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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

---------------------------รั ฐบาลมี ความมุ่ งมั่ นในการน าการศึ กษา ศาสนา ศิ ลปวั ฒนธรรม ความภาคภู มิ ใจในประวั ติ ศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยได้มอบนโยบายด้านการศึกษา
และเรี ยนรู้ การทะนุ บ ารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ขั บเคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ให้ บั งเกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรม มี สั มฤทธิ์ ผลต่ อทุ กกลุ่ มเป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยในรอบ 1 ปี ที่ผ่านได้ปรากฏผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการ
จ านวน 7 คณะ ซึ่ งได้ มีการดาเนิ นการร่ วมกั บสภานิ ติบั ญญัติ แห่ งชาติ (สนช.) และสภาปฏิ รูปแห่งชาติ (สปช.)
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามีความสอดคล้องและดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ 2 คณะกรรมการ ดังนี้
 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) โดยสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้จัดทา (ร่าง) วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
 คณะกรรมการอ านวยการปฏิ รู ปการศึ กษา และคณะอนุ กรรมการ จ านวน 7 คณะ
มีผลการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
 จัดทา (ร่าง) กฎหมาย พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์
แห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบการศึกษา พ.ศ. ... และ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) ข้อเสนอแนวทาง
ความเป็นอิสระของสถานศึกษา และเตรียมการดาเนินโครงการนาร่องจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ (Empower
Reform Province)
 จัดทาข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา และจัดทาระบบและกลไกการสอนงทุนผ่านด้านอุปสงค์ (Demand Side Financing)
 ศึกษาและวางแผนการวิเคราะห์และทดลองใช้โปรแกรมสร้างระบบการนาเสนอข้อมูล
ที่สัมพันธ์กับเรื่องใช้ครู ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน การออกกลางคันของนักเรียน เป็นต้น และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
 จั ดท ายุ ทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒนาครู พ.ศ. 2558 – 2572 และผ่ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษาและคณะกรรมการสภาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
 รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อนึ่ ง จากการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการปฏิ รู ปการศึ กษา ได้ มี มติ ส าคั ญ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ กรอบการปฏิรูปการศึกษาและกรอบการดาเนินงานตามช่วงระยะเวลา (ระยะ 1 ปี ระยะ 3 ปี
และระยะ 5-10 ปี) การปรับบทบาทของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยแยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไปขึ้นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี การด าเนิ นโครงการความร่ วมมือระหว่ างประเทศไทยและฟิ นแลนด์ กรอบแนวทาง
๓๒
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การปฏิรู ปอาชีวศึกษา การกาหนดขนาดห้ องเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเป็น 30 คนต่อห้ อง และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 40 คนต่อห้องเรียน ให้มีการสอบ NT ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และยกเลิกการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
รวมทั้งข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน นับเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน รวมทั้งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม กระทรวงศึกษาธิการ
ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้กาหนดนโยบายให้ “ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” โดยเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เป้าหมายการพัฒนานักเรียน
“เด็กจบ ป. ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ โดยต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม” ซึง่ มีการดาเนินการสาคัญ ดังนี้
 จั ดทา “โครงการพลิกโฉมโรงเรี ยน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ” ตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง (Brain – based – Learning : BBL) มีกิจกรรมสาคัญ อาทิ จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยระบบ DLTV ให้กับผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทย
ชั้น ป. 1 ทั่วประเทศ รวม 65,000 คน คัดเลือกโรงเรียนแกนนา จานวนร้อยละ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
รวม 2,022 โรง มี ผู้ เข้ ารั บการอบรม รวม 5,600 คน และเผยแพร่ การอบรมผ่ านทางเว็ บไซต์ DLIT ไปยั งครู
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ รวม 400,000 คน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสาหรับโรงเรียนแกนนา รวม 18,216,000 บาท
และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนนา (Master Trainer)
 ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดคา โดยแจกหนังสือ
แบบเรียนเร็วใหม่แก่นักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 3 ทุกคนทุกโรงเรียน แจกหนังสือคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนเร็วใหม่ให้แก่ครูผู้สอนทุกโรงเรียน จัดทาสื่อ/นวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาต้นฉบับ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
DLIT

๓๓

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 รายงานผลการอ่านการเขียนของนักเรียนผ่านทางระบบการติดตามอิเล็กทรอนิกส์
(e - MES) เป็นรายโรง รวมทั้งติดตามการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เชิงประจักษ์ ซึ่งปรากฏผล
ดังนี้
แผนภูมิ ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง จาแนกรายชั้น

จากการติดตามประเมินผลโครงการในเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2558 ดังแผนภูมิข้างต้น
จะเห็ นได้ว่า ร้ อยละของนั กเรี ยนที่อยู่ ในเกณฑ์อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่ อง เขียนไม่ ได้ และเขียนไม่คล่ อง ครั้งที่ 2
ลดน้ อยลงจากครั้ งที่ ๑ เนื่ องจากนั กเรี ยนได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการอ่ านการเขี ยนมาระยะหนึ่ ง ประกอบกั บครู ผู้ สอน
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ได้นาผลจากการประเมินครั้งที่ ๑ ไปใช้ในการพัฒนานักเรียน จึงส่งผลให้ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น
 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
 การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกับ
นักเรียนในแต่และช่วงวัย เน้นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนับเป็นภารกิจ
สาคัญภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันวิจัยประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ
ทาการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรต่างประเทศ แนวโน้ม
การจัดการศึกษาในอนาคต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค เพื่อที่จะนามากาหนดทิศทางหลักสูตร และยกร่าง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาคาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างเวลา
เรี ยนและการจั ดการเรี ยนรู้ ระดับประถมศึกษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และจัดทาร่างกรอบทิศทางหลักสูตร โดยจากนั้นจะมีการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ก่อนที่จะนาหลักสูตรใหม่
