www.mua.go.th/pr_web
ohecthailand
@ohec_th

สกอ.ร่วมจัดงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ ...สร้างสุข”
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เยี่ยมชมตัวอย่างผลผลิต ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สินค้าและบริการของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ๕ องค์กรหลัก ที่เตรียมมา
จัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน “การศึกษาสร้างชาติ
ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข” ซึง่ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในเดื อ นเมษายนนี้ ณ บริ เวณริ ม คลองผดุ ง กรุ ง เกษม
ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก
สุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ.
การแถลงข่าวการจัดงาน "การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯสร้างสุข" มีขึ้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารี
สโมสร โดยนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ จำจด
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

“ปลุกไอเดียนวัตกรรม.. สร้างสีสันวันสงกรานต์.. เตรียมพร้อม Back to School”

งาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ...สร้างสุข” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปลุกไอเดียนวัตกรรม.. สร้างสีสันวันสงกรานต์.. เตรียม
พร้อม Back to School” ในระหว่างวันที่ ๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้าง
ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการจัดโซนแสดงผลงานและจัดจำหน่าย ต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ของสินค้าและการบริการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติด้านการศึกษา ๒ โซน โซน A มีการจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่มคุณภาพดี จากสี่ภาค บริการทุกวันตลอดงาน โซน B

ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

มีการแสดงผลงาน จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ของสินค้าและการบริการ ไว้ ๘ ตลาด คือ ตลาดศิลป์วิจิตร ตลาดคหกรรม
ตลาดชาวบ้าน ตลาดเกษตรกรรม ตลาดสิ่งประดิษฐ์ ตลาดอุตสาหกรรม ตลาด TOP UP OTOP ตลาดเสริมสวยและสปาไทยมุมประชารัฐ
มุมบริการของ SME Bank

รูปแบบของการจัดงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ...สร้างสุข” แบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ (๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙) แนวคิด “ปลุกไอเดียสินค้านวัตกรรม” พบกับสินค้าเกษตร-อาหารสด-อาหารแปรรูป การสาธิต
นวัตกรรม ผลงานวิจัยของนักศึกษา สินค้าจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษา สินค้าโครงการพระราชดำริ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ
ศูนย์บริการ Fix it Center ที่จะมาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ไม้
สินค้า OTOP TOP UP เครื่องประดับ อัญมณี และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ช่วงที่ ๒ (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙) แนวคิด “สีสันวันสงกรานต์” พบกับบรรยากาศสงกรานต์ย้อนยุค รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นน้ำ
แบบไทย รำวงพื้นบ้าน และมุมพักผ่อนสำหรับครอบครัว
และช่วงที่ ๓ (๑๖ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙) แนวคิด “Back to School” พบกับการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาต้นทุน
ไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน

สกอ. ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
การคัดเลือกผลงานและผลิตภัณฑ์ ของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ที่มาจากการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ จากโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผลิตภัณฑ์จากความสำเร็จของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนมาจัดแสดง นำเสนอและจำหน่ายในราคาพิเศษ เช่น งานลงรักปิดทองไทยเปเปอร์
โมเดล ศิลปะงานพ่นทราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลโตนด เครือ่ งดืม่ สมุนไพรเข้มข้น จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมและภูมิปัญญาชุมชน ผ้าทอจากภูมิปัญญา ผ้าหมักโคลน จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน
ศรีวิชัย จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เลือดจระเข้แคปซูล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น.

บรรณาธิการสวัสดี

OHEC Newsletter ฉบับนี้ นำเสนอสาระเกี่ยวกับการจัดงาน “การศึกษาสร้างชาติ ตลาด

คลองผดุงฯ ...สร้างสุข”ภายใต้แนวคิด “ปลุกไอเดียนวัตกรรม.. สร้างสีสันวันสงกรานต์..เตรียมพร้อม
Back to School” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม และ
การประชุมสัมมนา “การใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา” เพื่อชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการรายงานผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์. สวัสดีค่ะ

สกอ.พัฒนาระบบฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผล
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการประชุมสัมมนา
“การใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ
และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อดุ มศึกษา” เพือ่ ชีแ้ จงผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ อง
สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลด้านงบประมาณ ด้านนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ได้ทราบแนวทาง วิธีการรายงานผล พร้อมทั้งขั้นตอนการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้
เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร กระจายข่าวสาร และรับส่งข้อมูล พร้อมกับการ
ฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต
ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานและการใช้จ่ายงบประมาณอุดมศึกษา” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการรายงานผล ทั้งรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาลให้กับผู้บริหารประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ จึงจำเป็นจะต้องมีกลไกที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำกับการรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งในด้านงบประมาณ
และการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลดำเนินงานที่เป็นภาระงานปกติ และที่เป็นงานตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆที่รัฐบาล
กำหนด โดยเน้นการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากฐานข้อมูล เพื่อใช้รายงานผลให้กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ สกอ.
ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณอุดมศึกษา (สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ซึ่งใช้มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยการจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงระบบการ
ติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา โดยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและการรายงานผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานใน
ภาพรวม ทั้งในเชิงนโยบายควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
“การทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลสารสนเทศทีด่ นี นั้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ทุกองค์กร
ควรมีข้อมูลสารสนเทศที่ดี เพื่อประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการในองค์กร และช่วยในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สกอ.จึงได้จัดประชุมนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาได้ทราบแนวทาง วิธีการรายงานผล พร้อมทั้งขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ที่ทาง
สกอ.ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การใช้ระบบฐานข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดและสถาบันอุดมศึกษามีความเข้าใจในแนวทาง
เดียวกัน” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว

๘ มี น าคม ๒๕๕๙ : นางอรสา ภาววิ ม ล ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรียด้านดุริยางคศิลป์
(คลาสสิก) ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนฝึก
อบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ไปฝึกอบรมด้านดนตรี ณ สถาบัน
อุดมศึกษาของออสเตรีย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ จั ด สอบสั ม ภาษณ์ ผู้ ส มั ค รรั บ ทุ น ดั ง กล่ า วขึ้ น ณ โครงการศึ ก ษา
ดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(สยามพารากอน) โดยรัฐบาลออสเตรียได้จัดส่งผู้แทนจาก University
of Music and Performing Arts Graz สาธารณรัฐออสเตรีย จำนวน
๒ คน ได้แก่ Prof. Katharina Brand ศาสตราจารย์ด้านเปียโน และ
Ms. Irene Hofmann-Wellenhof หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็น
กรรมการสัมภาษณ์ทุนดังกล่าวร่วมกับอาจารย์สอนดนตรีในสถาบัน
อุดมศึกษาไทยจำนวน ๔ คน
ในการสัมภาษณ์ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ครั้งนี้ มีผู้มาสอบสัมภาษณ์และแสดงความสามารถ
ทางดนตรีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน จากสถาบันอุดมศึกษา ๔ แห่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และแสดงความสามารถทางดนตรีในขั้นแรกจำนวน ๘ คน และสถาบันอุดมศึกษาออสเตรียจะพิจารณาให้ทุน
แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจำนวน ๔ คน โดยจะให้ทุนระยะยาว (๙ เดือน) จำนวน ๒ ทุน และทุนระยะสั้น
(๒ สัปดาห์) จำนวน ๒ ทุน และจะประกาศผลทุนดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙.
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