
การขับเคลื่อนและบูรณาการการจดัการศกึษาสําหรับกลุมดอยโอกาส 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต : โอกาสและความทาทาย 
 

เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 08.30 น. 
นายชินวรณ  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา เร่ือง  
“การขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการศึกษาสําหรับ
กลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”            
ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ  
 

 
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดจัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “การขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการศึกษา 
สําหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออก       
เฉียงใต : ศูนยการเรียนรูชุมชน และโครงการดาน
การศึกษาเพื่อการปองกัน HIV และ AIDS” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ    
จัดการศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในระดับชาติดานศูนยการเรียนรู
ชุมชน และโครงการ HIV และเอดสเชิงบรูณาการ อันจะนําไปสูการขยายผลการดําเนินโครงการในระดับ
ภูมิภาคตอไป 
 
 

ในโอกาสนี้ นายเฉลียว อยูเสมารักษ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาว
รายงานความเปนมาในการจัดสัมมนาระดับชาติซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจาก 
การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 43       
ที่ไดมอบหมายใหสํานักเลขาธิการซีมีโอ และสํานักเลขาธิการอาเซียน
รวมมือกับองคการยูเนสโก รวมกันจัดโครงการพัฒนาการศึกษาสําหรับ
กลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 10 โครงการ ประกอบดวย 

การสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่
ออกจากโรงเรียนกลางคัน การสงเสริมการศึกษาสําหรับสตรีและเด็กหญิง การสรางกลไกการศึกษา
สําหรับกลุมผูยังไมเขาถึงการศกึษา การจัดการศกึษาปฐมวยั การสงเสริมการสอนแบบคละชั้น การพัฒนา
ศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบท  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไรที่อยูและไมมีสัญชาติ  การจัดการศึกษา 
การดูแล และใหบริการการปรึกษาสําหรับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเช้ือเอชไอวีและเอดส การจัดการ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติ โดยประเทศไทยไดรับเปนเจาภาพหลัก
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ในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
โครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการใหบริการการปรึกษาสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากเอชไอวี
และเอดส การสัมมนาฯ มีผูเขารวมการสัมมนาฯ จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องคกร
ภาครัฐ และภาคประชาชน ผูแทนสถานศกึษาทัว่ประเทศท่ีดําเนินงานเร่ืองศูนยการเรียนรูชุมชนและการ
จัดการศึกษาเพ่ือใหความรู และการปองกันเชื้อเอชไอวี และเอดส จํานวนประมาณ 650 คน   
 

 

นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการไดกลาวเปดการประชุมฯ โดยยํ้าถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและการเรียนรู
ของคนไทย การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนทางสังคมในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ 

เรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีความคิดสรางสรรค สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น      
รูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคาบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
โดยใหความสาํคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน เพ่ือเปนกลไกสําคญัในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของคนในชาติ โดยกําหนดเปาหมายใหมีการจัดตั้ง กศน. ตําบล ครบทุกตาํบล และ
แขวง ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งการพัฒนาหองสมุดประชาชนในระดับจังหวัด อําเภอ 
และหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จํานวน 850 แหง เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวติ
สําหรับประชาชนทุกคน 
 

การบรรยายเรื่อง “การบูรณาการความรวมมือกับองคการซีมีโอ สูการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาค” โดยรองศาสตราจารย ดร.วิทยา จีระเดชากุล          
วาที่ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอ  ไดกลาวถึงพันธกิจหลักของซีมีโอในการสงเสริมความเขาใจอันดี

และความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกวาของประชาชน ตามเปาหมาย
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน นอกจากน้ี ไดดําเนินโครงการ
สําคัญเพ่ือสงเสริมโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนใน
ภูมิภาค ภายใตการดําเนินโครงการจัดการศึกษาสําหรับ     
กลุมดอยโอกาส 10 โครงการ หรือ Reaching the 