ไปทดลองนาร่องเป็นเวลาประมาณ 1 ปี มีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และนามาปรับปรุงขั้นสุดท้ายก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อพิจารณา และเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้จริง
โดยคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในช่วงกลางปี 2560
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะอานวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่
9/2558 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรี ยนรู้เสนอ ใน 2 ประเด็น คื อ 1) การผ่ อนคลายจ านวนชั่ วโมงที่สอนในแต่ ละกลุ่ มสาระ/แต่ ละชั้ นปี
ควรให้สถานศึกษากาหนดจานวนชั่วโมงเองตามสภาพปัญหาและบริบทของตน แต่ต้องมีจานวนชั่วโมงรวมครบถ้วน
และจานวนวันที่จัดการเรียนการสอนครบ 200 วันต่อปีการศึกษา และ 2) การผ่อนคลายการวัดผลทุกตัวชี้วัด
โดยให้นาตัวชี้วัดออกให้หมดไปไว้ในภาคผนวก ไม่บังคับใช้ และให้นาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน “ผู้เรียน
ต้ องได้ รั บการประเมิ นทุกตั วชี้ วั ดและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากาหนด” ออกไป ทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพราะในโรงเรี ยนขนาดเล็ กที่มีครูไม่ครบชั้น ครูไม่เพียงพอ หรือโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ไม่สามารถจั ดการเรี ยนการสอนให้ ครบทุกตั วชี้วั ดได้ ทั้ งนี้ ที่ ประชุมขอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นาข้อสรุปและแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาออกประกาศ เรื่อง การผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 ให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 รวมทั้ งให้ จั ดเตรี ยม
แนวทางการปฏิบัติไปสู่สถานศึกษา ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป
 พั ฒนาและขั บ เคลื่ อนการจั ดเรี ยนการสอนประวั ติ ศ าสตร์ แ ละหน้ า ที่ พลเมื อ ง
ในทุกระดั บการศึกษา โดยมีการด าเนิ นการส าคั ญ อาทิ จั ดทาคู่ มือการจั ดการเรี ยนการสอนวิชาประวั ติ ศาสตร์
และหน้ าที่ พลเมื อง จั ดอบรมวิ ทยากรแกนน า ประกอบด้ วย ศึ กษานิ เทศก์ ครู และผู้ รั บผิ ดชอบประวั ติ ศาสตร์
และหน้ าที่พลเมือง เพื่อเป็ นวิทยากรขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน ๑,๒๐๖ คน ขยายผลการพัฒนา
การจั ดการเรี ยนการสอนให้ กั บ ๒๒๕ เขตพื้ นที่ การศึ กษา จั ดอบรมเกี่ ยวกับประวั ติศาสตร์ ชาติ ไทยและบุ ญคุ ณ
พระมหากษั ตริ ย์ ร่ วมกั บศู นย์ ประสานการปฏิ บั ติ ที่ 6 กองอ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร
จัดกิจกรรม “สิงหาคม” เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์
พระบรมราชินี นาถ จัดทาและคัดเลื อกหนั งสื ออ่านนอกเวลา หนังสื ออ่านเพิ่มเติมและพัฒนาเอกสาร สื่ อการจั ด
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองให้สถานศึกษาใช้ประกอบการสอน รวมทั้งการติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เป็นต้น
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 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Education Reform Lab & Coaching Lab)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มดาเนินโครงการในเดือนธันวาคม 2557
ด้วยมุ่งหวังให้เป็นการปฏิรูปการศึกษาในระดับปฏิบั ติการ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยที่ดี และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเปลี่ ยนแปลงที่ดีขึ้น
มุ่ งเน้ นการปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ ทั้ งโรงเรี ยน ปรั บการเรี ยน เปลี่ ยนวิ ธี พั ฒนาครู ด้ วยการสร้ างระบบการชี้ แนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีมหาวิทยาลัยและมูลนิธิเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง เน้นให้นาผลจาก
การปฏิบัติการสอนมาเรียนรู้ร่วมกัน หรือการติดตั้งระบบ AAR (After Action Review) มีผู้อานวยการโรงเรียน
เป็นผู้นาทางวิชาการเอาใจใส่ดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างใกล้ชิด และนาข้อสังเกตที่พบจากห้องเรียน
ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็ นผู้ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นหลั ก ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2558 มี โรงเรี ยนน าร่ องร่ วมด าเนิ นการ จ านวน
300 โรงเรียน ใน 20 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ละ 15 โรงเรียน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในเชิงกระบวนการ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในจุดเน้น
การดาเนิ นงาน การวางแผนงาน ตั้ งทีมงาน การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมสั มมนา การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ AAR
การประสานร่ วมมื อกั บที มโค้ ชภายนอก เพื่ อช่ วยสร้ างที มโค้ ชภายในเขตพื้ นที่ และโรงเรี ยน การนิ เทศติ ดตาม
โดยผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและคณะท างานของเขต ซึ่งพบว่ า ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ได้ ลดการสั่ งการลง มี การกลั่ นกรองงานหรื อหลอมรวมงานก่ อนให้ โรงเรี ยนปฏิบั ติ มี การบู รณาการงบประมาณ
มีการปรับเปลี่ยนตารางสอนให้เอื้อต่อเป้าหมายการพัฒนานักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารและครู
ตระหนั กถึ งความจ าเป็ นที่ จะต้ องปฏิ รู ปและทบทวนการท างาน มี การติ ดตั้ งระบบ coaching/AAR ฯลฯ
และจากการติดตามผลการดาเนิ นงานโครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียน
ส่วนใหญ่มีการวางระบบสะท้อนผลหลังการสอน หรือ AAR สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่มีการสนับสนุนด้าน
วิชาการและการนิเทศให้โรงเรียนสามารถทางานได้อย่างราบรื่น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะอานวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้
สู่ผู้เรียน มีมติให้ดาเนินการ ดังนี้ 1) ให้มีการดาเนินการต่อเนื่องในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 จานวน
20 เขต โดยให้พัฒนาคุณภาพและคงคุณภาพของโรงเรียน จานวน 15 โรงเรียนไว้ให้ได้ และให้ขยายโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นตามกาลังและความสามารถของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเพิ่มโจทย์ของการเตรียมนักเรียน
ให้พร้ อมเผชิญอนาคตด้านการเรียนรู้เพื่อการมีงานทา มีความพร้อมและมีฝีมือในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้อง
กับช่วงวัยของนักเรียน 2) ให้ดาเนินการระยะที่ 2 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย จานวน 40 เขต
โดยให้แต่ละเขตเลือกพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไม่ดี เขตละอย่างน้อย 15 โรงเรียน
และ 3) ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเตรียมการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูล/ ข้อค้นพบที่ได้มาอย่างเป็นระบบจากเขตพื้นที่และโรงเรียนในโครงการ เพื่ อนาไปใช้ในการขยายผลเข้าสู่ระบบ
ให้มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาสมรรถนะใหม่ที่พึงประสงค์ของบุคลากรในโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมถึงระบบการผลิตครูและพัฒนาครูทั่วประเทศต่อไป

๓๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ไปสู่การปฏิบัติ
 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ผนวกค่านิยมหลั ก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กาหนดจุดเน้นในแต่ละระดับชั้น และวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน จัดทาแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และตัวอย่างรายชื่อโรงเรียน
