
การสัมมนาระดับชาติ  
เพื่อเสริมสรางความรวมมือในโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ  

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2552  
 โรงแรมเจรญิธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน  

.............................. 
 

   ความเปนมา 
   

โครงการความรวมมือระดับภูมิภาควาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ
ซีมีโอ เกิดขึ้นจากขอริเร่ิมของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย คุณกิตติ)   โดยเห็นวา
ประเด็นในเรื ่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเปนขอหวงใยรวมกันของประเทศตางๆ       
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงควรมีการรวมมือกันอยางจริงจังในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษา  ดังนั้นในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ครั้งที่ 37 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพจัดขึ้นระหวางวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2545 ที่จังหวัดเชียงใหม       
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจึงไดนําเสนอขอริเริ่มดังกลาว   ซึ่งไดรับการรับรองจากที่
ประชุม และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอทั้งหมดไดรวมกันลงนามใน
ปฏิญญาของซีมีโอเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาในภูมิภาคนี้ 

       วัตถุประสงคโดยทั่วไปของโครงการ คือขยายความรวมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนา
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะที่จะ 

1. สงเสริมการระดมทรัพยากรมาอยางมีระบบและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิก
ซีมีโอ   สมาชิกสมทบ และ  ผูมีสวนไดสวนเสียในดานการศึกษาอื่นๆ 

2. พัฒนาและใชรูปแบบวิธี/นโยบายที่เหมาะสมกับหัวขอตางๆ ในเรื่องคุณภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษาในภูมิภาคนี้ 

3. ระดมชุมชนและสมาชิกในสังคมเพื่อสนับสนุน   กิจกรรมที่ปรับปรุงคุณภาพและความ
เสมอภาค 

4. ตระหนักในความสําคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

  สําหรับการสัมมนาระดับชาติ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือในโครงการคุณภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 6 – 8 มกราคม 2552 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส 
จังหวัดขอนแกน โดยผูเขาประชุมฯ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูในเครือขายโครงการคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ รวมผูเขาประชุมทั้งสิ้น 180 คน 

   พิธีเปดการประชุม 

   ในวันที่ 7 มกราคม 2552  โดยทานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มอบหมายรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ   
เมฆธวัชชัยกุล )  เปนประธาน   ทั้ ง น้ี  นายไพศาล  วิศาลาภรณ  
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดรายงานใหทราบถึง
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ความเปนมาของโครงการความรวมมือระดับภูมิภาค วาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ
ซีมีโอ ซึ่งประเทศไทยไดเสนอโครงการดังกลาวตอที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดเชียงใหม เม่ือป 2545 และประเทศสมาชิกไดรวมลงนามในปฏิญญาซีมีโอวาดวยคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่จะรวมกันพัฒนาและสงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางมีระบบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมใหดียิ่งขึ้น สําหรับในสวนของ
กระทรวงศึกษาธิการไทยนั้น ไดจัดกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาว อยางตอเนื่องมาโดยตลอดทั้งใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค ปจจุบันมีสถานศึกษาในประเทศไทยเปนสมาชิกรวม 315 แหง ไดรวมกันระดม
ทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนใหเกิดการพัฒนาอยางมีพลวัตรและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนการ
สอนบนพื้นฐานของความมีคุณภาพ ความเกี่ยวเน่ือง และความเสมอภาคทางการศึกษาใน 5 ดาน ตามที่
ระบุไวในปฏิญญาซีมีโอ ดังนี้ คือ การจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและวิธีการมีสวนรวมของบุคลากร
ทั้งหมด  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน เน้ือหาหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอน และการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งน้ีเม่ือป 2550 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการประชุม
ระดับภูมิภาค เรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอ ภายใตหัวขอ “การ
พัฒนาอยางยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ขึ้นที่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูแทนจากประเทศสมาชิกได
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานโครงการฯ และการนําเสนอผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยาง
ที่ดี (Best Practice) และประสบผลสําเร็จในประเทศของตน การดําเนินโครงการวาดวยคุณภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ ซึ่งไดดําเนินการพรอมกันในสถานศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอนั้น  
ไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันและความตั้งใจของประเทศสมาชิกทุกประเทศ                              

  สําหรับการจัดสัมมนาในครั้งน้ี นอกจากจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวาง
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาแลว 
ยังเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการจัดประชุมระดับภูมิภาคซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม 
2552 ตอไป 