Unreached ซ่ึงใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาใหแกผูดอยโอกาส ผูขาดแคลน หรือผูไรโอกาส เชน 
นักเรียนที่อยูในชนบทหรือที่หางไกลความเจริญ นักเรียนที่เปนชนกลุมนอยทางดานเช้ือชาติ ภาษา 
ศาสนา หรือชนพ้ืนเมือง รวมทั้งผูติดเชื้อเอชไอวี นอกจากน้ี ไดกลาวถึงขั้นตอนการเสนอโครงการความ
รวมมือในระดับภูมิภาคขององคการซีมีโอ  
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การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังขับเคลื่อนสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย              
ดร. วรากรณ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ไดกลาวถึงองคประกอบของพลัง
ขับเคลื่อนที่สาํคัญในการสรางสังคมการเรียนรูอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) เศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) 2) เครือขายสังคม (Social Networking) 3) ภูมิปญญาทองถิ่น และ 4) ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  ดังน้ี 

 เศรษฐกิจสรางสรรค หัวใจสําคัญไดแก การสรางมูลคาเพ่ิมของผลผลิตโดยใชทรัพยากรเทาเดิม
หรือนอยลง แตใหมีการใชความคิดและสติปญญามากขึ้น  ตลอดจนใชความรูและประสบการณจาก
ประวตัิศาสตร และมูลคาเชิงวัฒนธรรมเพื่อนํามาสรางสรรคผลงานตางๆ ใหมากข้ึน นอกจากนี้ การ
สรางสรรคงาน ควรใหความสําคัญตอการมีความคิดริเร่ิม การคิดนอกกรอบ การรูจักวิธีการแกไขปญหา
โดยอาศัยความคดิริเริ่มและมีจินตนาการ 

 การสรางเครือขาย (Social Networking หรือ SN) เปนสวนหนึ่งของตนทุนทางสังคม 
ประกอบดวยการเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคล หรือองคกร ซ่ึงมีความสัมพันธและตองพ่ึงพิงกัน เชน   
ความเปนเครือญาติ การมีผลประโยชนรวมกัน   ความสัมพันธอันเกิดจากมิตรภาพ ความเชื่อ ความรู
รวมกัน 

 ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก การพัฒนาพื้นความรู ความสามารถที่เกิดจากประสบการณและ
ความเฉลียวฉลาดของผูคนในกลุมสังคมใดสังคมหนึ่ง  ในการคิดประดิษฐหรือสรางสรรคสิ่งตางๆ ขึ้น
เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิตและอยูรวมกันในสังคมนั้น และมีการถายทอดสิ่งประดิษฐหรือสรางสรรค
ขึ้นน้ันจากคนรุนหนึ่งตอไปยังคนอีกรุนหนึ่ง องคประกอบของภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย ภูมิปญญา
ในการดํารงชีวิต ภูมิปญญาดานการปองกันและรักษาสุขภาพอนามัย  ภูมิปญญาดานการอยูรวมกัน      
ในสังคม ภูมิปญญาดานงานประเพณีและศาสนา และภูมิปญญาดานการสรางสรรคทางศิลปะ 
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ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดแก การสรางการเรียนรูดวยตนเองโดยไมพ่ึงพิงการสอน 
ทําใหสมาชิกสังคมเปนคนคิดเปน   วิเคราะหเปน  มีความคิดสรางสรรค ทําใหสมาชิกสังคมเปนคนที่ 
“เคารพ” คนอ่ืน และทําใหสมาชิกสังคมเปนคนมีจริยธรรม 
 พลังขับเคลื่อนดังกลาว กอใหเกิดการสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน  ประกอบดวย
สังคมที่มีระบบเศรษฐกิจทีอํ่านวยใหเกิด “รางวัล” จากการเรียนรูแกสมาชิกสังคม มีความตืน่ตัวในหมู
สมาชิกของสังคมในการเรียนรูตลอดชีวิต สมาชิกสังคมสามารถเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน              
มีสิ่งแวดลอมของสังคมที่เอ้ืออํานวยแหงการอยูรวมกันอยางสันติ สังคมมีทัศนคติที่ถูกตอง มีความ   
เทาเทียมกันของโอกาส และมีความเสมอภาคของสมาชิกสังคม 
 นอกจากนี้ ไดกลาวถงึปจจัยในการสรางพลวตัรของสังคมแหงการเรียนรู ประกอบดวย                
1) เศรษฐกจิและสังคม 2) ส่ิงแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 3) ความคิดของ
สมาชิกสังคมที่ไมอยูน่ิง 

 
การบรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต :  
โอกาสและความทาทายของประเทศไทย โดย นายไพศาล วิศาลาภรณ ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สป.  
 

