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สรุปรายงาน 

โครงการเจรจาความรวมมือ ASPnet School Twinning 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

14 – 18 มิถุนายน 2551 
***************** 

1. ความเปนมา 
 
โครงการโรงเรียนพี ่ - โรงเรียนนองในพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี ถือเปนโครงการอันมีวัตถุประสงค
สําคัญในการที่จะปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นใน
จิตใจของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเปนโครงการที่เปดโอกาสให
บรรดาสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนครู - อาจารย 
จากทั้งโรงเรียนพ่ีและโรงเรียนนอง ไดมีโอกาสพบปะสังสรรค 
แลกเปลี่ยนประสบการณ การแบงปนซึ่งกันและกันอันจะสงผล
ใหเกิดการปลูกฝงคานิยมอันดีงาม รวมทั้งจริยธรรมและ
หลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรม 

 
 สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ในฐานะสํานัก

เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย-การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางชาติ (Associated 
School Project Network : ASPNet) จึงไดดําเนินการเชิญชวนโรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet 
เพ่ือเขารวมโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนอง (School Twinning) มาตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยเปด
โอกาสใหโรงเรียนสมาชิกโครงการ ASPNet ที่มีความสนใจสามารถสมัครเขารวมโครงการดังกลาวนี้ 
โดยรับเปนโรงเรียนพี่ เพ่ืออุปการะและดูแลโรงเรียนนองในพื้นที่หางไกล ทั้งน้ี ไดมีโรงเรียนที่สนใจ
เขารวมโครงการดังกลาว จวบจนกระทั่งปจจุบันนี้ มีโรงเรียนพ่ีจํานวนทั้งสิ้น 65 แหง และมีโรงเรียน
นองในอุปการะถึง 119 แหง (ขอมูล  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551) 
 

ในการดําเนินการโครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนอง ของสถานศึกษาในโครงการ ASPnet นั้น 
(ASPnet School Twinning Project) สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลางในการประสาน ตลอดจนใหการสนับสนุนแกโรงเรียนสมาชิกเครือขายในการจัดการบริหาร
โครงการฯ รวมทั้งเปนการเปดโอกาสแกบรรดาสถานศึกษาเขามาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
ตลอดจนความคิดเห็นระหวางโรงเรียนสมาชิก โดยไดมีการจัดโครงการสัมมนาขึ้นเปนประจําทุกป  

 



 3

สําหรับโครงการ ASPnet School Twinning Project in South East Asia ถือเปนโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนจากองคการยูเนสโก ภายใต Participation Programme โดยโครงการดังกลาวนี้ ได
แบงกิจกรรมออกเปน 2 ระยะ คือ  

 ระยะที่ 1 : การสัมมนาระดับชาติ ซึ่งไดมีการดําเนินการ
จัดสัมมนาโครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนนองของสถานศึกษา
โครงการ ASPnet ไปแลวเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2550 
 ระยะที ่ 2: การสัมมนาระดับภูมิภาค เพ่ือนําเสนอแนวคดิ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ และวางแผนเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองไปยังประเทศเพื่อน
บานในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต โดยไดจัดขึน้ในระหวาง

วันที่ 29 - 31 มกราคม 2551 
  
 ในขณะน้ี สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ได
ดําเนินโครงการ ASPnet School Twinning Project in South East Asia 

ดังกลาวเสร็จสิ้นแลว และเพื่อเปนการขยายผลเครือขาย
โครงการออกไป จึงเห็นควรใหมีการดําเนินโครงการเจรจา
ความรวมมือในการจัดทํา School Twinning ในประเทศ
เพ่ือนบานและเอเชียตะวันออกขึ้น ทั้งน้ี จึงไดเชิญผูบริหาร
และครู – อาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯจากโรงเรียนพ่ี 
เพ่ือใหไดมีโอกาสไปเจรจาเพื่อทําความตกลง กับสถานศึกษาในประเทศเพื่อนบานตางๆ อันจะเปน
การขยายเครือขายในการดําเนินการโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนองระหวางประเทศ นอกจากนี้ 
ยังสามารถนําแนวคิดที่เปนประโยชนที่ไดรับจากการตกลงเจรจาในครั้งน้ีมาปรับใชในการบริหาร
โครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองภายในประเทศตอไป  
 
2. วัตถุประสงค 
 
 2.1 เพ่ือเปนการรวมเฉลิมฉลองทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2 เพ่ือเปนการนําเสนอแนวคิดโครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนองในพระราชดําริ 
     ตลอดจนแลกเปลีย่นความรูและประสบการณ และแนวทางในการดําเนินการโครงการ 
     โรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนองกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในเอเชียตะวันออก 
2.3 เพ่ือขยายเครือขายโครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนนองไปยังประเทศเพื่อนบานและ

ประเทศในเอเชียตะวันออก 
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3. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี 
 