  ในการนี้ ทานรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล) ไดกลาวใน
พิธีเปดวา การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ ถือเปนความรวมมือครั้งสําคัญระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ
สถานศึกษาเครือขายความรวมมือวาดวยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอในประเทศไทย   
ที่จะรวมกันผลักดันและพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและคุณภาพทางการศึกษาของ     
ซีมีโอใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรมทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยยังไดกลาวถึงปจจัยสําคัญ       
ในการพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนไดนั้น จําเปนตองพ่ึงพารากฐาน           

อันแข็งแกรงของระบบและโครงสรางตาง ๆ ภายในประเทศ 
เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมนําการพัฒนา อันจะ
นํามาซึ่งความสุขและความเจริญอยางยั่งยืน และพรอมรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยาง
รูเทาทัน ดวยเหตุดังกลาว รัฐบาลไทยจึงไดมุงม่ันที่จะสราง
และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการสรางสรรคและการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ

อยางทั่วถึง ทั้งในดานการขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติใหเปนไปอยางสอดคลอง
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กับยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ สั งคมไทย  ตามที่ ได กํ าหนดไว ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

อน่ึง รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบายเรงรัดการปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง เพ่ือสามารถ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ควบคูไปกับการ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และดํารงความเปนไทยของผู เรียน นอกจากนี้ ยังมุงเสริมสราง          
ความแข็ งแกร งของระบบการศึ กษาไทย  ทั้ งการศึ กษาในระบบ  และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย                  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยในฐานะสมาชิกประชาคมโลก ไดมุงสงเสริมความรวมมือดานการศึกษากับ
ตางประเทศและองคการระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู   
เวทีโลกอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ ความรวมมือกับสหประชาชาติ ความรวมมือกับองคการยูเนสโก      
ความรวมมือกับองคการซีมีโอ 

ในทายที่สุดไดกลาวเสริมวา การจัดสัมมนาครั้งน้ีนับไดวาเปนการผนึกกําลังครั้งสําคัญ     
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการดานการศึกษาจะไดรวมกันเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติ พรอมทั้งรวมวางแผนการดําเนินโครงการความรวมมือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคของซีมีโอใหมีความตอเน่ือง และสามารถนําความรูและประสบการณ
ที่ไดรับไปขยายผล  เพ่ือบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง
ยั่งยืนสืบไป                                    

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการความรวมมือระดับภูมิภาควาดวยคุณภาพและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ : อดีต ปจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนสูอนาคต” โดย นางสาวิตรี 
สุวรรณสถิตย ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันโครงการดังกลาวเมื่อป 2545 ซึ่งในขณะดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝายตางประเทศ)  ไดกลาวถึงความ
เปนมาของโครงการดังกลาว ซึ่งเปนขอริเริ่มของประเทศไทย ในขณะนั้น 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไทย (นายสุวิทย  คุณกิตติ) ดํารง
ตําแหนงประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยเห็นวาประเด็นในเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทาง
การศึกษา เปนขอหวงใยรวมกันของประเทศในภูมิภาคที่ตองรวมกัน
ดําเนินการพัฒนาอยางจริงจัง 

สําหรับการสัมมนาในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงรูปแบบ
การดําเนินโครงการฯ ในอนาคต และจากการดําเนินโครงการในอดีตนั้นไดสงผลตอการดําเนินโครงการ
ปจจุบันอยางไร โดยที่สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม
ควรจะเนนในดานใด ปจจัยที่มีผลตอการขับเคลื่อนใหเกิดความทั่วถึง เทาเทียมทางดานการศึกษา ไดแก 
การใชโรงเรียนเปนฐาน ความสามารถในการบริโภคขอมูลขาวสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะหขอมูล
ขาวสาร ซึ่งในฐานะที่เปนโรงเรียนเครือขายโครงการฯ จะตองคํานึงถึงประเด็นดังกลาวขางตน และพยายาม
ขับเคลื่อนใหไดภายในโรงเรียนของตน 

ในการดําเนินโครงการนั้น โรงเรียน/สถานศึกษาที่เปนสมาชิกเครือขายมีความปรารถนา
รวมกันที่จะเห็นความเสมอภาคเทาเทียนและมีคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือจะไดมีสวนรวมในการพัฒนา
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สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางมีศักดิ์ศรี การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพตองผลิตคนใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เปนผูมีคุณธรรม 