ที่ดาเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างกับโรงเรียนทั่วไปได้
ของเขตพื้นที่การศึกษา
 จั ด กิ จ กรรมในรู ปแบบที่ หลากหลายเพื่ อส่ งเสริ มค่ า นิ ยมหลั กของคนไทย
๑๒ ประการ ให้ กั บเด็ ก เยาวชนและประชาชน ได้ แก่ จั ดท าป้ าย/โปสเตอร์ และติ ดตั้ งเพื่ อเพื่ อประชาสั มพั นธ์
จ านวน 25,000 แห่ ง จั ดเวที เสวนาในพื้ นที่ จ านวน 2,413 แห่ ง มี ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม จ านวน 312,154 คน
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม จานวน ๑๖ รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วม จานวน ๓,๗๙๔ คน จากเป้าหมาย
๓,๒๐๐ คน กิจกรรมประกวดด้านการพูด การร้องเพลง การเขียนเรียงความ และการผลิตคลิปวีดิโอ จัดกิจกรรมพัฒนา
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชน รวม ๑๕,๘๗๕ คน
ร่วมมือระหว่างส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับส านักงานปลั ดสานักนายกรัฐมนตรีในการจั ดทา
ภาพยนตร์สั้น “ไทยนิยม” จานวน ๑๒ ตอน โดยฉายในโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมฟรีทั่วประเทศ เป็นต้น
 จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ได้แก่ การประชุมผู้ ปฏิบัติงาน
ในระดับอาเภอ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 4 ภาค เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการรับสมัครเรียนธรรมศึกษาและการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ 3 ระยะ มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๑3,๖๔5 คน จัดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยคุรสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขณะนี้มีผู้ผ่านการพัฒนาแล้วไม่น้อยกว่า 11,000 คน ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ “ช่อสะอาด”
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๓๘๔ คน จากเป้าหมาย ๔๐๐ คน รวมทั้งจัดทาเกณฑ์การประเมินและแบบประเมิน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๒๕ แห่ง
 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ผ่านทักษะการอ่านคากลอน “ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ” สาหรับผู้เรียนประถมศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาเนินโครงการ อาทิ โครงการรวมพลังสร้างความเป็นพลเมือง รณรงค์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ระดมพลังจากทุกส่วนของสังคมในการสร้างความเป็นพลเมือง โครงการจัดทาคู่มือการจัดการเรียน
การสอนเชิงกระบวนการ เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาวบ้านกาญจนา
ภิเษก โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา การสร้างความตระหนักในสังคมโดยใช้สื่อมวลชนผ่านรายการ
โทรทัศน์ และร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยฝึกอบรมครู ผู้บริหาร
จากสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม
ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ
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 การปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ
 ปรั บลดการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน
ทุกคนเข้ารั บการทดสอบระดับชาติ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้ผลการประเมินในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนการศึกษาของประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกาหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) โดยปรับลดการสอบจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึง่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังคงใช้
การทดสอบกลาง ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาหรับอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิ ชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง โดยจะมีผลครอบคลุมการสอบโอเน็ตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
 ยกเลิ กการสอบประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา
(Local Assessment System : LAS) ในระดับชั้น ป.2 ป.4 - 5 ม.1 - 2 และ ม.4 - 5 และพัฒนาระบบ
การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) โดยพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Item Banks) พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบออนไลน์ (Online Testing System) พัฒนาศักยภาพครูในการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน และจัดทาเอกสารส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
 การปรับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)
การปรับลดเวลาเรียนเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้ดีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ผู้เรียนได้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในเวลา 14.00 น. และให้ทา
กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ นอกห้ องเรี ยน เพื่ อเสริ มทั กษะการเรี ยนรู้ ทุ กด้ านในรู ปแบบกิ จกรรมเสริ มหลั กสู ตร
ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนนาร่องที่มีความพร้อมและสมัครใจ ร้อยละ 10
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ครอบคลุมทุกสภาพพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง โดยขณะนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้มีความชัดเจน ซึ่งมี 4 เรื่อง
หลักที่จะต้องดาเนินการ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) การวัดและประเมินผล และ
4) การทบทวนหลังการปฏิบัติ
 การลดภาระครูและนักเรียน เพื่อลดภาระการทางานของครูและนักเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เพื่อครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยได้จัดระเบียบโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในส่วนที่ไม่ใช่กิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทาแนวทางการดาเนินงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนกับ
หน่วยงานภายนอก ซึง่ โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มภาระงานของครูและส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนให้นาเสนอ
ที่ประชุมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาก่อนดาเนินการ
 การปรั บขนาดห้ องเรี ยน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ในสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสมและได้ รั บ
การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงในขณะเรียน เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายในการปรับขนาดห้องเรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเป็น 30 คน
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ต่อห้ องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็น 40 คนต่อห้องเรียน โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้สารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนปรับขนาดห้องเรียน ในปีการศึกษา 2559 และกาหนด
แนวทางการขับเคลื่ อนเพื่อปรับขนาดห้ องเรียนให้ เหมาะสมและใกล้ เคียงกันมากขึ้น โดยกาหนดกรอบการดาเนิน
ในระยะเวลา 5 ปี
๓. การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
 ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ด้วยตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกในโรงเรียน
ขนาดเล็ ก จ านวน 15,369 โรง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบโทรทัศน์ ทางไกล