ภูมิประเทศ คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใตทางบดานตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 
1,020 กิโลเมตร (612 ไมล) และกวาง 175 กิโลเมตร (105 ไมล) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร 
พ้ืนที่ 70% ของประเทศเปนเทือกเขา จึงจัดเปนประเทศที่มีภูมิประเทศเปนเทือกเขามากที่สุดแหง
หนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผนดินที่
เปนหินแกรนิตและหินปูนทาํใหเกิดภูมิประเทศที่สวยงามอยาง
มหัศจรรย ประกอบดวยเทอืกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอด
ชายฝงดานตะวันออกสูงชนัและทอดตวัลงสูทะเลต นัออก 
ในขณะทีช่ายฝ ใต และตะวันตก เทือกเขาคอย ๆ 
ลาดลงต่ําสูที่ราบชายฝง ซึ่งเปนแหลงเกษตรกรรมทีใ่หญที่สุด
แหงหน่ึงใน
 
คาบสมุทรเกาหลีถูกแบงออกเปน 2 สวน ท ริเวณเหนือเสน
ขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐ
เกาหลีอยูทางใตและประเทศระบอบคอมมิวน ต เกาหลีเหนือ
โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอด
 

ะว
งทางดาน

เกาหลีโดยเฉพาะในดานการผลิตขาว 

ี่บ

ิส
ทหาร 

 

 
ประเทศเกาหลีใตมีพ้ืนที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 จังหวัด กรุงโซลเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ และประกอบดวยเมืองใหญ ๆ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และอุลซาน 
รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง 88 มณฑล ใน 9 จังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 

ตําแหนงทางภูมิศาสตร 
ระหวางเสนละติจูดที่ 33 และ 43 องศาเหนือ และเสนลองจิจูดที่ 124 และ 131 องศาตะวันออก (รวม
เกาหลีเหนือ) 
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ยอดเขาสูงสุด 
ยอดเขาฮัลลาซานบนเกาะเชจู 1,950 เมตร ยอดเขาชีรีซาน 1,915 เมตร และยอดเขาซอรักซาน 
1,708 เมตร 
 
ธงประจําชาติ  
 
 
 
ธงประจําชาติเกาหลีมีชื่อเรียกวา แทกึกกี้ ลวดลายของธงบอกถึงสัญลักษณหยินหยางตามหลัก
ปรัชญาตะวันออก รูปวงกลมตรงกลางธงแบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน 
คือ สวนบนทีเ่ปนสีแดงหมายถึง พลังในเชิงบวกหรือหยาง และสวนลางสีน้ําเงินหมายถึง พลังในเชิง
ลบหรือ หยิน พลังทั้งสองอยางรวมกันเปนหลักแหงความเคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง สมดุลยภาพ และ
การสมานสามัคคีอันไมรูจบ วงกลมนี้ลอมรอบดวยสัญลักษณสี่อยาง อยูที่แตละมุมคือ 
 
สวรรค ( )  โลก ( )  ไฟ ( )  และ น้ํา ( )  
 
ดอกไมประจําชาต ิ
 

    ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เปนดอกไมประจําชาติเกาหลี ซึ่งจะบาน   
    สะพรั่งทั่วประเทศระหวางเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม สิ่งที่ทําใหดอกไม  ชนิดนี้ไม           
เหมือนดอกไมชนิดอ่ืน คือ สามารถทนสภาพอากาศที่เลวรายและศัตรูพืชไดเปน

อยางดี ความหมายของคําวา มูกุงฮวา มาจากรากศัพท มูกุง ซึ่งหมายถึงความเปนอมตะ คํา ๆ นี้
สะทอนความเปนอมตะของประวัติศาสตรเกาหลีความมุงม่ันและความอดทนของชาวเกาหลี 
 
ภูมิอากาศ 
ประเทศเกาหลีมีสภาพอากาศอยูในเขตอบอุน และมีสีฤ่ดูที่แตกตางกันคือ ในปลายเดือนมีนาคม  หรือ
ตนเดือนเมษายน ตนไมจะผลิใบสะพรั่งเต็มตน เปนสัญญาณวาฤดูใบไมผลิไดเร่ิมขึ้นแลว ระหวาง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีหลาย ๆ วันที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน ในฤดูรอนซึ่งอากาศรอนและ
มีฝนตกบาง ตนไมจะเขียวชะอุมทั่วไป ในเดือนมิถุนายนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกวา 20 องศาเซลเซียส
เล็กนอย ฤดูมรสุมปกติจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงชวงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม
และในเดือนสงิหาคมอากาศจะรอนจัดและชื้นมาก 
ฤดูใบไมรวงจะเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนกันยายน ลมที่พัดมาจากแผนดินใหญนั้นทําใหอากาศแหงและ
ทองฟาโปรง จึงเปนชวงที่อากาศเหมาะกับการทองเที่ยวมากทีส่ดุในเดือนตุลาคม ทิวทศันทั่วทั้ง
ประเทศจะมีสสีันสดใสดวยใบไมที่เปลี่ยนเปนสีทองและสีแดงเต็มตน 
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ในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธอากาศจะหนาวเย็นและแหง บางครัง้มีฝนหรือหิมะ ในชวงนี้มักจะมี
วันที่อากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วัน สลบักับวันที่อากาศอุนสบาย 
 