  การจัดการสัมมนาในครั้งน้ีเสมือนเปนการทบทวนประเด็นปญหา/อุปสรรคในการดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนเครือขายโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาอยางแทจริง อยางไรก็ตาม ในการดําเนินกิจกรรมให
ประสบผลสําเร็จไดนั้น จะตองมีทีมงามที่ดี มีความรวมมือรวมใจ และตองมีการสานตอการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงมีความเชื่อม่ันวาสถานศึกษาในเครือขายโครงการฯ จะรวมกัน
ดําเนินโครงการฯ ตอไปใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาของประเทศไทยตลอดไป 

 
  การอภิปราย เร่ือง “เครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา”    

 
   ผูรวมอภิปรายประกอบดวย ดร.ฉันทวทิย สุชาตานนท รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นางสาวจุไรรัตน  แสงบุญนํา ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวพรทิพย กาญจนนิยต 
ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน นายสมหมาย ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการบริษัทมติชน 
จํากัด (มหาชน) และนางสาวจิรพรรณ  ปณุเกษม  ผูอํานวยการสํานกัมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรยีนรู
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดําเนนิการอภิปรายโดย ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์  ที่ปรึกษาดาน
ยุทธศาสตรตางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. มีสาระสําคัญดังน้ี 
 

 ดร.ฉันทวิทย  สุชาตานนท ไดรวมอภิปรายในประเด็นการ
ดําเนินงานโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ 
ซีมีโอ (QEE)  ในฐานะเคยปฏิบัติงานที่สํานักเลขาธิการองคการซีมีโอ 
โดยในชวงแรกกอนการจัดทําปฏิญญาของซีมีโอและรูปแบบของการ
ดําเนินโครงการ QEE   ไดขอความรวมมือประเทศสมาชิกไดวิเคราะห
ถึงปญหาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

- ปญหาคุณภาพและความเสมอภาคทางการเรียนการสอน
ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา และการสื่อสาร 

- ความเชื่อมโยงของหลักสูตรและความตองการของชุมชน 
ความตองการของผูเรียน 

     - กลไกในการบริหารจัดการการศึกษาในภาพรวม 

กิจกรรมที่สํานักเลขาธิการซีมีโอ ไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิก ไดแก 

- การขอความรวมมือจากประเทศฝรั่งเศสในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยเปดโอกาสใหนักการศึกษาจาก 10 ประเทศ ไดไปเรียนรูการทํางานของประเทศอื่น
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โดยการใหทุนแลกเปลี่ยนบุคลากร ปจจุบันโครงการ นี้ ไดปดไปแลว เ น่ืองจากประเทศฝรั่ ง เศสไม มี
งบประมาณใหการสนับสนุน 

- การจัดทํา QEE Website โดยสํานักงานเลขาธิการซีมีโอ เปนผูดูแลดําเนินการจัดทํา 
เว็บไซตขึ้น ภายในเว็บไซตจะมีรายชื่อของโรงเรียนสมาชิก ฐานขอมูลโรงเรียน กิจกรรมที่ดําเนินการโดย
โรงเรียนสมาชิกเครือขาย นอกจากนี้ครู อาจารย ผูบริหารโรงเรียน สามารถที่จะนําขอมูลที่โรงเรียนได
ดําเนินการนําลงเผยแพรทางเว็บไซต เพ่ือใหผูอ่ืนไดเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณไดอีกทางหนึ่ง 

- การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางโรงเรียนเครือขาย การจัดการฝกอบรมครู 
- การนําโครงการของ UN HABITAT เขามาบูรณาการเขากับหลักสูตรการเรียนการสอน  

ในเรื่องสุขอนามัยการใชน้ํา การสรางคานิยมในการประหยัดน้ํา การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใช
โรงเรียนที่เปนสมาชิกโครงการฯ เปนหลักในการเชื่อมเครือขายกับโรงเรียนขางเคียง 

- ความพยายามที่จะนํา ICT เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน 
- การใชระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning 
- การจัดการเรียนการสอนโดยผาน Internet 
- การจัดการแขงขันประกวดเว็บไซต 
- โครงการ School Net Project 
- การนํา ICT เขามาชวยในการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในโรงเรียน โดยไดรับการ