ผ่านดาวเทียม เพื่อให้ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจานวน 1,015,974 คน ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานได้ เริ่ มด าเนิ นการ ตั้ งแต่ เดื อนพฤศจิ กายน 2557 และจากการติ ดตามผล
การดาเนินงานโครงการ พบว่า ประสบความสาเร็จอย่างน่าพอใจ ดังนี้
 ภาพความส าเร็ จเกี่ ยวกั บการขยายโอกาสและลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา
การขยายผลการจัดการศึกษาด้วย DLTV ไปสู่โรงเรียนขนาดเล็ก 15,369 แห่งทั่วประเทศ นักเรียนได้มีโอกาสเรียน
กับครู ต้นทางครบทุกชั้น ทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม และทาให้ ครูได้มีสื่ อที่จะช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (NT) นักเรียนชั้น ป.3 มีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ 3 ด้านสูงกว่าปีการศึกษา 2556 โดยมีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.12 และในส่วนของ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น ป. 6 ในโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ร่วมโครงการ พบว่า คะแนน O-Net ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มเป็น
ร้อยละ 42.35 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 จาก 39.30 ของคะแนนเฉลี่ยในปี 2556 ส่วนคะแนนเฉลี่ยรวมของ
8 วิชา เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 45.74 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 จาก 44.81 ขณะที่คะแนน O-Net ในระดับ ม.3
และ ม.6 ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 ผลการส ารวจความคิดเห็ นของผู้ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1,097 คน โดยสวนดุสิ ตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มีความพึงพอใจโครงการถึงร้อยละ 98.45 โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก
เพราะทาให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและแก้ปัญหาครูขาดแคลน
สาหรับการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนเอกชน ได้จัดสรรเงิน
อุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนประเภทการกุศลที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจานวน 25 โรง รวมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนเอกชนที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุน จานวน
2,050 แห่ง
จากความสาเร็จดังกล่าว จึงได้มีการต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกล
ผ่ านดาวเทียม (DLTV) โดยด าเนิ นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology : DLIT) คัดเลือกครูจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงและ
โรงเรี ยนที่ มีความพร้ อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโรงเรียนต้ นทางในการถ่ายทอดสดการสอนของครูไปยั ง
โรงเรียนปลายทางที่มีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนต้นทางได้และโรงเรียนที่ยังไม่พร้อม
๓๙
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยระบบเรียกดูตามความต้องการ เป้าหมายโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จานวน 15,553 แห่ง โดยมีการเปิดระบบ DLTV ไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็น
ฐาน หรือ “ระบบ TEPE Online” (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors) ทั้งนี้ หลังจากจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และวางระบบเรียบร้อยแล้ว
สถานศึ กษาจะสามารถน าเนื้ อหาและสื่ อดิจิ ทั ลไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ทั้ งออนไลน์ และออฟไลน์
นอกจากนี้ได้จัดให้มีการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อทาหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการ
 จัดให้มีคูปองการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและคานึงถึงการสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ด้วยการจัดให้มีคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้
โครงการ “คูปอง กศน.” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ด้อย ผู้พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนและบุคลากร ของ กศน. เกี่ยวกับการใช้ คูปอง กศน. เพื่อนาไปประกอบการวางแผนการดาเนินงาน
คูปองฯ และจัดทาเป็นคู่มือการดาเนินงานคูปองที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ได้จริง โดยผลการดาเนินงาน
ณ เดือนกรกฏาคม 2558 มีผู้รับบริการที่เข้าระบบนาร่องการใช้ “คูปอง กศน.” จานวน ๓,๐๐๐ คน ทั้งนี้
สานักงาน กศน. จะมีการปรับปรุงคู่มือการดาเนินงานคูปองและจะดาเนินการใช้จริง ในปีงบประมาณ 2559
ต่อไป
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรี ยนในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๘ จานวน 84,998,154,900 ล้านบาท มีผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา จานวน ๑๑,๕๙๑,๖๒๗ คน
นอกจากนี้ ด้วยภาวะสภาพเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไป ประกอบกับสถานศึกษาในปัจจุบันต้องรับภาระค่าสาธารณูปโภค
ที่สูงขึ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้เสนอขอทบทวนอัตราเงินอุดหนุนรายหัวสาหรับนักเรียน
ซึ่งมี ๕ รายการ คือ ค่าเล่ าเรียน ค่าหนั งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงเงินช่วยเหลือเด็กยากจน เงินค่าใช้จ่ายสาหรับนักเรียนพักนอนที่โรงเรียน โดยได้ยกร่าง
อัตราเงิ นอุดหนุ นดั งกล่ าวเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างน าเสนอขอความเห็ นชอบจากรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีต่อไป
 สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
 ขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 โดยโครงการทุนการศึกษา
เฉลิ มราชกุมารี เริ่ มดาเนิ นโครงการมาตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๔๗ เพื่ อเป็ นการเฉลิ มฉลองพระชนมายุ ครบ
๔๘ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
โดยเฉพาะจังหวัดที่ยากจน จังหวัดที่มีอัตราการศึกษาต่อในระดับต่าและพื้นที่ที่มีการเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ต่า เพื่อส่งต่อให้จนจบระดับปริญญาตรี ระยะเวลาดาเนินการ 10 ปี ซึ่งโครงการระยะที่ 1 มีการสนับสนุนทุน
เพียง 480 ทุน สาหรับระยะที่ 2 จะมีการปรับเพิ่มจานวนทุนและอัตราการให้ทุน โดยที่ประชุมผู้บริหารองค์กร
หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติเห็นชอบขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จานวน
10 รุ่น ๆ ละ 600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
๔๐
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60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินทุนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จาก 15,000 บาทต่อปี เป็น 25,000 บาทต่อปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก 15,000
บาทต่อปี เป็น 35,000 บาทต่อปี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก 30,000 บาท
ต่อปี เป็น 55,000 บาทต่อปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 แนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
อย่างยั่งยืน คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มอบหมาย
ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยารับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทาง
การให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนในระยะยาวให้มีความเหมาะสมและ
มีความยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะทางานศึกษาแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐ ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทางาน โดยในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางการให้การอุดหนุ นของรัฐในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืนตามที่เสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
สาหรับแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนเอกชนในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 2) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนสามารถแข่งขันในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนของรัฐ และ 3) เพื่อช่วยลดภาระงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศในระยะยาว
โดยมีการดาเนินงานใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลไปสู่การอุดหนุนด้านอุปสงค์หรือคูปองการศึกษาในอนาคตเท่ากันทุกระดับคือ ร้อยละ ๗๐
และระยะที่ ๒ ปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เพื่อนาไปสู่อัตราร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการเพิ่มเติมจาก
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ช่วยเหลือนักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุนรายบุคคล
นักเรียนโรงเรียนเอกชนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนประเภท
อาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
จากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 จัดทาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนให้สามารถกู้ยืมเงิน
เพื่อนาไปใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ อันจะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการยืมเงิ นจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีหลักเกณฑ์เดียวกัน เพียงแต่เป็นเงินยืม ปลอดดอกเบี้ยสาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ที่แปรสภาพมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และได้รับเงิน
อุดหนุนรายบุคคล ใน 14 จังหวัดภาคใต้
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 การจั ดเก็บภาษีโ รงเรี ยนกวดวิชา จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2558 มีมติกาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
ที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการจัดเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างเร่งด่วน
คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความเห็นชอบในหลักการ
ให้กรมสรรพากรดาเนิ นการจั ดเก็บภาษีเงินได้โรงเรียนกวดวิ ชาทุกโรงเรียนและดาเนินการแก้ไขกฏกระทรวง
เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้โรงเรียนกวดวิชาดังกล่าว ในส่วนของกรมสรรพากรได้เสนอมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจด้วยการลดหย่อนภาษีแก่โรงเรียนกวดวิชา
ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางสังคมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแก้กฎหมายซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้
จากกิจการของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล โดยเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอโดยให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการ
ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1) กฎกระทรวง ฉบั บที่ 307 (พ.ศ.2558) ออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่ าด้ วยการยกเว้ นรั ษฎากร
2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 588) พ.ศ. 2558
และ 3) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 589) พ.ศ. 2558
จากนั้ นส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนได้ ชี้ แจงและท าความเข้ าใจ
เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปและขอความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาชะลอ
การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนเป็นเวลา 1 ปี (ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559) รวมทั้งกรมสรรพากรได้จัด
ประชุมผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา จานวน 2,000 คน เพื่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ระหว่างวันที่
28 - 29 เมษายน 2558 ทั้ งนี้ โรงเรี ยนกวดวิ ชามี การก าหนดค่ าเล่ าเรี ยนเป็ นมาตรการทางกฎหมายตาม
พระราชบั ญญัติโรงเรี ยนเอกชน มาตรา 33 ซึ่งเป็นอานาจของคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)
ในการปรับลดกรณีเป็นการแสวงหากาไรเกินควร
 จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
กู้ยื มเงินในอัตราดอกเบี้ ยต่า โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 1) เป็นส่ วนสมทบในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
2) เป็นส่วนสมทบการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยาย
การเปิ ดการสอนในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ 3) เพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์
โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สานักงาน ก.พ. รับรอง
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๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง บ้าน – วัด – โรงเรียน
การจัดกิจกรรมในชุมชนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้นา กศน. ต าบล มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน. ตาบล ที่อยู่ใน
ศาสนสถาน ซึ่งมีจานวนโดยรวม 1,102 แห่ง 75 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล) และจัดประชุม
คณะกรรมการส่วนกลาง กาหนดแนวทางการดาเนินการ กศน. ตาบลในวัด จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
การดาเนินงาน และจัดกิจกรรมโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
กศน. (การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) ประชาชนสามารถนาความรู้ไปพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้น และ กศน. ยังได้ ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปยัง กศน. ตาบล
แห่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในวัด อย่างน้อย อาเภอละ 2 แห่ง รวม 1,856 แห่ง ทาให้นักศึกษา กศน. และประชาชน
ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเกิดความรักความสามัคคีมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
 การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตให้แประชาชน
โดยเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ดังนี้ ร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดทารายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดทากฎหมายประชาชน
ได้แก่ กฎหมายการปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปสวัสดิการร่างกฎหมายผู้สูงอายุ เป็นต้น ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่รายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา “รายการกฎหมายเพื่อประชาชน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
ร่วมมือกับสภาทนายความจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รายการ “ที่นี่ ๙๒” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชี วิ ตประจ าวั น ทุ กวั นอั งคารเว้ นอั งคาร และอยู่ ระหว่ างจั ดท าคู่ มื อการบั งคั บคดี เพื่ อแพร่ แก่
สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์ “สกอ.ก้าวหน้า อุดมศึกษาก้าวไกล” ออกอากาศ
ในวันพฤหั สบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๕ น. ทาง สทท.๑๑ ต่อเนื่องกันทั้งสิ้ น ๑๒ ครั้ง
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เตรียมการเกี่ยวกับการนาเสนอสาระเพื่อให้ความรู้กั บประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายอุดมศึกษาไว้แล้ว
 การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ให้กับ ประชาชน สานักงาน กศน.