ผูอํานวยการสํานักความสมัพันธตางประเทศ สป. ไดกลาวถึง 
โครงการจัดการศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาสในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางองคการซีมีโอ  
อาเซียน และองคการยูเนสโก เพ่ือชวยเหลือกลุมดอยโอกาสตามเปาหมาย
การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ใหบรรลผุลภายในป 2558 โดยมีประเทศ        
ที่เปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการการศึกษาสําหรับกลุมดอยโอกาส 
10 โครงการ ดังน้ี 
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โครงการที่ 1 การสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย มาเลเซีย เปนเจาภาพหลัก  
โครงการที ่ 2 การจัดระบบการติดตามนกัเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน และประชากรกลุมที่ยังไมได
รับการศึกษา ประเทศฟลปิปนส เปนเจาภาพหลัก  
โครงการที ่3  การสงเสริมการศึกษาสําหรับสตรีและเด็กหญิง  ประเทศมาเลเซยี เปนเจาภาพหลัก 
โครงการที ่4 การสรางกลไกการศึกษาสาํหรับผูกลุมผูยังไมเขาถึงการศึกษา ประเทศเวียดนาม 
เปนเจาภาพหลัก  
โครงการที่ 5 การจัดการศึกษากอนระบบวัยเรยีน  ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม เปนเจาภาพหลัก 
โครงการที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น สปป. ลาว เปนเจาภาพหลัก 
โครงการที่ 7 การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบท  ประเทศไทยเปนเจาภาพหลัก 
โครงการที ่ 8 การจัดการศกึษาสําหรับเด็กที่ไรที่อยูและไมมีสัญชาติ  ประเทศอินโดนีเซีย  
เปนเจาภาพหลัก 
โครงการที่ 9  การศึกษาการดูแล และการใหบริการการปรึกษาสําหรับเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก 
เชื้อเอชไอว/ีเอดส ประเทศไทยเปนเจาภาพหลัก 
โครงการที ่ 10 การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติและสภาวการณ
ฉุกเฉิน ประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส  เปนเจาภาพหลัก 
 

 
สําหรับ ประเทศไทยเปนเจาภาพหลัก 2 โครงการ ไดแก การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบท
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ การศึกษาการดูแล และการใหบริการการปรึกษาสําหรับเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี/เอดส 
 

ในการดําเนินการดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได จัดทําแบบสํารวจ ซ่ึงมีที ่ปร ึกษาสําน ัก
ความสัมพันธตางประเทศ  สป .  (ดร . ประพัฒนพงศ 
เสนาฤทธิ์) เปนประธาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื้นฐาน ผู แทนสํานักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และผูแทนสํานัก
ความสัมพันธตางประเทศ สป รวมเปนคณะทํางานในการ
จัดทํารางแบบสอบถาม โดยไดมีการสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ เม่ือเดือนมีนาคม 2553 และ
ไดรับกลับเม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 
 

 จํานวนแบบสอบถามที่สงไปยังหนวยงานตางๆ จําแนกไดดังน้ี 
1. การพัฒนาศูนยการเรียนรูในชนบท   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  100 ฉบบั (สวนกลาง)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต  (เขตละ 3 ฉบับ) 
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   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  100 ฉบับ  
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  100 ฉบับ 
    สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 100 ฉบับ (สงผานสวนกลาง) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 50 ฉบับ 
    สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  50 ฉบับ  
     กระทรวงสาธารณสุข  50 ฉบับ  