สนับสนุนจากออสเตรเลีย โดยการจัดการฝกอบรมใหแกครู การพัฒนาสื่อโดยใชกราฟฟคตาง ๆ เขามาชวย
ในการทําโมเดลการเรียนการสอน 

- แผนพัฒนา IT ในเครือขาย SEAMEO เปนการเชื่อมโยงระหวางศูนยตาง ๆ ของ 
SEAMEO เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและการเรียนรูระหวางกัน 

ในการดําเนินโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอที่ผานมา     
เนนการสรางความเปน Partnerships ระหวางโรงเรียนเครือขาย สําหรับการจัดใหมีเวทีระดับภูมิภาคก็เปน
กิจกรรมหนึ่งที่จะชวยกระตุนใหโรงเรียนเครือขายฯ เกิดการพัฒนาตนเองใหเกิดสิ่งใหม ๆ เพ่ือที่จะปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ควรมีการเชื่อมโยงกิจกรรมของโรงเรียนเครือขายฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานที่ SEAMEO ดําเนินการเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการติดตอสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูลมารวมไวใน
สวนกลางจะชวยใหกระทรวงศึกษาธิการสามารถผลักดันความเชื่อมโยงใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมไดมากยิ่งขึ้น 

                 นางสาวจุไรรัตน  แสงบุญนํา ผูตรวจราชการกระทรวง- 
ศึกษาธิการ ไดนําเสนอประสบการณในการดําเนินงานภายใตความรวมมือ
กับองคการยูเนสโก ซึ่งเปนลักษณะการทาํงานเครือขายในระดับโลก ไดแก 
โครงการความเขาใจอันดีระหวางชาตขิองยูเนสโก หรือที่รูจักในอีกชื่อหนึ่ง
วา โครงการโรงเรียนพ่ี – โรงเรียนนอง ลักษณะของโรงเรียนพ่ี เปน
โรงเรียนที่มีศกัยภาพทางวชิาการ มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของสังคม ครู-
นักเรียน มีฐานะความเปนอยูที่ดี – ปานกลาง มีความสามารถ มีความ
พรอมที่จะแบงปนใหกับผูดอยโอกาส โรงเรียนนองจะเปนโรงเรียนที่อยูใน
พ้ืนที่ทุรกันดารภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร 
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ตามพระราชดําริ รวมถึงโรงเรียน ตชด. ที่อยูหางไกลความเจริญ หางไกลการคมนาคม และขาดแคลน 
ปจจุบันมีโรงเรียนพี่ 65 แหง (อยูในกรุงเทพฯ 34 แหง ในตางจังหวัด 31 แหง) และมีโรงเรียนนองรวม 119 
แหง 

เปาหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร คือการพัฒนาคุณภาพ เด็กตองมี
โภชนาการที่ดี มีสุขภาพที่ดี ทําใหเด็กตองการเรียนหนังสือ ซึ่งการที่เด็กตองการเรียนจะทําใหการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย ความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ หรือความมีเมตตาตอผูอ่ืนก็จะ
ซึมซาบไปในตัวเอง นอกจากนี้การที่เด็กไดเรียนหนังสือจะทําใหมีความรู มีทักษะ เกิดความรูสึกอยากจะ
ชวยเหลือชุมชน อยากพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง และเมื่อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็จะพยายามยกระดับคุณภาพ
ชีวิต คือการไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

การดําเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนนอง เปนตัวอยางหน่ึงของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การยกระดับการเรียนการสอน เปนการชวยสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ของ UN 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ อาทิ 
1. ผูบริหารโยกยาย 
2. การคมนาคมไมสะดวก 
3. การสื่อสารซึ่งคอนขางจะหางไกล 
ในการทํางานในลักษณะเครือขายในปจจุบันนับวามีความจําเปนอยางยิ่ง ทําใหมีโอกาสได

เรียนรูซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังสามารถจะนําโครงการดังกลาวไปดําเนินการกับประเทศเพื่อนบาน 
ไดอีกดวย 

 
นางสาวพรทิพย กาญจนนิยต ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน         

ไดกลาวถึงประโยชนของการสรางเครือขาย   
โดยยกตัวอยางประสบการณการดําเนินงานของ
มูลนิธิฯ วา แมจะเปนองคเล็ก มีบุคลากรนอย 
และงบประมาณจํากัด แตยังสามารถดําเนินงานได
ในระดับสากลและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
ซึ่งการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ใชความรวมมือใน
ลักษณะเครือขายกับสถาบันทางการศึกษา      
ในการสรางเครือขายนั้น  ควรตองคํานึงถึ ง
คุณภาพมากกวาปริมาณ มีความจําเปนมากนอย

