอย่างครบครัน สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ประชาชนท่ัวไป นักวิชาการและผู้เช่ียนชาญด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

5.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จาก

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบสําหรับห้องเรียน โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ระดับ
ประถมศึกษาขึ้นไป จํานวน 2,530 โรง และจัดอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 10,000 คน 

5.6 การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายและจัดการเว็บไซต์ 
(OBECLS)  

พัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย ๕ ระบบย่อย ได้แก่ ๑. ระบบการจัดการหลักสูตร (Course 
Management System) ๒. ระบบการสร้างบทเรียนและจัดการเว็บไซต์ (Content Management System) 
๓. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ๔. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course 
Tools System) และ ๕. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ที่ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาน้ันๆ ได้ และสามารถติดต้ังบนระบบปฏิบัติการทั้ง 
Windows server ๒๐๐๘ และ LINUX ได้โดยง่ายและไม่ซับซ้อน 

5.7 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบทันสมัย เพ่ือให้สถานศึกษามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์     

ที่หลากหลาย มีคุณภาพเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ได้แก่ 

1) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ในระบบเครือข่าย แบบ Online และ 
Offline ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-Publishing Application)  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเภทเกมการศึกษาสามมิติ (Edutainment Multi-Player Games 3D)               สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเภท Application และโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ใน
ลักษณะ VolumeLicense ประเภทสถานการณ์จําลองทางวิทยาศาสตร์ (Simulation) โดยจัดให้แก่โรงเรียน
ทุกโรงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ประเภท Application (ADVANCED) โดย
สามารถสร้าง ปรับปรุง นําไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียน 
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3) แหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.sahavicha.com, http://www. thinkttt.com, 
http://krutube.thinkttt.com, http://infographic.thinkttt.com เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีหลากหลายให้บริการแก่ครู นักเรียน หรือผู้ที่
สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้บริการสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อ e-book  e-document  e-Library  e-Magazine  e-Journal, สื่อ CAI 
สื่อวิดีโอ บทความ งานวิชาการ งานวิจัย KM  มีระบบ e-Learning หรือ e-Training  นอกจากน้ี ยังเป็นการ
สร้างชุมชนบนเว็บ เพ่ือเป็นแหล่งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็น หรือตอบปัญหา ด้านการ
เรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.8 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากแผนงานสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วงเงิน 774,383,280 บาท ไปต้ังจ่ายแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา งบดําเนินงาน จํานวน 31,783,280 บาท 
เพ่ือจัดซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสํานักงานให้กับโรงเรียน จํานวน 14,852 โรงเรียน โรงเรียนละ     1 
ชุด (ชุดละ 2,140 บาท) และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จํานวน 742,600,000 บาท เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน จํานวน 14,852 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ชุด (ชุดละ 50,000 บาท) 
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สําหรับครู จํานวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 25,000 บาท และ
โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดจอภาพไม่ตํ่ากว่า 50 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 25,000 
บาท  

5.9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

       ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดทําขอบเขตและรายละเอียดการจ้างจัดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา และประชุมเกี่ยวกับการออกคําสั่งการบริหารงานบุคคล  

5.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

        การประชุมคณะกรรมการปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ซึ่งมี ดร.พันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์ ที่ปรึกษา สวทช. เป็นประธาน    
มีรองเลขาธิการ กพฐ. (นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ) และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ICT จากภายนอก จํานวน ๒ ท่าน        
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คือ   ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ และ พล.อ.ดร.วิชิต สารทรานนท์ และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน สรุปผลการประชุมได้ ดังน้ี 

1) การจัดทําแผนแม่บท ICT ฉบับน้ีจะยึดหลักการให้บริการ (Service Innovation) เป็นตัวต้ัง 
และวางเป้าหมาย/คุณภาพการให้บริการ รวมถึงระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

2)  นํานโยบาย Digital Economy มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 
3)  ให้จัดประชุมเพ่ือกําหนดเป้าหมายการให้บริการในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านระบบ

เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาบุคลากร     
เป็นต้น เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับแผนต่อไป 

 