กระทรวงมหาดไทย  50  ฉบับ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 50 ฉบับ กระทรวงแรงงาน 50 ฉบับ 
กระทรวงกลาโหม 50 ฉบับ สํานักการศึกษา กทม. 50 ฉบับ 
ในจํานวนน้ี  ไดรับแบบสอบถามสงกลับ 402 ตัวอยาง 
 

    2. การศึกษาเพื่อปองกันเชื้อ HIV 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  100 ฉบบั (สวนกลาง)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต (เขตละ 3 ฉบับ) 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  100 ฉบับ  
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 100 ฉบับ 
    สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 100 ฉบับ (สงผานสวนกลาง) 
    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 50 ฉบับ 
    สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  50 ฉบับ  
 สํานักกิจการพิเศษ สป.  100 ฉบับ 

กระทรวงสาธารณสุข  50 ฉบับ  
กระทรวงมหาดไทย  50  ฉบับ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 50 ฉบับ กระทรวงแรงงาน 50 ฉบับ 
กระทรวงกลาโหม 50 ฉบับ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 50 ฉบับ 
ในจํานวนน้ี  ไดรับแบบสอบถามสงกลับ 244 ตัวอยาง 

 
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง ศูนยการเรียนรูชุมชน 
กลุมตัวอยางของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
2. ภาครัฐไมมีนโยบายที่ตอเน่ือง 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ สื่อ และนวัตกรรมทีน่าสนใจ 
4.  การประชาสัมพันธไมทัว่ถึง 
 

1. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
2. - ควรมีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานใน
ทองถิ่นและชมุชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 
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5. ขาดการมีสวนรวมของชมุชน 
6. ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
7.ขาดแคลนบคุลากร 
 

  - ภาครัฐควรสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
3. สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบคุลากร
ผูรับผิดชอบ 
4. ควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
5. ควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมี
ผูแทนองคกรทองถิ่น และชมุชนรวมดวย 
6. สนับสนุนบทบาทของโรงเรียนในการเปนศูนย
การเรียนรู 
7. จัดหาบุคลากรใหเพียงพอ และมีเจาหนาที่
รับผิดชอบที่ชดัเจน 
8. มีการตอยอดและขยายผลการดําเนินงาน 
9. มีการติดตามประเมินผลเปนระยะ 

 
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
2. สถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูไมเหมาะสม 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ สื่อ และนวัตกรรมทีน่าสนใจ 
และงายตอการทําความเขาใจ 
4. การจัดสรรทรัพยากรไมเหมาะสม 
5.การประชาสัมพันธไมทั่วถึง 

1. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
2. การสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 
3. ขอความรวมมือในการใชสถานที่ชุมชน เชน วัด 
โรงเรียน และสถานที่อ่ืนๆ ในชุมชน 
4. จัดหาส่ือที่มีความทันสมัย 
5. ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
  

 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
   ตามอัธยาศัย และสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน) 
 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. บุคลากรไมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เน่ืองจากขาดความม่ันคงในอาชีพ 
2. ขาดสื่อที่มีความทันสมัย 

1. ภาครัฐควรกําหนดนโยบายการบรรจุแตงตั้งที่
ชัดเจนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
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3. ขาดการมีสวนรวมจากชมุชน 
4. ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 
5. ขาดการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
3. ควรมีการะดมทรัพยากรทั้งจากภายในและ
ภายนอก 
4. ควรจัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจ 
5. ควรมีการประชาสัมพันธและกระตุนใหเห็น
ความสําคัญของศูนยการเรียนรู 

 
4. หนวยงานอ่ืนๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน) 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. ขาดการประสานงานในพื้นที่ 
2. ขาดการมีสวนรวมจากชมุชน เด็กและเยาวชน 
3. ขาดอุปกรณ สื่อที่มีความทันสมัย 
4  ขาดแคลนงบประมาณ 

1. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบและชัดเจน 
2. ควรมีการบูรณาการการดําเนินงานของภาครัฐ
และภาคเอกชน 
3. สนับสนุนการดําเนินงานดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
4. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