เพียงใด มิใชทําตามกระแส หนวยงานตองเขาใจในบทบาทและบริบทของตัวเอง  หากเปนสถานศึกษา   
ตองพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีตอตัวนักเรียนเปนสําคัญ ในแตละโรงเรียนมีบริบทที่ตางกัน นอกจากจะทํา
ความเขาใจในบทบาทและบริบทแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก วัฒนธรรมขององคกรซึ่งแตกตางกัน 
การสรางเครือขายนั้น ทําใหสามารถทํางานรวมกับคนอื่นไดมากขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น  
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โดยทายที่สุด ผูอํานวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ไดใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการในลักษณะเครือขาย ดังน้ี รูจักตัวเอง เขาใจกรอบงาน บทบาทและบริบทของตน  
รูจุดบกพรอง มีการสรางความเชื่อมโยง และสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 

นายสมหมาย  ปาริจฉัตต กรรมการผูจัดการ บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) ไดใหแนวคิดใน
การสรางเครือขายเพ่ือมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพและ
แกปญหาความเสมอภาคทางการศึกษาวา  ประเด็นสําคัญคือ 
วิธีการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีความยั่งยืน ม่ันคงและ
เขมแข็ง โดยสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ คุณภาพของเครือขาย การ
ปรับวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม การแสวงหานวัตกรรมใหมๆ 
มีการแลกเปลี่ยนระหวางกัน และตองมีการประชาสัมพันธ หรือ
เผยแพรผานทางสื่อ ควรใชสื่อใหเกิดประโยชน  ใหสังคมรับรูถึง
สิ่งที่ดีของโรงเรียน กิจกรรมที่ดําเนินการ โครงการที่สะทอนถึง
การใชเครือขายใหเปนประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
สําหรับปญหาในการดําเนินการ อาทิ การนํานโยบายไปใชให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม การกระจายอํานาจ โรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพครู มาตรฐานการประเมินคุณภาพ    
ความเสมอภาคระหวางภาครัฐและเอกชน ตองมีการขยายความรวมมือ รวมกันแกไขปญหา ใหบุคคลที่
จัดทํานโยบาย ผูบริหารไดรับรูปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง แนวคิดการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งคงมีความขัดแยงอยูในตัวระหวางคุณภาพและความเสมอภาค      
โดยนายสมหมาย ปาริจจฉัตต มีความเห็นวาตองมีความเสมอภาคกอนคุณภาพ  หากความเสมอภาคยังไม
เกิดขึ้น โรงเรียนตางๆ ก็ยังไมมีมาตรฐาน เน่ืองจากยังคงมีความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้นในสังคม 

นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดกลาวถึงยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตองอาศัยการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงและยกระดับการเรียนรู การสราง
แหลงการเรียนรู การสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

2. การพัฒนาครู เรงแกไขปญหาครู การพัฒนา
ระบบบริหารบุคลากร 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

4. การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอการจัดการ
คุณภาพ เชน การทํามาตรฐานการศึกษา 

 

 5. การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 
 6. การสงเสริมความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคม ในเรื่องการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การระดมทุน ทรัพยากรตาง ๆ  
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อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองเรียนรูในการ บริหารจัดการเครือขายจะตองมีการวิเคราะหสมาชิก

เครือขายดวย 
จากการอภิปรายดังกลาวขางตน ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตร

ตางประเทศ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดประมวลขออภิปรายของวิทยากรขางตน ดังนี้   

 

   1) การดําเนินกิจกรรมตามโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ  
ซีมีโอ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยผาน
กระบวนการเครือขาย 

 2) การเชื่อมตอกิจกรรมของซีมีโอกับ
โรงเรียนในเครือขายฯ จะตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน ตองมี
การเชื่อมโยงเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 3 )  การใช ร ะบบเครื อข าย เ พ่ือ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจะตองเขาใจในบทบาทของตนเอง 
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในระบบเครือขายจะตองกอใหเกิด
ประโยชนตอเครือขาย 