 
ศาสนา 
ประเทศเกาหลีใหความเคารพตอเสรีภาพในการนับถอืศาสนาโดยมี
ลัทธปิระเภททรงเจา บูชาผี ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือ ซึ่งทั้งหมดนี้
เปนหลักปรัชญาในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
ก็วาได นอกจากนี้ยังมีศาสนายอย ๆ ที่เกิดขึ้นใหมจากการผสมผสาน
แนวความคิดบางอยางในศาสนาดั้งเดิม และยังมีผูหันไปนับถือศาสนาคริสตเปนจํานวนมาก นับตั้งแต
เริ่มเขามาเผยแพรเม่ือปลายศตวรรษที่ 18 เปนตนมา 
 
 
ภาษา 
ภาษาเกาหลีจัดอยูในกลุมยูราล-อัลเตอิค เชนเดียวกับภาษาฮังกาเรียน ตุรกี มองโกเลียน และฟนนิช 
ตัวอักษรของเกาหลีเรียกวา ฮันกึล และประกอบดวยสระ 10 ตัว และพยัญชนะ 14 ตวั ภาษาพูดได
แปลงมาเปนภาษาเขียน ในสมัยกษัตริยเซจง โดยนักการศึกษากลุมหน่ึง ในป ค.ศ. 1443 ผลงานของ
นักการศึกษากลุมน้ีถูกกลาวขวัญวาเปนการสรางสรรคที่อัจฉริยะอยางแทจริง 
 
ตารางดานลางแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตัวอักษร ฮันกึล 24 ตวั ออกมาเปนภาษาโรมันและไทย 
รัฐบาลเกาหลไีดมีนโยบายแปลงตวัอักษรนี้ในป ค.ศ. 2000 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปายชื่อถนนและ
ปายขอมูลตาง ๆ มีพ้ืนฐานอยูที่ระบบของแมคคูนไรซเชาเวอร ทําใหการเปลีย่นตัวอักษรโรมันแบบ
โบราณมาเปนแบบสมัยใหมในป ค.ศ. 2005 
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ประวตัิศาสตร 
มนุษยเริ่มเขาไปตั้งรกรากในบริเวณทีเ่ปนประเทศเกาหลีในปจจุบันเม่ือประมาณ 500,000 ป กอน
อาณาจักรแรกไดแก โคโชซอน (โชซอนโบราณ) ตั้งขึ้นเม่ือ 2,333 ป กอนคริสตศักราช และใน
ชวงหน่ึงศตวรรษกอนครสิตศักราช คาบสมุทรเกาหลทีัง้หมดและดินแดนสวนใหญของประเทศแมนจูเรีย 
อยูภายใตการปกครองของสามอาณาจักร คือ โคกูเรียว แพ็กเจ และชิลลา นับเปนอาณาจักรที่มี
อํานาจสูงสุดในแถบนั้น เปนที่รูจักกันวา ยุคแหงสามอาณาจักร ระหวาง 57 ปกอน คริสตศักราช ถึงป 
ค.ศ. 668 
 
ในป ค.ศ.668 และ 660 ตามลําดับ อาณาจักร โคกูเรียว และแพก็เจ ไดพายแพตออาณาจักรชิลลา     
จึงเปนการรวมเอาดินแดนในคาบสมุทรเขาดวยกันในป ค.ศ. 676 ยุคชลิลารวมอาณาจักร (ป ค.ศ. 
676 - 935) นับเปนยุคทองของวัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะทางดานพุทธศลิป ตอมาในยุคอาณาจักร
โคเรียว (ป ค.ศ.918-1392) มีการจัดตั้งรัฐบาลแหงชนชั้นปกครองขึน้ พุทธศาสนาไดกลายเปนศาสนา
ประจําชาต ิ และมีอิทธพิลตอระบบการเมืองการปกครองเปนอยางมาก ชื่อประเทศเกาหลีก็มาจาก   
คําวา โคเรียว นั่นเอง 
 
ป ค.ศ.1392-1910 อยูในสมัยราชวงศ โชซอน อันเปนราชวงศสุดทายของประเทศเกาหล ีมีการปฏิรูป
การเมืองการปกครองอยางเอาจริงเอาจัง ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดคือ การยกยองใหลัทธขิงจ้ือ
กลายเปนคตธิรรมประจําชาติ การสรางสรรคงานดานวรรณศิลป และการประดษิฐตวัอักษร ฮันกึล   
ในป ค.ศ.1443 ทําใหยุคนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอวัฒนธรรมเกาหล ีมีเมืองฮันยาง ซึ่งปจจุบันรูจักกัน
ในชื่อโซล เปนเมืองหลวงในป ค.ศ.1394 ปราสาทและกําแพงเมืองจากในยุคนี้ยังคงมีใหเห็นจนกระทั่ง
ปจจุบัน 