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  6.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
        1) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        2) จัดทําคู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        3) หน่วยงานระดับสํานักในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน  ๓๐ หน่วยงาน 
มีคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        4) คณะกรรมการจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ป ฏิ บั ติ ราชการของสํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงศึ กษ า ธิการ  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๗                     
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ๓.๔๓ แต่ยังมีตัวช้ีวัดที่รอผลการประเมินจาก
หน่วยงานกลาง อาทิ งบประมาณพลังงาน และเมื่อได้ผลการดําเนินงานครบทุกตัวช้ีวัดแล้ว คาดว่าผลการ
ปฏิบัติราชการฯ   ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสูงกว่าปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๖                
ซึ่งจะรู้ผลสัมฤทธ์ิประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และจัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
        5) นิเทศ ให้คําปรึกษาการพัฒนาระบบราชการให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ๓๐ หน่วยงาน จํานวน ๑๔๐ คน โดยให้คําแนะนําการดําเนินงาน
ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลสําเร็จในภาพรวมของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



74 
 

6.2 โครงการส่ งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ  โครงสร้างและระบบงาน
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

         ได้จัดประชุมหารือจัดเตรียมข้อมูล ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สําหรับการยกฐานะให้เป็น
หน่วยงานระดับสํานัก/กองในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แก่ สํานักส่งเสริมกิจการการศึกษา และสํานักงานศึกษาธิการภาค/สําหรับส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการแยกเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
โดยมติที่ประชุมให้ทั้ง ๕ หน่วยงานข้างต้น จัดทํารูปเล่มเอกสารประกอบการจัดต้ังส่วนราชการ เพ่ือนําเสนอ
คณะทํางานแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

๗. การดําเนนิการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
โครงการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2569) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง 

“แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และการนําสู่การปฏิบัติ” เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาค

ส่วนอย่างต่อเน่ืองทั่วทุกภูมิภาค ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 ขณะน้ีได้จัดทํารายงานข้อเสนอ

แนวทางฯ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่มีผลกระทบต่อ

การศึกษา รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2557) และ

จัดทํารายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจากสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 13 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2558 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบายทั่วไป 

1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ และความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
แนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดําเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความม่ันคงย่ังยืนในระบบ
การศึกษาของไทย 

 ๑.๑ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
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       ๑) จัดประชุมเวทีสาธารณะส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างเดือน

สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน 4 ภูมิภาค ในประเด็นตาม

ข้อเสนอแนะและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างย่ังยืน (พ.ศ. 2558 - 2569) โดยมี

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในพ้ืนที่ตามภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม จํานวน 

๕๙๔ คน และจัดเสวนา “ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เพ่ือระดมความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และผู้ปกครอง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วม จํานวน 400 คน   

       ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดทํา

แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ                     

จํานวน 6 คณะ เพ่ือเป็นกลไกการดําเนินงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(สปช.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ในครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบ            

ในหลักการแนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษา และให้นําความคิดเห็นจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข ได้แก่  

การเพ่ิมสาขาวิชาเกี่ยวกับธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาการบริการวิถีคนไทย และสาขาการบริการท่ีอยู่ในข้อตกลงของ

ประชาคมอาเซียน  สร้างมาตรการจูงใจผู้ประกอบการให้มาร่วมจัดอาชีวศึกษามากขึ้น การจัดสรรงบประมาณ

รายหัวใหม่ ฯลฯ รวมทั้งรับทราบข้อเสนอและมุมมองต่อการจัดการศึกษาไทย ในประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งนําเสนอโดย Prof. Dr. Erno Lehtined ผู้เช่ียวชาญประเทศ

ฟินแลนด์และคณะ 

       ๓) แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา จํานวน 9 
คน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดน้ีมี
หน้าที่เสนอแนะนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการตัดสินใจเชิงรุก เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม กํากับ ดูแล ติดตาม บูรณาการงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายและการพัฒนาการศึกษา การเชิญรัฐมนตรีและผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจน
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความเหมาะสม 
 