 4) การเสริมสรางเครือขายความรวมมือ 
จะตองสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม แสวงหานวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5) การพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการสรางเครือขายนั้น 
นอกจากจะตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนสวนแลว อีกประเด็นหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงคือ
โรงเรียนจะตองเขาใจในบทบาทและบริบทของตนเอง ตองรูวัฒนธรรมขององคกร และตองมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานในแพรหลายอีกดวย 

 6) กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา คือ “ครู” 
เน่ืองจากครูจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการตาง ๆ                                    

การนําเสนอผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          
วัดพระธาตุวิทยา จังหวัดหนองคาย โดยพระมหาธราบุญ จิระชิโว อาจารยใหญโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  
และคุณเอเลน เคริก อาสาสมัครจากประเทศแคนาดา    
โดยไดนําเสนอตัวอยางการดําเนินงานของโรงเรียน         
วัดพระธาตุวิทยา ในดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหแกพระและเณร ผลงานที่ โดดเดน คือ
โครงการวิจัยเรื่องการประกวดพูดภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1  
ซึ่งไดรับการพิจารณาจากยูเนสโกวาเปนงานวิจัยที่สราง
ประโยชนตอการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม และ
ไดรับการยกยองใหเปนงานวิจัยที่ชนะเลิศ 1 ใน 5 ของโลก จากผลงานวิจัยที่สงเขาประกวด 32 ผลงาน และ
ถือวาเปนอันดับ 1 ของเอเชีย  

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะใชกระบวนการการมีสวนรวมของ
ผูเรียน เนนการปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนมีความสนุก มีความพยายามในการฝกฝนคนควา เม่ือผูเรียนมี    
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สวนรวมแลว จึงมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น  ในการสอนนั้น โรงเรียนยังใชหลักสูตรของกระทรวง
แตมีการปรับปรุงบาง โดยเสริมสิ่งที่ผูเรียนสมควรตองเรียนและสิ่งที่ผูเรียนประสงคจะเรียน ซึ่งสามารถพบ
เห็นไดจริงในชีวิตประจําวัน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงเปนในรูปของการจัดโครงงานเพื่อให
เด็กไดปฏิบัติ อาทิ การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน การทําขาว การโตตอบกับชาวตางชาติ การประกวดพูด 
ผูเรียนสามารถใชทักษะอาน ฟง พูด เขียน และทําความเขาใจได สําหรับการสอนไวยากรณก็สอนไป
ตามลําดับ  เปดโอกาสใหผูเรียนนําเสนอเกี่ยวกับโครงงานของตัวเอง ซึ่งการดําเนินวิธีดังกลาวนี้ทําใหเกิด
ความสําเร็จอยางมาก ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรนั้น วิทยากร ไดใหเสนอขอคิดเห็นวา ควรจะ
มีลักษณะยืดหยุนใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และความตองการของผูเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงค นอกจากนี้ครูผูสอนจะตองใกลชิดกับผูเรียน ตั้งใจจริงในการตรวจแกไขงานที่มอบหมาย
ใหผูเรียนคนหาและดําเนินการ และสิ่งที่สําคัญคือครูตองมีความรูในเรื่องการวัดผลประเมินผลดวย 

 

      การประชุมกลุมยอย   

ไดแบงการประชุมกลุมยอยออกเปน 5 กลุม ตามประเด็นหลัก
ของโครงการ ไดแก การจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและ
วิธีการมีสวนรวมของบุคลากร เน้ือหาหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน ความสามารถของ
ครูและระบบตอบแทน และการมีสวนรวมของชุมชน สรุปผลดังน้ี  

 ในการดําเนินโครงการคุณภาพและความเสมอภาค
ทางการศึกษาของซีมีโอ  โรงเรียนเครือขายฯ  ไดมีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและวิธีการมี
สวนรวมของบุคลากร การใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความตองการตองการพิเศษในดานตาง ๆ เชน การ
จัดการเรียนการสอนเสริมใหแกเด็กที่มีผลการเรียนออน หรือการจัดเวทีใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ดานตาง ๆ เชน ดนตรี ศิลปะ และการกีฬา เปนตน ในดานเน้ือหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการของผูเรียน โรงเรียนมีการผลิตสื่อขึ้นใชประกอบการเรียนการสอน มีการนําเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแกไขการขาดอัตรากําลังครู ครูผูสอนมีความรูความสามารถ และมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โรงเรียนไดมีการแสวงหาแหลงการเรียนรูจากภายนอกโรงเรียนโดยการ
เสริมสรางความรวมมือจากหนวยงานอื่นในพื้นที่ ชุมชนและผูปกครองมีความสนใจที่เขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการศึกษา อยางไรก็ตามปญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการฯ อาทิ 