ดาเนิ นการจั ดทาสื่ อวีดิทัศน์ แนะน าศู นย์วิทยาศาสตร์เพื่ อการศึกษา จานวน 1 ชุด จั ดอบรมครู กศน. ตาบล
ในการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 1,109 คน จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง และร่วมกับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจ
จานวน 240 ทีม ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558 สานักงาน กศน. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่ อการศึ กษาทั่วประเทศ และอุ ทยานพระจอมเกล้ า ณ หว้ ากอ ได้ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้านวิ ทยาศาสตร์
ในรูปแบบของนิทรรศการ มีผู้เข้าชมประกอบด้วย นักเรียนในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
จานวน 1,230,762 คน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ จานวน 77,469 คน กิจกรรมการศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา จานวน 822,959 คน ให้บริการกิจกรรมเชิงวิชาการ จานวน 699,780 คน กิจกรรมพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้า จานวน 341,076 คน กิจกรรมท้องฟ้าจาลอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 254,898 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมทุกกิ จกรรม จ านวน 3,426,944 คน รวมทั้ งประสานการดาเนินงานด้ านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน. รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน
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 จัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน “MOE Summer Camp ๒๐๑๕” โดยบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพบก กองทัพอากาศและกองทัพเรือจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้มีการเรียนรู้ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมีกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๖๓ กิจกรรม
เป้าหมายการให้บริการ จานวน ๑,๐๗๗,๕๐๔ คน และสามารถดาเนินการได้จานวน ๑,๐๔๗,๗๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๒๔ โดยกิจกรรมที่ดาเนินการ อาทิ กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้ารับ
การศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามใน จชต. รวมทั้ งสิ้ น 22,363 คน
และจัดกิจกรรม โดยกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในภาพรวม พบว่า มีการจัดกิจกรรม/โครงการ จานวน
41 กิจกรรม/โครงการ จากเป้าหมาย จานวน 56 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73 และมีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ จานวน 9,289 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จานวน 7,011 คน คิดเป็นร้อยละ 132
 จั ด ค่ า ยบ าเพ็ ญประโยชน์ ภายใต้ โ ครงการค่ า ยอิ น ฟิ นิ ตมอบความรู้ คู่ ค วามดี
ไม่มีทสี่ ิ้นสุด เนื่องในวโรกาสอันเป็นศุภมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดค่ายบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน จานวน 60 ค่าย
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมค่ายบาเพ็ญประโยชน์ “พี่ช่วยน้อง” เน้นด้านวิชาการ
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จานวน 12 ค่าย
2) กิจกรรมค่ายบาเพ็ญประโยชน์ “ค่ายรักการอ่าน” ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านรักการเรียนรู้ คัดเลือกหนังสือ
ที่น่าสนใจมาจัดกิจกรรม เล่านิทาน แสดงละครประกอบการเล่านิทาน และสรุปข้อคิดที่ได้รับ จานวน 7 ค่าย
และ 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่ งเสริมการมี จิตอาสาช่วยเหลื อดูแลพัฒนาสั งคมในพื้ นที่ใกล้ ท้องถิ่ น
และภูมิลาเนา ให้รู้จักการเสียสละบริจาคหนังสือ สิ่งของ และเงิน โดยนักเรียนและครู จานวน 10 ค่าย และนักเรียน
และผู้ปกครอง จานวน 31 ค่าย
๖. ส่ งเสริ มการอาชี วศึ กษา ปรั บภาพลั กษณ์ และเร่ งผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคนเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาประเทศ
 การส่งเสริมการอาชีวศึกษา และเร่งผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการ
พัฒนาประเทศ
 โครงการเรี ยนร่ วมหลั กสู ตรอาชี วศึ กษาและมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ทวิ ศึ กษา)
ในปีการศึกษา 2558 มีแนวทางการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ ได้แก่
 รูปแบบที่ 1 รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเรียน
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียน
สายสามัญควบคู่กับการเรียนอาชีวะตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 รูปแบบที่ 2 รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียน
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเตรียมวิชาชีพกับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 ก่อน จากนั้นเรียนวิชาชีพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แบบทวิภาคี
ทั้งนี้ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา และ 2 ประสบการณ์ การเรียน
ในระบบนี้ผู้เรียนสามารถอยู่ในระบบทวิภาคี คือ มีเวลาฝึกประสบการณ์ในอาชีพตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป เน้นให้เด็ก
มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบแล้วมีงานทา โดยร่วมกับสถานประกอบการ ผลการรับสมัคร ขณะนี้มีนักเรียนสังกัด
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สพฐ. กศน. อปท. และนักเรียนในโครงการพระราชดาริในถิ่นทุรกันดารเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 33,564 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558) ซึ่ง กศน. ได้คัดเลือกจังหวัดนาร่องจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และอยู่ในแนวการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ หรือจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศจานวน 23 จังหวัด โดยมีสถานศึกษานาร่อง 25 แห่ง
 การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง
และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะได้เต็มศักยภาพ ฝึกประสบการณ์อาชีพ
ได้อย่างเต็มที่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพและการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ
เพิ่มขึ้น และเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาเครื่องมือประจาตัวต่อคนให้แก่ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557
และได้มอบหมายให้สถานศึกษาเป็นผู้จั ดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวให้นักเรียนตามระเบียบพัสดุตลอด 3 ปี ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้อุดหนุนอัตราค่าเครื่องมือประจาตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพใน 9 ประเภทวิชา
โดยประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้รับมากที่สุด คือ 2,000 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 1,800 บาทต่อคนต่อปี เกษตรกรรม 1,600 บาทต่อคนต่อปี ส่วนคหกรรม ประมง อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาทต่อคนต่อปี และพาณิชยกรรม ศิลปกรรม 1,000 บาทต่อคนต่อปี
 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ดาเนินการการศึกษาจุดเด่นของประเทศต่าง ๆ