 ๑.๒ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน/พื้นที่เป็นฐาน  

       โค ร ง ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร เรี ย น รู้ สู่ ผู้ เ รี ย น  (Education Reform Lab & Coaching Lab)               
จัดขึ้นเพ่ือส่งสริมการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็น
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เวลา 3 ปีต่อเน่ือง (พ.ศ.2558-2560) โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 เขต เป็นหน่วยงานนําร่อง   ใน
การส่งเสริมการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนนําร่องเขตละ 15 โรง                     
ได้ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Reform Lab) และปฏิรูปการเรียนรู้    
สู่ผู้เรียน (Coaching Lab) โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 เขต ร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาสําคัญ       ที่
ต้องการแก้ไขและนําไปสู่การพัฒนา และจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) 
จัดส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้จัดทําแนว
ปฏิบัติโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเพ่ือการส่งเสริมการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
รองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสําหรับให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 เขต โรงเรียนนําร่อง และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องนําไปเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีทีมโค้ชสนับสนุนการติดต้ัง Coaching System และ
กระบวนการนิเทศโรงเรียนทั้ง 20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็น
ธรรมโดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้
มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 ๒.๑ การจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสคนพื้นที่ให้เข้าสู่อาชีพพื้นที่  
       ๑) จัดกระบวนการเรียนการสอนใน กศน. ตําบล 7,424 แห่ง พ้ืนที่ 5 ภาค ภายใต้โครงการ “หน่ึงคน 
หน่ึงอาชีพ” โดยสํารวจและฝึกอบรมให้แก่ประชาชนท่ีสนใจ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ความคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง มีผู้ต้องการเข้ารับการอบรมทั้ง 5 ภาค  รวมท้ังสิ้น 256,329 
คน 
       ๒) จัดโครงการอุดมศึกษา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข โดยวิทยาลัยชุมชนจัดฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นในพ้ืนที่ให้บริการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แบ่งประเภทของกิจกรรม ได้แก่         
การทําอาหาร การทําของใช้ ของที่ระลึก การเกษตร การดูแลผู้สูงอายุ งานฝีมือ  และด้านภาษา รวม 75 กิจกรรม        
มีผู้รับบริการรวมท้ังสิ้น 2,892 คน 

 ๒.๒  การจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย 
        จัดประชุมการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย เพ่ือ
พิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย และการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวในประเทศไทย โดยแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานในบางประเด็น ได้แก่ ระบบ
ข้อมูลตัวเลข 13 หลัก ของผู้ไม่มีสัญชาติไทย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา โดย
มีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สํานักงานสภา ความ
มั่นคงแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม สภาทนายความ และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

 ๒.๓ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 
        สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการ ดังน้ี 
        1) จัดการศึกษานอกระบบ มีผู้สูงอายุเข้ารับบริการ รวมท้ังสิ้น 321,262 คน จําแนกเป็น ส่งเสริมการรู้
หนังสือ 12,296 คน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 27,929 คน        จัด
การศึกษาต่อเน่ือง (การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน) 281,037 คน 
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        2) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ การบริการห้องสมุดประชาชน การบริหารบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
การบริหารวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มีผู้รับบริการรวมท้ังสิ้น 256,706 คน  

 ๒.๔ โครงการ ETV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        จัดโครงการ ETV เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือช่วยครูผู้สอน และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยผลิตรายการ 3 รายวิชาที่ยาก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และจัดรายการออกอากาศในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีจุดบริการ 4,597 จุด และมีผู้รับชม
ทั้งสิ้น 172,175 คน มีการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้และปัญหาในการออกอากาศ และรายงานผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ช่วยสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการช่วยพัฒนา/ปรับปรุง และพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ช่วยสอน 

 ๒.๕ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
       จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ในภาคเรียนที่ 2/2557      ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 15,369 โรง ครอบคลุมผู้เรียน 
1,015,974 คน เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและไม่มีครูสอนตรงตามวิชาเอก โดยมีการติดตาม ตรวจเยี่ยม
การขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อ่ืน ๆ 
ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดหาครูเก่งทั่วประเทศ จํานวน ๒๐ คน สอนที่โรงเรียนวัง
ไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคัดเลือกครูสอนเก่ง จํานวน ๔๐ คน บันทึกเทปการสอน
เสริมสําหรับการเตรียมสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และนําไปออกอากาศทางช่อง DLTV ๑๔ ต้ังแต่วันที่ 12 – 28 มกราคม 2558 และเตรียมการวางแผนที่จะ
ขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 15,000 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะใช้
เทคโนโลยีลักษณะเดียวกัน แต่จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ ได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนเอกชน เป้าหมายดําเนินการ 24 โรง   