 1) การขาดแคลนบุคลากร เน่ืองมาจากบุคลากรไมเพียงพอ ครูมีภารกิจอ่ืนที่ไดรับ
มอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก  

 2) ครูโรงเรียนเอกชนขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 
 3) ระบบการประเมินผลภายใน – ภายนอก 

ในการน้ีที่ประชุมไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังน้ี 
 1) การจัดสรรครูอัตราจาง การจางบุคลากรเพื่อดําเนินการในงานดานตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของ

กับการจัดการเรียนการสอนแทนครู การจัดทําความรวมมือกับสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยในพื้นที่  เพื่อบูรณาการครู 
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2) จัดหามาตรการในการ สงเสริมสวัสดิการใหแกครูโรงเรียนเอกชน 

  3) การประเมินผลภายใน – ภายนอก ควรมีการปรับเกณฑและแนวทางการ
ประเมิน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครู การประเมินผลงานทางวิชาการควรใชบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาและระบบการจัดการเรียนการสอน 

   อน่ึง ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรตางประเทศ สํานัก-
ความสัมพันธตางประเทศ สป. ไดกลาวขอบคุณผูเขารวมการสัมมนาทุกทาน ที่ไดเขารวมการสัมมนา  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกันในครั้งนี้ และเปนผูตั้งใจจริงในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมมนาในครั้งน้ีจะไดนําไปปรับปรุงแนวทางในการ
บริหารจัดการโรงเรียนเครือขายฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป  

 

   
การประเมินผล/ขอเสนอแนะ 

การประเมินผลเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา จากการประเมินผลดวย
แบบสอบถาม สามารถสรุปไดดังน้ี ในภาพรวมผูเขาสัมมนามีความพอใจระดับดีมากสําหรับการจัดสัมมนา
ในครั้งน้ี ทั้งน้ี ผูเขารวมสัมมนาไดใหขอเสนอแนะโดยขอใหมีการจัดประชุมสัมมนาในลักษณะดังกลาวอยาง
ตอเน่ืองตอไป  

  1. จุดเนนของโครงการฯ ควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
เครือขาย การเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมใหแกผูเรียน และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใช
ในสถานศึกษา 

  2. ขอเสนอเกี่ยวกับหัวขอการประชุมระดับชาติฯ ไดแก 
  -    ยุทธศาสตรการบริหารจัดการโรงเรียน 

- แนวทางการพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดระดับชาติ 

- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยบนพื้นฐานของความเปนไทย 

- หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน 

- ประสิทธิภาพของเครือขาย 

  3. ขอเสนอเกี่ยวกับหัวขอของการจัดประชุมระดับภูมิภาคฯ ไดแก 

   - การปรับปรุงพัฒนาแหลงการเรียนรู 

   - การพัฒนาศักยภาพของครู – นักเรียน 

   - แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนโดยเนนคุณธรรม – จริยธรรม 
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   - การนํ าประ เด็น  กฎ  – ระเบียบ หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
มารวมกันพิจารณาวามีประเด็นใดบางที่เปนปญหาตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือไมเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอนของครู 

4. ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความเห็นวา ควรมีการทบทวนสถานภาพของสมาชิกและ
เปดรับสมาชิกใหมเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเครือขายและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายให
กวางขวางยิ่งขึ้น 

  5. กิจกรรมที่ดําเนินการภายใตโครงการฯ ไดแก การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางประเทศสมาชิก การ
จัดทําแผนปฏิบัติการ และแบบประเมินมาตรฐานของโรงเรียน การจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีสวนพัฒนา
ชุมชน และสรางจิตสํานึกใหนักเรียนเกิดความรักในทองถิ่น เสริมสรางความรักความสามัคคีตอชุมชน 

  6. โรงเรียนสมาชิกเครือขายควรมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน เพ่ือใหสมาชิกมีเวทีสําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน ทุกภาคสวนควรเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการโครงการฯ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนสมาชิกเครือขายฯ ดวย 

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

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
 