 
    ราชวงศโชซอนไดสิ้นสุดลงในป ค.ศ.1910   
ภายหลังการรุกรานของกองทัพญ่ีปุน และ
ประเทศเกาหลีไดตกเปนอาณานิคมของ
ประเทศญี่ปุนเปนเวลา 35 ป จนกระทั่ง
สงครามโลกครั้งที่สองไดสิ้นสุดลงในวันที่ 15 
สิงหาคม ค.ศ.1945  กองทัพญ่ีปุนยอมแพ
สงคราม และถอนกําลังออกจากประเทศเกาหลี
ซึ่งถูกแบงออกเปนสองประเทศ คือประเทศเสรี

ทางใตและประเทศคอมมิวนิสตทางเหนอื  สามปตอมาประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีซึ่งอยูทางใตจึง
จัดตั้งรัฐบาลอิสระไดสําเร็จ 
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สงครามเกาหลีเกิดขึ้นเม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1950 เม่ือเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต และในที่สุดก็มี
การลงนามในสัญญาสงบศกึในป ค.ศ.1953 หลังสงครามดังกลาว เกาหลีใตประสบความสําเร็จอยาง
มากในการฟนฟูประเทศใหม่ันคงและมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่ง 
 

4. ระบบการศึกษาของเกาหล ี 

 

ระบบการศึกษาของเกาหลเีปนระบบ 6-3-3-4 ประกอบดวย  

• ประถมศึกษา 6 ป  

• มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  

• มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป  

• วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 4 ป และมีหลกัสูตรตอไปจนถึงปริญญาเอก  
 
ปการศึกษา ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค (semester) 

• ภาคแรก เริ่ม 1 มีนาคม สิ้นสุด 31 สิงหาคม 

• ภาคที่สอง เริ่ม 1 กันยายน สิ้นสุด ปลายกุมภาพันธ  
 
การศึกษากอนประถมศึกษา เปนการศึกษาที่มีหลากหลายลักษณะ สําหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ 
หลักสูตรการสอนจะครอบคลุมถึงกิจกรรมทางกายภาพ สังคม การแสดงออกภาษาและการเรียนรู 
นอกจากกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีพยายามจัดใหโรงเรียนของรัฐมีการสอนระดับอนุบาย พรอม ๆ 
กับกระตุนใหภาคเอกชนเขามารวมจัดการศึกษาในระดับนี้มากขึ้นแลว ยังมีหลายหนวยงานที่รวมจัด
การศึกษาระดับน้ีในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดในรูปของศูนยดูแลเด็กของกระทรวงสาธารณสุข และ
สวัสดิการสังคม เปนตน จํานวนชั่วโมงเรียนตามมาตรฐานกําหนดไววันละ 3 ชั่วโมง แตโรงเรียน
อนุบาลมักจะสอนวันละ 4 ชั่วโมงขึ้นไป โดยเรียนปละ 180 วัน โรงเรียนอนุบาลสวนใหญเปนของ
เอกชนเทียบอัตราสวนระหวางโรงเรียนของเอกชนและ ของรัฐได 7 : 3  
 
การศึกษาระดับประถมศกึษา หลักสูตร 5 ป เปนการศึกษาภาคบังคับ และใหเปลาสําหรับเด็กอาย ุ
6 ขวบขึ้นไป การสอนระดับนี้จะใหความรูเบื้องตนในเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่จําเปนตอชีวิต ปจจุบันจํานวน
นักเรียนที่เขาเรียนระดับน้ีมีถึง 99.9% เม่ือเด็กอายุ 6 ขวบ จะไดรับแจงใหเขาเรียนที่โรงเรียนที่อยูใกล
บาน เม่ือเขาโรงเรียนแลวเด็กจะไดเลื่อนไปเรียนชั้นสูงขึ้นไปโดยอัตโนมัติทุกป หลักสูตรพ้ืนฐานของ
การศึกษาระดบัน้ีประกอบดวยวชิาหลัก 9 วิชาคือ ศลีธรรม ภาษาเกาหล ี สังคมศึกษา เลขคณิต 
วิทยาศาสตร พลศึกษา ดนตรี วิจิตรศิลป และศลิปปฏบิัต ิ 
 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรรวม 6 ปแบงเปน 2 ระยะคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(Middle School) เปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กอายุ 12-14 ป รัฐชวยเหลือบางสวนสําหรับ
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นักเรียนที่อยูในเขตเมืองและชานเมือง แตจะเปนการศึกษาที่รัฐใหเปลาสําหรับนักเรียนที่อยูในพ้ืนที่
ชนบท และนักเรียนในกลุมการศึกษาพิเศษภายใตขอกําหนดของกฎหมายสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
(Special Education Promotion Act) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาแลว เกือบทั้งหมดเขาเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การเขาเรียนโรงเรียนมัธยมใชระบบการแบงเขต นักเรียนที่จบชั้นประถมจะ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ดวยวิธีสุมเลือก ซึ่งวิธีการนี้ใชในการรับ
นักเรียนทั้งโรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชน โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหคุณภาพของการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมเทาเทียมกัน และคลายความกดดันของเด็กอันเนื่องมาจากการสอบเขาโรงเรียนลง 
หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวยวิชาบังคับ 12 วิชา วิชาเลือกจํานวนหนึ่ง และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร วิชาทางเทคนิคและวิชาชีพจัดไวเปนวิชาเลือกดวยเพ่ือใหผูที่ตองการทํางาน
สามารถหางานทําไดเม่ือจบการศึกษา  
 