 ๒.๖ โครงการอบรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   
       จัดอบรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ จังหวัด 
สกลนคร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และนําแนวทางไปประพฤติปฎิบัติเป็นข้าราชการที่ดี  และ
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจดี และสร้างความดีแก่สังคมโดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน  

 ๒.๗ การแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียนที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา  

       จัดแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียนที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา ทั้งด้าน 

การบริหารจัดการ  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รับการ

ประเมินให้ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจําปี ๒๕56 จํานวน 4 แห่ง  
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สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจําปี ๒๕55 – ๒๕56 จํานวน 1,497 แห่ง รวม 1,501 แห่ง และ

ในกลุ่มภาคใต้มีสถานศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 1,286 แห่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการ
ยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรม
และขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

 ๓.1 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและการจัดทําหนังสือเรียน 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการ 
       1) จัดทํา Roadmap แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2557 หลักสูตรต่างประเทศ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร  
       2) ศึกษาการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ จากโรงเรียนนําร่องจากเอกสาร 12 รายการ และ         อยู่
ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ิมเติมเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางฯ และการนําหลักสูตร
ไปใช้ จํานวน ๒๕ รายการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นสากล 
สอดคล้องกับบริบทการศึกษาของประเทศไทย  
       3) สํารวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
มิติต่าง ๆ ที่ครอบคลุมข้อมูลที่จะสะท้อนสภาพการใช้หลักสูตร ปัญหาและข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์จาก
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้ังแต่
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วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 15 มีนาคม 2558 มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง  เป็นผู้ให้
ข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปสู่การกําหนดเป้าหมายทิศทาง มีผู้ตอบแบบสอบถาม 60,024 คน รวมท้ังจัดประชุม
เสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพและปัญหาเก่ียวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ใน ๑๒ จุด ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2558 ผู้เข้าร่วมเสวนา 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/อาจารย์จากสถาบันผลิตครู ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ขณะน้ีได้
ดําเนินการอบรมแล้วเสร็จ จํานวน 3 จุด 
       4) การจัดทําหนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบจัดทําใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะนี้ได้จัดทําต้นฉบับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2558         เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งให้องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้จัดพิมพ์จําหน่ายต่อไป ส่วนการกําหนดราคาจําหน่ายต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาราคาจําหน่ายสื่อการเรียนรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ยังคงจําหน่ายในราคาเดิม 
       5) จัดทําโครงการพัฒนาตําราเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน การตรวจประเมินคุณภาพสื่อ  
การเรียนรู้ของสํานักพิมพ์เอกชน หลังจัดจําหน่าย และที่ใบอนุญาตหมดอายุในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน 
๒๔๘ รายการ จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมบัญชีรายช่ือกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา             
จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาและควบคุมคุณภาพหนังสือเรียน ในยุคศตวรรษที่ ๒๑”              
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยเชิญผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากสํานักพิมพ์เอกชนท่ีมีสื่ออยู่ในบัญชีกําหนดสื่อ
การเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา จํานวน ๑๘ สํานักพิมพ์ ผู้แทนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้แทน
ผู้ตรวจสื่อการเรียนรู้ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูและนักเรียน ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๘๔ คน  

3.2 โครงการส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนเอกชนให้มีคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 
1) ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกร่างเกณฑ์

การประเมิน 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการและจัดประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมิน 
3) นําเกณฑ์ฯ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 2 โรง 
4) สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อแต่งต้ังและอบรมให้มีความรู้และเข้าใจหลักการ

และเกณฑ์การประเมิน จํานวน 14 คน 
5) จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการของโรงเรียนทั้ง 22 โรง มีผู้เข้าร่วมประชุม 332 คน 
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สําหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา อยู่ระหว่างทดลองเก็บข้อมูลสถานศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับ “ดี” ขึ้นไป จํานวน 10 โรง ทั้งน้ี ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินการในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 จํานวน 100 โรง 