 
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการปองกันโรคเอดส/เอชไอวี 
 

กลุมตัวอยางของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
2. ภาครัฐไมมีนโยบายที่ตอเน่ือง 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ สื่อ และนวัตกรรมทีน่าสนใจ 
4. ขาดการสงเสริมจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
5. ขาดแคลนบุคลากร 
6. บุคลากรที่เก่ียวของขาดความตระหนัก 
7. ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
8. ไมมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 

1. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
2. ควรมีการระดมทรัพยากรจากหนวยงานใน
ทองถิ่นและชมุชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
4. จัดหาบุคลากรใหเพียงพอ และมีเจาหนาที่
รับผิดชอบที่ชดัเจน 
5. ควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมี
ผูแทนองคกรทองถิ่น และชมุชนรวมดวย 
6. สนับสนุนบทบาทของโรงเรียนในการเปนศูนย
การเรียนรู 
7. มีการติดตามประเมินผลเปนระยะ 



 9

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

1. ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
2. สถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูไมเหมาะสม 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ สื่อ และนวัตกรรมทีน่าสนใจ 
และงายตอการทําความเขาใจ 
4. ปญหาความไมสงบในพื้นที่ 
5. การจัดสรรทรัพยากรไมเหมาะสม 
6. ภาครัฐไมมีนโยบายที่ตอเน่ือง 
  

1. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
2. การสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 
3. ขอความรวมมือในการใชสถานที่ชุมชน เชน วัด 
โรงเรียน และสถานที่อ่ืนๆ ในชุมชน 
4. ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
5. จัดหาส่ือที่มีความทันสมัย 
6. สรางความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
  

 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
   ตามอัธยาศัย และสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน) 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. บุคลากรไมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เน่ืองจากขาดความม่ันคงในอาชีพ 
2. ขาดสื่อที่มีความทันสมัย 
3.  ขาดการมีสวนรวมจากชุมชน 
4. ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 
5. ขาดงบประมาณ 
  

1. ภาครัฐควรกําหนดนโยบายการบรรจุแตงตั้งที่
ชัดเจนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
3. ควรมีการประชาสัมพันธและกระตุนใหเห็น
ความสําคัญของศูนยการเรียนรู 
4. ควรจัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจ 
5. ควรมีการะดมทรัพยากรทั้งจากภายในและ
ภายนอก 

 
4. หนวยงานอ่ืนๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน) 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 
1. ขาดการประสานงานในพื้นที่ 
2. ขาดการมีสวนรวมจากชมุชน เด็กและเยาวชน 
3. ขาดแคลนบุคลากร 
4. ขาดอุปกรณ สื่อที่มีความทันสมัย 
 
 

1. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบและชัดเจน 
2. ควรมีการบูรณาการการดําเนินงานของภาครัฐ
และภาคเอกชน 
3. ควรมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอยาง
เหมาะสม 
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5. งบประมาณไมเพียงพอ 4. สนับสนุนการดําเนินงานดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
5. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 
 

 
 

 
การประชุมกลุมยอย 
   ไดมีการแบงการประชุมกลุมยอยออกเปน 2 กลุม ไดแก โครงการศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบท และ
โครงการการศึกษาเพ่ือการปองกันโรคเอดส สรุปไดดังน้ี 
โครงการศูนยการเรียนรูชุมชนในชนบท มีดังน้ี 

1. โครงการศูนยการเรียนชมุชน ชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง ซ่ึงเปนศูนยการเรียนที่เนนการ         
บูรณาการโดยใชการศึกษาเปนตวันําเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ เชน สุขภาพ        
อนามัย การศึกษาเกษตรโดยอาศัยครูจากศูนยการเรียนรู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ      
และการศึกษาตามอัธยาศยัเปนตวัขบัเคลื่อน เพ่ือใหคนในชุมชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายได ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. โครงการศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานในลักษณะเปนประชาคมหมูบาน 
โดยเอกชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน ประชาชนใหความรวมมือในการขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดการ
ขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน เพ่ือสรางความอบอุนใหกับชุมชน สังคมเปนสุข มีการชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน มีเหตุผลในการคิดวิเคราะห สามารถลดรายจาย และเพิม่รายไดของประชาชน 

3. โครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส
ทุกคน และลดปญหาเด็กออกกลางคัน โดยจะมีการสํารวจขอมูล จัดกลุมประเด็นปญหา หาวิธกีาร
รูปแบบจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสที่เหมาะสม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา 

4. โครงการศูนยการเรียนรูชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนความรวมมือระหวาง
บาน ศาสนา และหนวยงานราชการ เพ่ือจัดรูปแบบการศึกษาในลักษณะศูนยการเรียนรูใหเหมาะสม
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กับบริบทของชุมชน มีการ พัฒนาบคุลากรที่รับผิดชอบ โดยใหมีการประสานความรวมมือทกุภาคสวน 
มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู และเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหประชาชน เด็ก เยาวชนคิดเปน         
สรางนิสัยพอเพียงของคนในชุมชน 

 5.  โครงการทําดีมีอาชีพ เปนการดําเนินการโดยองคการบริหารสวนจังหวัด ดวยการสํารวจขอมูล     
กลุมเสี่ยง (ตดิยาเสพติด) มีการฝกอาชีพ 11 อาชีพ (ระยะสั้น 3 เดือน) มีการฝกระเบียบ วินัย เพ่ือให
ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี มีอาชีพมีรายได มีงานทํา เศรษฐกิจดีขึน้ ซ่ึงจะนําไปสูการลดปญหาสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน  

6. โครงการศูนยการเรียนวดัปาเปา โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 1 ดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส (เด็กไรรัฐ) เพ่ือเตรียมความ
พรอมดานการเรียนรูในดานตาง ๆ เพ่ือใหเด็กมีความพรอมทั้งดานภาษา และทักษะดานตาง ๆ  

7. โครงการ School within School โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชยีงใหม 
เขต 1 เพ่ือจัดการศึกษาสาํหรับเด็กดอยโอกาส (เด็กไรรัฐ) เปนจัดการศึกษาสาํหรับเด็กดอยโอกาส
ตามแหลงทํางานกอสรางในเมืองเชียงใหม โดยจัดเปนชั้นเรียน แบงออกเปนระดับชั้นอนุบาล 1, 2 เพ่ือ
เตรียมความพรอมดานภาษา ทักษะตาง ๆ  สวนเด็กอายุชวง 10 – 14 ป ใหเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

8. โครงการศูนยพัฒนาเด็กพิการตามบาน เปนการวิเคราะหสภาพเด็กดอยโอกาส มีการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล ดวยการประสานทกุหนวยงานทีเ่ก่ียวของ ดูแลพัฒนาการนักเรียนพิการ
ตามบาน โดยใชงบประมาณจากทางราชการ ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น เอกชน และ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนพิการไดมีโอกาสพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สังคม และ
ความรู นอกจากนี้ ใหนักเรียนพิการตามบาน ไดรับการดูแลจากหนวยงานที่เก่ียวของ มีความสุข 
ภูมิใจในตนเองในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม 

9. โครงการภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสูชุมชน เพ่ือใหบริการความรูสูชุมชนดานภาษา 
          ตางประเทศ  สื่อภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และไอซีที การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทองเท่ียว  
        การบรกิาร ภาษาเพ่ือการอาชีพ การใชโปรแกรมคอมพวิเตอร โดยมีการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบ  

สํารวจความตองการ จัดกลุม  ดําเนินการสอน 36 ชั่วโมง/คอรส มีการประเมินผล และใหมีการเรียน
ตอเน่ือง โครงการดังกลาวจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร 
และการทํางาน มีความรูดาน ICT 