 
สําหรับการศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบงออกเปน 2 สาย คือ 

• มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

• มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แยกเปนสาขาเกษตรกรรม เทคนิค พาณิชยกรรม และการ
ประมง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมแบบประสม ซึ่งเรียนรวมทั้งสายสามัญ และสาย
อาชีวศึกษาดวย ผูสมัครเขาศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพจะตองจบ
การศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และตองสอบวัดมาตรฐานซึ่งจัดขึ้นในระดับทองถิ่น 
หลักสูตรของโรงเรียนเหลานี้เปนวิชาสามัญรอยละ 40 และวิชาชีพรอยละ 60 ซึ่งจะเนน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทาๆกัน ผูที่ไดรับการตอบรับใหเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอน
ปลายสายอาชีพแลวจะไมสามารถสมัครเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  

 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเกาหลีมีหลากหลายประเภทคือ 
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษา/วิทยาลัย (Junior College) 
มหาวิทยาลัยทางไปรษณียหรือ ทางอากาศ มหาวิทยาลัยเปด/โรงเรียนตาง ๆ ที่มีฐานะเทียบเทา
วิทยาลัย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมดอยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรปริญญาตรีสวนใหญตองเรียนทั้งหมดไมต่ํากวา 140 หนวยกิต โดยใหเรียนไดเทอมละไมเกิน 
24 หนวยกิต มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจจะมีบัณฑิตวิทยาลัยที่เปดสอนถึงปริญญาโทและเอกได    
โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก professional graduate schools, general graduate schools และ 
open graduate schools  

ตั้งแตป ค.ศ. 1994 เกาหลีไดเปลี่ยนระบบการรับนักเรียนเขาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมา
เปนการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมปลายของนักเรียน ประกอบกับคะแนนการสอบวัดผล
การศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสถาบันเหลานี้เปนอิสระมากขึ้น และเพื่อปองกันมิใหการศึกษาใน
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ระดับมัธยมปลายมุงในการเตรียมนักเรียนเพ่ือการสอบแขงขันเขาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ระบบ
ใหมนี้ลดความกดดันในดานการแขงขันลง  

การสอบวัดผลการศึกษา (scholastic achievement test) ในปจจุบันประกอบดวย 3 สวนคือ 
ภาษา (เกาหลี) คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ซึ่งจะเนนที่ทักษะในการแกปญหาและ
ความสามารถในเชิงวิเคราะห มหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนดคะแนนขั้นต่ําแตกตางกันไป (เดิม
กําหนดวาคะแนนต่ําสุดที่จะใชในการสมัครไดคือ 40% แตตั้งแตป ค.ศ.1998 เปนตนมา ไดยกเลิกและ
เปลี่ยนมาเปนใหแตละมหาวิทยาลัยกําหนดคะแนนต่ําสุดไดเอง)  

สวนมหาวิทยาลัยเปด (Korea National Open University) มีตนกําเนิดมาจากมหาวิทยาลัย
ทางอากาศของเกาหลี ที่มีฐานะเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ในป 1972 มุงเนน
การสอนในดานอาชีวศึกษาและปรับมาเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติเกาหลีในป 1994 ในการควบคุม
คุณภาพของมหาวิทยาลัย รัฐจะกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนบรรทัดฐานเพื่อการรับรองคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรฐานจะแตกตางไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ปจจุบันรัฐอนุญาตใหตั้ง
มหาวิทยาลัยในระดับจังหวัดได เพ่ือใหเกิดมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองชุมชนหรือ
ความตองการของสาขาวิชาชีพ แตมหาวิทยาลัยก็ตองมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป ในแงของ
การประเมินจากองคกรภายนอกจะดูที่คุณภาพของงานวิจัย และจํานวนผูจบการศึกษา ปจจุบันมี
องคกรอิสระที่ไมขึ้นตอรัฐทําหนาที่ประเมินเพ่ือการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย องคกรนี้เรียกวา 
สภาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea Council for University Education-KCUE)       เปน
องคการที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  
เกณฑสําหรับใชในการประเมินมี 7 ประการคือ การศึกษา วิจัย อาจารย การบริการสังคม เครื่องมือ/
เครื่องอํานวยความสะดวก การเงิน/การจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย  
 
5. สรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากการเขารวมการเจรจา  : 

 
ในการเขารวมเจรจาความรวมมือ ในการจัดทํา School Twinning ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวาง

วันที่ 14 -18 มิถุนายน 2551 นั้น ไดเขารวมการเจรจากับสถานศึกษาจํานวน 4 แหง ไดแก 
 
1. Sookmyung Girls High School 
 

•   Sookmyung Girls High School เดิมชื่อวาโรงเรียน  Myungsin girls’ School  ต ั้งขึ้น
เม่ือป พ.ศ. 2449   ถือเปนโรงเรียนหญิงแหงแรกของประเทศเกาหลี  ผูกอตั้งโรงเรียนชื่อ Ms. Lee 
Jung- Sook ปจจุบันมีนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกลาวนี้กวา 37,000 คน โดยนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแหงน้ีไดสรางชื่อเสียงและดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก 
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•      แนวคิดสําคัญที่โรงเรียนเนนและปลูกฝงใหแกเด็กนักเรียน คือ  
- ความรัก (Love)  ที่มีตอทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง นอกจากนี้นักเรียนตอง

มีความรักชาติบานเมือง รักคนทุกคน รกัตัวเอง รักครอบครัว รวมทั้งรักโรงเรียน 
- การมีจิตใจที่สดใสและอบอุน (Bright and Warm Heart)  
- การมีจิตวิญญาณที่กลาหาญและองอาจ (Valiant Spirit)  

• โรงเรียนแหงนี้มีสัญลักษณที่เปนตวัแทนของความหมายตางๆ ดังนี้  
- ตนไมประจําโรงเรียนคือ ตนแม็กโนเลีย (Magnolia) เปนสัญลักษณแทนความงดงาม 

นุมนวล สงาผาเผย 
- ดอกไมประจําโรงเรียนคือ ดอกลิลลี่ปา เปนสัญลักษณของความสดใส ความสุข และ

ความบริสทุธิ ์
- สีประจําโรงเรียน ไดแก สีมวง (Purple) เปนสีที่แสดงถึงความถอมตนและความ

กระตือรือรน 

• โรงเรียนมีชมรมเปนจํานวนมากสําหรับใหนักเรียนไดเลือกตามความสนใจ เชน 
ชมรมกีฬาตางๆ ชมรมวิจารณภาพยนตร ชมรมการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช ชมรมถายภาพ 
ชมรมการหอของขวัญ ชมรมการทําอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมประจําป ซึ่งในป 
2007 ที่ผานมา ไดมีโครงการที่โดดเดนและมีความนาสนใจ เชน โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนนอง 
ณ ประเทศญี่ปุน การเขารวมโครงการมรดกโลก ที่ประเทศนิวซีแลนด 
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2. Seoul National University, High School 

• Seoul National University, High School หรือ SNU High School เปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาลที่เกาแกและมีชื่อเสียงของกรุงโซล  กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2489  
และเปนโรงเรียนแหงแรกของประเทศเกาหลีในเครือขายความเขาใจอันดีของยูเนสโก (ASPnet 
School)  บริหารงานโดย Mr. Kim Hyunjoong  ตําแหนงผูอํานวยการ   ปจจุบันมีครู  จํานวน 60 คน  
มีนักเรียนชาย-หญิง  จํานวนทั้งหมด 920 คน   

• ปรัชญาหลักของโรงเรียน คือ  
 - เปนผูมีความซื่อตรง (to be right)  
 - เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง (to be healthy) 
 - เปนคนที่มีคุณคา (to be worthy) 
 - เปนผูมีมนุษยธรรม (to be humane) 
 - เปนผูมีความพรอมสมบูรณ (to be thorough) 

• โรงเรียนมีเปาหมายสําคัญของการเรียนการสอน  ไดแก 
 - การศึกษาแบบมุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลาง 
 - การศึกษาเรียนรูโดยการนําเสนอแบบอยางที่ดี 
 - การศึกษาโดยการตรวจสอบและวิจัย 
 - การศึกษาโดยผานสถาบันที่มีชื่อเสียง 

• ปจจุบันโรงเรียนมีนโยบายสําคัญในการจัดการเรียนการสอน  คือ 
 - ปรับปรุงการดําเนินงานดานวิชาการ 
 - สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 - สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรม 
 - สรางเสริมความเขมแข็งใหกับโครงการวิจัย 
 - จัดโครงการฝกสอนที่มีประสิทธิภาพใหแกนักศึกษาที่มาฝกสอนในโรงเรียน 
 - เนนการศึกษาดานกายภาพและสุขภาพ  ไดแก  การสงเสริมดานกีฬา  โดยเฉพาะ

กีฬารักบี้  ซึ่งเปนทีมรักบี้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาของประเทศ 
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• ดานภาษาตางประเทศ  SNU High School ไดจัดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส  และเยอรมันแกนักเรียน  และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชภาษาทุกป  
เชน  การแขงขันการกลาวสุนทรพจนเปนภาษาอังกฤษ  การตอบปญหาศัพทภาษาอังกฤษ  โดยเนน
หัวขอเร่ืองเกี่ยวกับความเขาใจอันดีระหวางประเทศ  และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  นอกจากนี้  
โรงเรียนยังจัดใหมีการประกวดบทกวีภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน  เพ่ือพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาตางประเทศใหแกนักเรียนอีกดวย 