๓.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

      จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะ

ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พืชพรรณทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติงาน และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศรวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปใช้และให้คําปรึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ 

 3.4. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา 
        1) จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” โรงเรียนสุจริต โดยดําเนินการประชุม/อบรม จํานวน 8 หลักสูตร ดังน้ี  
   อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 
(สจว.สพฐ.) จํานวน 2 รุ่น  
   ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล           
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” มีศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการในระดับสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 225 คน  
   ประชุมเชิงปฏิบั ติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล              
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ช่ือเขตสุจริต) มีเขตสุจริตต้นแบบ จํานวน 10 เขต และเขตสุจริต  
คู่พัฒนา จํานวน 10 เขต รวมทั้งสิ้น จํานวน 20 เขต  
   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวมาตรฐานการ
ปฏิบัติสําหรับโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตที่เข้าร่วมโครงการ  
   อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า   
โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตที่เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง   
การสร้างสํานึกพลเมืองและร่วมกันจัดทําแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมสร้าง
สํานึกพลเมือง  
   อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช. ระดับจังหวัด ให้ความรู้กับผู้ดํารงตําแหน่ง 
ป.ป.ช. ระดับจังหวัด ในส่วนของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน และประสาน
ความร่วมมือ โดยการวางแผนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด  
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต 
โดยจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมให้กับ 100 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย และ 24 โรงเรียนต้นแบบ
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และคู่พัฒนา เพ่ือจัดทําเค้าโครงร่างงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานวิจัยให้กับโรงเรียน                 
ในกลุ่มเป้าหมาย  
   ประชุมเชิงปฏิบั ติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล                 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” กิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี เพ่ือมอบนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน องค์ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี ให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จํานวน 225 โรงเรียน       

2) จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเน้น “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต
ไทยไม่โกง” เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย โดยสถาบันอุดมศึกษานําหลักความ
โปร่งใสมาใช้ในการบริหารจัดการและดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางรากฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนิสิต
นักศึกษา และบัณฑิตยุคใหม่ เป็นบัณฑิตไทยไม่โกง ไม่ทุจริตคอรัปช่ันในทุกรูปแบบ 

3) อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ระดับผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C) เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ตลอดจนปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น 119 คน  

4) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านทักษะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง” ในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค 
มีการประชุมคณะทํางานสรุปงาน เพ่ือรับทราบปัญหาการดําเนินงานระยะที่ 2 โดยประชุมครูที่เข้าร่วมอบรม 4 
ภูมิภาค จํานวน 80 คน เพ่ือช้ีแจงวิธีการทํางาน และมอบวุฒิบัตรให้ครูทุกคน ทั้งน้ี จะลงพ้ืนที่ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน ภูมิภาคละ 2 โรงเรียน 

5) จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความมีนํ้าใจนักกีฬา มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 50 
คน 
 6) จัดทําเพลงรักชาติร่วมสมัย จํานวน ๕ ชุด ได้แก่ ๑) ชุดเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    พระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ “เพลงรัก... แม่” ๒) ชุดเพลงสร้างกําลังใจ คืนความสุขแก่ประชาชน “ความ

หวัง...กําลังใจ” ๓) ชุดเพลงรักชาติร่วมสมัย “รวมใจไทยเป็นหน่ึง” ๔) ชุดเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ชุด “รัก...พ่อ” ๕) ชุดคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี โดยชุดที่ ๑-๔ ดําเนินการเผยแพร่แล้ว และจะมี

การขยายผลการดําเนินการโดยการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับเยาวชนระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับประเทศ 

3.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  ดําเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม” โดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
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   จัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๘ หลักสูตร ๕ วัน พร้อมจัดทําเป็นหนังสือ 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม 
   จัดทําหนังสือคู่มือการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
   จัดประชุมช้ีแจงผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
ประสานงานให้คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา ดําเนินงานตามโครงการในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
   อบรมวิทยากรต้นแบบครูคุรุคุณธรรมของคุรุสภา ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
จังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลคุรุคุณธรรม “เข็มทอง” 

3.6 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา 
1) ดําเนินการผ่านกิจกรรมทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดการเรียน

การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การทําบทเรียนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใน 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มพัฒนานักศึกษา/
กิจกรรมนักศึกษา 

2) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานําค่านิยมหลักการสร้างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษาไทย               
ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา รวมท้ังสิ้น 218 สถาบัน 76 วิทยาเขต 

 3.7 โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม  
      จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้มีความตระหนักเห็นความสําคัญและเช่ือมั่นการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นธรรม ห่างไกลยาเสพติด มีจิตอาสา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเป็นแกนนําเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรมในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมและจัดทําคู่มือการจัดทําโครงการค่าย การจัดค่ายเยาวชน
คนรุ่นใหม่ใจคุณธรรมใฝ่ค่านิยม 16 รุ่น มีเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี จํานวน 2,912 
คน  

 

 

 

4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับ  การ

สร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีใน
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เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติ ที่ดี

ต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทย   ใน

ปัจจุบัน 

 ๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑) การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินครู โดยท่ีประชุมเห็นควรให้มีการต้ังหน่วยงานพร้อมกําลังคนและงบประมาณที่เพียงพอ เพ่ือทําหน้าที่ 
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหน้ีสินครู โดยมีฐานข้อมูลการเป็นหน้ีของครูที่ชัดเจนและเช่ือถือได้ ขณะนี้
ได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
หน้ีสินครู พร้อมทั้งมีการต้ังคณะทํางานพิจารณามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกําหนดมาตรการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ภายใน 3 เดือน 
สําหรับลูกหน้ีวิกฤติ ระยะปานกลาง ภายใน 12 เดือน สําหรับลูกหน้ีที่อยู่ใกล้ภาวะวิกฤติ และระยะยาว 
สําหรับลูกหน้ีปกติ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มอบสํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทํา (ร่าง) มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและนําเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒) จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน              
วิทยฐานะตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน ๕ ข้อ 
ซึ่งผู้ผ่านการประเมินจะต้องผ่านการประเมินในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้าน
การพัฒนางานตามข้อตกลง ให้ย่ืนคําขอได้ปีละ ๑ ครั้ง และจัดทําคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญตามข้อตกลงการพัฒนางาน 

๓) มอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจครู โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา      
มอบรางวัลต่างๆ ในงานวันครู ได้แก่ รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อคุรุสภา 100 คน ครูภาษาไทยดีเด่น 50 คน 
ครูภาษาฝร่ังเศส 6 คน รางวัลคุณธรรม 320 คน ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
74 คน และครูดีในดวงใจ 226 คน เป็นต้น นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ    สวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา    “ครูดีมี
ทุกวัน” และแจ้งหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทุกสังกัด โดยผู้สมัครหรือผู้เสนอช่ือสามารถยืนแบบใบสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม – 15 
พฤษภาคม 2558  
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๔) พัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาอาชีพของตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจัดอบรม จํานวน 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค มีผู้เข้าอบรม จํานวน 3,123 คน 

 
 

4. 2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ดําเนินการพัฒนากฎหมายการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับระบบค่าตอบแทนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยจัดทําร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255... ช้ีแจงข้อมูลคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 
...) พ.ศ. ... ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2 และ 3 ทั้งน้ี หากได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วจะดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและขออนุมัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการต่อ ก.ค.ศ. ต่อไป 
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5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับจะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการ       

การปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจาก      

การทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานด้านการศึกษา      

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม 

 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและการป้องกัน           
การทุจริตคอรัปช่ัน การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งการรักษาศักด์ิศรี           
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ               
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
การให้บริการประชาชน เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา อาทิ  

1) จัดประชุมระดมความคิดเห็น  เรื่อง “การประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา            
และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา” เพ่ือติดตามการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและกฎหมายลําดับ
รองที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  

2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารการเงินของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ                      
3) การให้บริการประชาชน เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา           

ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องต่าง ๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น Call Center 1579 หรือ
www.1579.moe.go.th  
 4) จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการ “ส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และโครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”  
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5) การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ระดับผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C) และเตรียมจัด
โครงการฝึกอบรมผู้อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ “ช่อสะอาด” ร่วมกับสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 

 

 

 

 