10.  โครงการศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน (ศูนยการเรยีนรู โรงเรียน
บานปาเลา อ.แมทา จ. ลําพูน) มีการจัดศูนยการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียน เยาวชนในชุมชนไดเรยีนรู
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยจัดเปนอุทยานการศึกษาใน
โรงเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยใหมีการสราง พัฒนา ปรับปรุง แหลงเรียนรู จัดเปนอุทยาน
การศึกษา 6 จุด ตามความพรอมและความตองการของผูเรียนและชมุชน ดําเนินการจัดกิจกรรมใน
อุทยานการศกึษาเพ่ือสรางองคความรูแกผูเรียนและชุมชนและประสานกับชุมชน องคกรที่เก่ียวของ 
การดําเนินการดังกลาวจะทาํใหนักเรียน เยาวชนที่ดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษา  
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          สรางองคความรูเก่ียวกับวิถีชวีติพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติของเยาวชนและชุมชนใหดีขึ้น โดย
ยึดใหผูเรียนมีทักษะชีวติ รูสิทธิ์ รูเทาทัน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การดําเนินงานดังกลาวจะชวยเพ่ิม
จํานวนเครือขายความรวมมือของชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งจํานวนนักเรียน เยาวชน 
ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนา และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11.     โครงการกลุมมิตรแกวสหายคําวรนคร (โรงเรียนปว) เปนการดําเนินการของกลุมนักเรียนที่สนใจ
ศึกษาทีศู่นยการเรียนรูชุมชน และนําไปสูการบริการชุมชนดานศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น มีความ
เขมแข็งของกลุมที่สามารถพัฒนาไปสูความยั่งยืน สงเสริมใหเกิดองคความรูทองถิ่น และเปนแหลง
เรียนรูของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ทําให
เกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 

12.     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติสูสังคมอาเซียน (โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ. ชลบุรี)  
เปนโครงการที่สามารถพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศกึษาในอาเซียน ลดปญหาความ
ยากจน ตลอดจนปญหาทางดานภาษาและวัฒนธรรม สามารถตอยอดความสําเร็จของโครงการ
ระดับประเทศ  มีการพัฒนาไดอยางยั่งยืน สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายไดในระยะเวลาตาม
กําหนด โดยกําหนดใหมีการ 1) จัดตั้งศูนยการเรียนรูชมุชนในทองถิน่ ชุมชน และสถานประกอบการ
ที่มีความหลากหลายของเชือ้ชาติ (คนงานตางดาว) 2) พัฒนาและหลอหลอมความหลากหลายของ
เชื้อชาติ ใหเปนเอกภาพ อยูรวมกันอยางมีความสุข 3) สรางงาน สรางอาชีพ ทั้งน้ี จะมีการระดม
ทรัพยากรจากภาครัฐ และเอกชน สถานประกอบการในเครือขาย และโรงเรียนสมาชิกของโครงการ 
เพ่ือใหประชาชนในประเทศอาเซียน มีความเสมอภาคทางการศึกษา ลดปญหาความยากจน 

 13. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก (โรงเรียนวิเชยีรมาตุ 3 จ.ตรัง) เปนโครงการที่สามารถแกไข
ปญหาเด็กเรียนไมจบ และขาดโอกาสในการจบการศึกษา โดยใหมีหลักสูตร หรือการจัดการศกึษา
ทางเลือก เพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา และตองออกกลางคัน ศกึษาสภาพปญหา ความตองการ 
การกําหนดแผน หลักสูตรคูขนาน พัฒนาครู ผูบริหาร วางแผนการกําหนดบทบาทหนาที่ในการ
พัฒนาครู สื่อนวัตกรรมอ่ืนๆ  ผลลัพธจากการดําเนินโครงการสามารถทําใหนักเรียนที่ตองออก
กลางคัน มีโอกาสไดศึกษาตอและสําเร็จการศึกษาตามความตองการ และความคาดหวังของสังคม 

 
โครงการการศึกษาเพื่อการปองกันโรคเอดส มีดังน้ี 
1. โครงการเอดส เพศศึกษา ยาเสพติด เชงิบูรณาการ ประกอบดวย การประสานงานกับเครือขาย