• ในฐานะที่เปนโรงเรียนเครือขาย ASP ของยูเนสโก  SNU High School มีสวนรวมใน
การสงเสริมการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีโดยจัดใหมีโครงการศึกษาดานวัฒนธรรมเพ่ือใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม  โดยผานโครงการของยูเนสโก  รวมทั้งสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมในรูปแบบโรงเรียนพี่โรงเรียนนองกับโรงเรียน Sikhottabong 
High School  ของสปป. ลาว 
 

                              
 
 
3. Cheong Myeong High School 
  

• กอตั้งเม่ือวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2541  เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลที่
มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในเมืองซูวอน  เขารวมเปนเครือขายโรงเรียนเพ่ือความเขาใจอันดีของยูเนสโกเมื่อป 
พ.ศ. 2545  ปจจุบันมีครู  จํานวน 100 คน  นักเรียนชาย-หญิง  จํานวน 1,800 คน 

• ปรัชญาหลักของโรงเรียน  คือ  Pure heart, Bright future, Lofty Ideal  มีการเรียน
การสอนที่มุงเนนการสรางความสุขในสังคม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    การพัฒนามาตรฐานดาน
วิชาการ  โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร  สงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา  สงเสริม
ประชาธิปไตย  ตลอดจนใหความใสใจตอสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนอยางดี   

• โรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการสอนรูปแบบ English Programme  โดยครู
ชาวตางชาติ  และสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนผานกิจกรรมตางๆ เชน  การจัด 
English Zone บริเวณตึกเรียนทุกชั้น  เพ่ือใหนักเรียนไดมาทํากิจกรรมในชวงเวลาพักเที่ยง  เชน  
บริการเครื่องดื่ม  โทรทัศน  ฟงเพลง  เกมสตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหนักเรียนมีความคุนเคย
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กับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  และชวยพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ 

• ดานการเปนเครือขายโรงเรียนเพื่อความเขาใจอันดีของยูเนสโก  โรงเรียนไดจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  การแลกเปลี่ยนครู - นักเรียน  และการศึกษาดูงานกับประเทศ
มองโกเลีย  และประเทศญี่ปุน  นอกจากนี้  นักเรียนยังมีโอกาสไดเขารวมประชุมโครงการที่เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตางๆ ในเวทีนานาชาติ  ซึ่งเปนการสนับสนุนกิจกรรมของยูเนสโกใน
ฐานะเครือขาย ASPnet  ที่เขมแข็งของประเทศเกาหลี      
 

                                               
       
 
4. Siheung Eunhaeng Middle School  
 

• เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของรัฐบาล  เพ่ิงเปดดําเนินการเรียนการสอนได 
ไมนาน  สภาพทั่วไปของโรงเรียนจึงคอนขางใหม  สะอาด  มีความเปนระเบียบเรียบรอย  ปจจุบันมี
ครู จํานวน 79 คน  นักเรียนชาย-หญิง  จํานวน 1,967 คน 
 

                                
 

• จุดเดนของโรงเรียนคือ  เนนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนทองถิ่น  โดยมี
สมาคมผูปกครองของโรงเรียน  และไดรับความรวมมืออยางดีจากกองทัพทหารสหรัฐอเมริกาใน
เกาหลีที่สงอาสาสมัครไปสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน  อีกทั้ง โรงเรียนยังมีความพรอมดาน
อุปกรณการเรียนการสอน  สื่อตางๆ ที่ทันสมัย  ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี  
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นอกจากนี้  โรงเรียนไดจัดหองเรียนสําหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะดานการเรียนรู  และ
สงเสริมใหกลุมเด็กพิเศษไดเรียนอยางมีความสุข    

• นอกจากโรงเรียนจะมีความทันสมัยดานเทคโนโลยีที่หลากหลายแลว  ยังมุงเนนการ
สงเสริมดานวัฒนธรรม  เชน  การสอนดนตรีพ้ืนเมือง และประเพณีด้ังเดิมของประเทศเกาหลี  เปนตน 
 

                     
  

• โรงเรียนมีกิจกรรมในเครือขาย ASP เชน ความรวมมือกับกับประเทศมองโกเลีย   
ในลักษณะ sister school 
 
6.  ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเจรจาความรวมมือ ในการจัดทํา School Twinning    ณ 
สาธารณรัฐเกาหลี  ระหวางวันที่ 14-18 มิถุนายน 2551       
 

                                      
                                                                 
 
ประเด็นที่นาสนใจและเปนขอสังเกตจากการเจรจาความรวมมือ  และการศึกษาดูงานโรงเรียนทั้งสี่แหง
ในประเทศเกาหลี  ไดแก  
 

6.1 โรงเรียนที่เขารวมการเจรจาความรวมมือทั้ง 4 แหงในครั้งน้ี เปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศเกาหลี  ซึ่งมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน นับวาเปนโอกาสอันดีที่ไดมีการเจรจา
ความรวมมือ  และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการของแตละแหง  
โดยจะเห็นไดวา  โรงเรียนแตละแหงมุงใหความสําคัญกับความเปนเลิศทางวิชาการ  และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  ซึ่งไดแกนักเรียนเปนสําคัญ  
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6.2 เปนที่นาสังเกตวา  โรงเรียนทั้ง 4 แหง มีการบริหารจัดการ  และนโยบายดานการเรียน- 
การสอนที่คลายคลึงกัน  ไมวาจะเปนเรื่องของหลักสูตร  การเรียน-การสอน  การสงเสริม
กิจกรรมตางๆ  รวมทั้งการสงเสริมดานวัฒนธรรม  

6.3 สถานศึกษาทั้ง 4 แหง ลวนมีศักยภาพสูงดานการเรียน-การสอน  มีความพรอมดานอุปกรณ  
สื่อการเรียนการสอน  และการนํา ICT มาปรับใชกับการเรียน-การสอนไดอยางเหมาะสม  
นอกจากนี้  ยังสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และมีกิจกรรมเสริมที่หลากหลายและ
นาสนใจ เชน กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  เปนตน  ดังนั้น จึงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสําหรับ
ประเทศไทยที่จะมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนครู-อาจารย ตลอดจนนักเรียนของทั้งสอง
ประเทศ  

6.4 โรงเรียนทั้ง 4 แหง มีการการดําเนินการและจัดกิจกรรมในสวนของเครือขายโรงเรียนเพ่ือ
ความเขาใจอันดีของยูเนสโกอยางแข็งขัน มีการแลกเปลี่ยนในระดับเวทีนานานาชาติ  
การศึกษาดูงาน  การประกวด/แขงขันดานวิชาการ หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ  ในรูปแบบของ
Sister School กับประเทศตางๆ 

6.5 แตละโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในดานตางๆ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนทั้งดานวิชาการและทักษะตางๆ ผานกิจกรรมที่หลากหลาย  ตลอดจนการใสใจตอ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือสรางบรรยากาศที่ดีใหกับการเรียน  และการสงเสริมเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ  โดยสังเกตไดวา ที่ Seoul National 
University, High School และCheong Myeong High School ซึ่งเปนโรงเรียนสหศึกษาของ
รัฐบาล  ไดจัดการเรียนในหองเรียนแบบแยกเรียนระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิง   
เพ่ือรักษาประเพณีด้ังเดิมของเกาหลี    

6.6 บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 แหง  สวนใหญยังอยูในวัยหนุมสาว  มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
เม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยบางสวนที่ยังไมมีความพรอมดาน
การใชสื่อเทคโนโลยี 

6.7  ในประเทศเกาหลี  แตละโรงเรียนจะมีสภาพการแขงขันสูง  มุงเนนความเปนเลิศของนักเรียน  
และความมีชื่อเสียงของสถาบัน  โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของประเทศ   
จะเรียนหนักและเครงเครียดตอการสอบเขามหาวิทยาลัยมาก  

             
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
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รายชื่อ 
คณะศึกษาดงูานโครงการโรงเรียนพี-่โรงเรียนนอง 

สาธารณรัฐเกาหลี 
วันที่ 14- 18 มิถุนายน 2551 

 
1 นายประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์  ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการโรงเรียนพ่ี-

โรงเรียนนอง 

2 นางวไล ณ ปอมเพชร  อนุกรรมการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการ
โรงเรียนพ่ี-โรงเรียนนอง 

3 นายภักดี คงดํา  ผูอํานวยการโรงเรียนเทพลีลา 
4 นางรัตนา เชาวปรีชา  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 
5 นายเสนห คําสมหมาย  ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ 
6 นางกานดา สุขทุม  ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 
7 นายสมจิต บุตรทองทิม  ผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
8 นายโกศล พละกลาง  ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
9 นายพิษณุ งามขํา  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี 
10 นางศศิธร คดชาคร  รองผูอํานวยการโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
11 นายอาวุธ พรหมมานอก  รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
12 นายอํานวย จันทรหอม  รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
13 นางลัดดาวรรณ โควาเจริญธรรม  รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
14 นางลัดดา สุวรรณศิลป  รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 

15 นายชวลิต รังษี  รองผูอํานวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

16 นางสาววิลาวัณย สถิตยวงศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 

17 นางสาวสุนีย อินทรภาษิต  รองผูอํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี 

18 นางลําพูน เอกฐิน  รองผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป 

19 นางจุฑามาศ จันทรมิตรี  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบางกะป 

20 นางสาวจันทรเพ็ญ ธนัครสิทธิ์สกุล  ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 

21 นายสมทรง วงษกราน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

22 นางภัทรานิษฐ วงศวัชรมงคล  ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี 

23 นางนิภาพร ประชากุล  ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี 

24 นางพชรมนต ชัยจรูญเกียรติ  ครูโรงเรียนราชดําริ 

25 นางเสริมสุข โชติชวงฉัตรชัย  ครูโรงเรียนราชดําริ 

26 นางภัสศรี ศิริประภา  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 ว สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

27 Ms. SAUL Elizabeth Campbell  ลูกจางชาวตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
 