ชุมชน เชน โรงพยาบาล อบต. เทศบาล และโรงเรียน การใหความรูเก่ียวกับโรคเอดส เพศศึกษา และ
ยาเสพติด การจัดบูธ นิทรรศการเกี่ยวกับโรคเอดส เพศศึกษา และยาเสพติด การประกวดจัดทํา
เว็บไซต การประกวด DJ. เยาวชนตนแบบหางไกลเอดส การประกวดวาดภาพ การแสดงละคร  

       การโตวาที การจัดกิจกรรม “พ่ีวัยใส ใสใจนองวัยซน หางไกลเอดส” การจัดการเรียนสอนเพศศกึษาใน
โรงเรียน เปนตน 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนรุนสูรุนเพื่อการปองกัน HIV/AIDS ประกอบดวย                
การบูรณาการสอนเพศศึกษา และเอดสเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับเขตและประเทศ 
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โดยแกนนําเยาวชน ครู และผูติดเชื้อ การบูรณาการกิจกรรมการสอนเพศศึกษา และเอดสที่
หลากหลาย และสามารถถายทอดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดทัศนคติ คานิยมที่เหมาะสม เก่ียวกับ
เรื่องเพศ และความรูที่ถูกตองเก่ียวกับการปองกัน HIV  

 3.  โครงการสรางสรรคเยาวชน สูสังคม หางไกลเอดส เปนโครงการที่ใชรูปแบบโครงการที่
ดําเนินการอยูแลวในสถานศึกษา เชน โมเดลโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ จุดเนน สรางเสริมทักษะ
ชีวติวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน (เรียนรูอยูรวมกัน ผูติดเชื้อ) โมเดลโรงเรียน       
วัดบางววั  จุดเนนการมีสวนรวมของชุมชนทกุภาคสวน โมเดลโรงเรียนชลกันยานุกูล “cn public 
mind” เยาวชนรุนใหมหัวใจอาสา พัฒนาสรางสรรคสังคม เนนทําส่ือหนังสือสามมิติ และสื่อ ICT 
เก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ โมเดลอาชีวศึกษา สรางแกนนําเยาวชนสูสังคมเพื่อทํางานดาน
เพศศึกษากับเยาวชนและชมุชน ใหเยาวชนเปนเทรนเนอร เพ่ือสรางแกนนําทดแทนที่จบไป  

  4.  โครงการวัยใส ใสใจ พิชิตเอดส (โรงเรียนปว จ.นาน) ดวยการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดตั้งชุมนุม และกลุมสนใจ การจัดคายผูนําเยาวชนแกนนําปองกันเอดส และเพศศึกษาใน
สถานศึกษา การอบรมครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามโครงการ การอบรมผูปกครอง นักเรียน              
การจัดสัปดาหการรณรงคปองกันเอดส การอบรมปฏิบัติการการสรางเครือขายสูชุมชน  

5. โครงการคายเยาวชนรณรงคตอตานเอดส ดวยการเดินรณรงคเก่ียวกบัโรคเอดส การจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับโรคเอดส การจัดกิจกรรมใหความรูโดยวิทยากรจากวัดพระบาทนํ้าพุ การจัดกิจกรรมประกวด
เรียงความ วาดภาพ คําขวญั การศึกษาดูงานวัดพระบาทนํ้าพุ การจัดกิจกรรมคายเยาวชน เชน การ
วาดภาพ เรียงความ คําขวญั การจัดกิจกรรมติดตามผลและประเมนิผล ทําใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคเอดส ตระหนักในภัยของโรคเอดส การทําใหนักเรียนรูจักวธิีการปฏิบัตเิพ่ือหลีกเลี่ยง
จากโรคเอดสไดสามารถเผยแพรความรูใหคนอ่ืนได 

 6.   โครงการกอนวัยรุน ตองคุนกับเอดส  ดวยการใหศึกษาแกนักเรียนประถมศึกษาใหมีความรู  
เก่ียวกับโรคเอดสแกชุมชนไดตั้งแตเยาววัย และเปนเกราะปองกันตนจากการตดิเชื้อดังกลาว 

 
 

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

        กลุมความรวมมือตางประเทศระดับภูมิภาค 
          สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

    
 
 
 