มาปรับใช้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานและสามารถผลิตกาลังคนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานนานาประเทศ ในสาขาที่เป็นความต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อาชีวศึกษา
ไทย – เยอรมัน อาชีวศึกษาไทย – สิงคโปร์ อาชีวศึกษาไทย – จีน อาชีวศึกษาไทย – ญี่ปุ่น รวมทั้งอาชีวศึกษาไทย –
อังกฤษ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๕ แห่ง
 จั ดการศึ กษาหลั กสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี หรื อสายปฏิ บั ติ การ ในสถาบั น
การอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 จานวน 9 สถาบัน รวม 16 สาขาวิชา รวม 43 หลักสูตร โดยสานักงานข้าราชการ
พลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติรับรองคุณวุฒิ ผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาสามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 มีการเปิดหลักสูตรปริ ญญาตรีสายปฏิบัติการรวมทั้งหมด 80 หลักสูตร
ขณะนี้อยู่ระหว่างทาเรื่องขอรับรองคุณวุฒิเช่นเดียวกัน
 สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของประเทศพร้อมก้าวสู่ AEC สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับความต้องการ
กาลังคน ได้แก่ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันและพลังงาน สอนนาร่อง
ใน ๕ วิทยาลัยคือ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร่วมกับบริษัท เดนโซ่
(ประเทศไทย) จ ากัด และสถาบั นไทย - เยอรมัน พัฒนาหลักสู ตร โดยเปิดสอนในสถานศึกษาสั งกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ๑๔ แห่ งทั่วประเทศ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน ร่วมกับบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ายช่างอากาศยานประจาสถานีภูเก็ต ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน ในรูปแบบทวิภาคี
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คือ เรียนรายวิชาภาคทฤษฏี ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ายช่างท่าอากาศยานประจาสถานีภูเก็ต ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน และหลักสูตร ปวช.
สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย ร่วมกับบริษัท เอเชียซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จากัด และบริษัท กัทส์
อินเวติเกชั่น จ ากัด โดยจั ดการเรี ยนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่ อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบั ติงานอยู่ ในสถานประกอบการให้ มีสมรรถนะวิชาชีพด้ านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
และก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
 พัฒนาและยกระดั บสถานศึ กษาอาชีวศึ กษาเป็ นสถานศึ กษาวิ ชาชี พเฉพาะทาง
โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและได้ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางดาเนินการ
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดานินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 16 กลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มอาชีพอัญมณี
และเครื่องประดับ ได้แก่ กาญจนนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กลุ่มอาชี พยานยนต์บริการ ได้แก่ วิทยาเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์และวิทยาลัยเทคนิคสัตหี บ กลุ่มวิชาการการท่องเที่ยว ได้แก่ วิทยาลัยเชียงราย เป็นต้น
ระยะที่ 2 เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 17 กลุ่มอาชีพ
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการดาเนินการ ดังนี้
 จั ดทามาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิ ภาคี โดยมี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 239 หน้า 4 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2557) เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีของสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
 จัดทาคู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพื่อเป็นแนวทางสาหรับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จะใช้เป็นหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ ๒๐๐ % อีกทั้งยังดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยภารณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภารณ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ
ที่ รวมจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี สร้ างแรงจู งใจ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ มี สถานประกอบการเพิ่ มมากขึ้ น
โดยในปี ๒๕๕๗ มี สถานประกอบการเข้ าร่ วมจั ดการศึ กษาทวิ ภาคี จ านวน 8,090 แห่ ง และในปี 2558
มีจานวน 11,612 แห่ง
 ลงนามความร่ ว มมื อ จั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ผลิ ต ก าลั ง คนรองรั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการของประเทศ โดยสถาบันการอาชีวศึกษา 18 แห่ง จับคู่กับ หอการค้า
กลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ต้องการให้ผลิตกาลังคน
สายอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุ บันมีสถานประกอบการร่ วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี รวม 10,527 แห่ง นักศึกษา
89,489 คน
 การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการดาเนินงานใน 3 ส่วน คือ ๑) การปรับปรุงและพัฒนากฎ/ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ และ ๓) การขับเคลื่ อนหลั กสูตรฝึ กอบรมวิ ชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ เรียน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดจานวนหนึ่งล้านคน ซึ่งดาเนินการโดยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จานวน ๔๒๑ แห่ง และ ใน ๗๗ จังหวัด เพื่อยกระดับทักษะอาชีพทุกลุ่มอายุ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบการ ผู้ด้อยโอกาส คนต่างด้าว ผู้ต้องขัง ฯลฯ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
๔๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
๕ ประเภทวิชา จานวน ๖๓๘ รายวิชา ซึ่งผลการดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน ๙๒๖,๐๖๔ คน
 การเพิ่ มบทบาทของสถานประกอบการในการเสนอแนะ เพื่ อพั ฒนาหลั กสู ตร
และการจั ดการเรี ยนการสอนให้ ตรงกั บความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยส านั กงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึ กษา มี การขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ระยะที่ ๑ ระหว่ าง ๒๔ กรกฎาคม - ๘ กั นยายน ๒๕๕๘ ดั งนี้
จัดทาข้อเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มบทบาท
สถานประกอบการต่าง ๆ ในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประชุมคณะอนุกรรมการทวิภาคีเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนปฏิบัติการเพิ่มบทบาทสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากาลังคน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
ก าหนดจั ดการประชุ มคณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชน เพื่ อพั ฒ นาก าลั งคนอาชี วศึ กษา (กรอ.อศ.)
และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ
ร่ วมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อพั ฒนาก าลั งคนอาชี วศึ กษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่ อแจ้ งนโยบายของรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิ การให้ที่ประชุมทราบ และติดตามผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๗ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้ดาเนินการเพื่อวางแผนและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานอย่างครอบคลุม
 การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้ ว
จานวน 2 ครั้ง โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่จะต้องขับเคลื่อน ดังนี้ (1) เสนอให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ศึกษาแนวทางเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ลาว พม่า ที่ใช้มาตรการบังคับผู้ลงทุน
ให้ จ่ ายเงิ นเข้ ากองทุ น เพื่ อพัฒนาก าลั งคนของประเทศหรื อเป็ นเงื่อนไขให้ รั บผู้ เรี ยนสายอาชี พในระบบทวิ ภาคี
และ (2) ศึกษางานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการขอรับการยกเว้นภาษี 300 % นอกจาก
มาตรการทางภาษีที่จะใช้เป็นสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ควรหามาตรการอื่น ๆ
เพิ่มเติม และให้ตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการขอยกเว้นภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีได้ 300 %
 การผลิตกาลังคนในระดับอุดมศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ
 จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
บัณฑิตที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนเป็นสาคัญทั้งในระดับหลักสูตรและสาขาวิชา
จัดทามาตรฐานคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ที่เทียบเคียงได้กับนานาประเทศเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่ งอ้างอิง
ในการปรั บปรุ งและพัฒนาหลั กสู ตรอย่ างมีมาตรฐาน ได้ แก่ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาโลจิสติกส์
สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาบัญชี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้ง สาขาที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ได้ แก่ สาขาแพทยศาสตร์ ทั นตแพทยศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ศิ ลปกรรมศาสตร์ และนิ เทศศาสตร์ ฯลฯ
ซึ่งสอดคล้ องกับข้อตกลงยอมรับร่ วมกันของสมาชิกอาเซียนใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร และนักสารวจ ตลอดจนบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
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ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 โครงการส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาเชิ งบู รณาการ การเรี ยนรู้ กั บการท างาน
(Work Integrated Learning : WIL) โดยสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย ให้จัดการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน เสริมสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีที่เข้มแข็ง (ภาคการศึกษา ภาคการผลิต) อาทิ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อถอดบทเรี ยนหลั กสู ตรสหกิ จศึ กษาระหว่ างไทยและสหพั นธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
 วางแผนร่ วมกั บหน่ วยงานผู้ ใช้ บั ณฑิ ตจั ดท าโครงการผลิ ตก าลั งคนรายสาขา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business
Incubator) จานวน 72 แห่ ง กระจายตามเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค เพื่อส่ งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ธุรกิจใหม่ และผู้ ประกอบการรายใหม่ ในภาคธุรกิจ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสั งคม
และเศรษฐกิ จในระดั บภู มิ ภาคและระดั บประเทศ โดยให้ ความรู้ ข้ อมู ล และแนะแนวทางในการแก้ ปั ญหา
ให้ ผู้ ประกอบการใหม่สามารถก่อตั้งธุรกิจได้อย่างมีระบบ มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทาธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ
การตลาด การเงิน การบั ญชี กฎหมาย ภาษี อากร เทคโนโลยี วิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นผู้ ประกอบการ
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เพื่อให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 จั ดการศึ กษาในวิ ทยาลัยชุมชน โดยมี ผู้ รับบริการการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กาลังศึกษาอยู่ ณ ภาคการศึกษา
2/๒๕57 รวมทั้งสิ้น 11,385 คน เปิดสอนในสาขาวิชา ได้แก่ การโรงแรมการจัดการโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ธุรกิจระหว่างประเทศ ในกลุ่มอินโดจีน ฯลฯ รวมทั้งมีผู้รับบริการหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จานวนทั้งสิ้น 2๗,๓๓๙ คน/61 ชุมชน
ดาเนินการภายใต้ 1) โครงการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีผู้รับบริการ 9,989 คน/61 ชุมชน
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และด้านคุณภาพชีวิต จานวน 1๗,๓๕๐ คน ตัวอย่าง
หลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
 ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษา
 จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิ มพระเกียรติ” การประกวด
สิ่ งประดิ ษฐ์ ของคนรุ่ นใหม่ และการแข่ งขั นหุ่ นยนต์ ยุ วชนอาชี วศึ กษาระดั บชาติ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๕๗
ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จานวน ๒๒๐ ผลงาน ซึ่งจาแนกเป็น ๑๑ ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา จากโรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ จ านวน ๒๐ ที ม และประกวดการน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ จานวน ๒๐ ผลงาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการ
เทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เนื่ องในวโรกาสที่ จะทรงมี พระชนมพรรษา
ครบ ๕ รอบ การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ตลอดจนนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพทาเงิน นอกจากนี้ ได้จัดส่งทีมนักศึกษาอาชีวะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน 26th International Invention & Innovation Exhibition ในระหว่างวันที่ 21 –
23 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย มีผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 ชิ้น จากกว่า 20 ประเทศ สถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง ได้รับรางวัล ดังนี้ เครื่องทาลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน้า
ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากฮ่องกง (International Best
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Invention Award of Hongkong) อุปกรณ์เข้าขอบยางมุ้งลวด ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง
และรางวัลพิเศษจากประเทศซาอุดีอาระเบีย และ Cooking Engine ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง และรางวัลพิเศษจากอินโดนีเซีย
 โครงการ “อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร” โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ กษาร่ ว มกั บส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ยแห่ งชาติ จั ดกิ จกรรมเพื่ อสร้ างและพั ฒนาศั กยภาพ
ขี ดความสามารถด้ านการวิ จั ยและพั ฒนาการประดิ ษฐ์ คิ ดค้ นของครู และนั กศึ กษา เพื่ อก้ าวสู่ การเป็ นนั กวิ จั ย
และนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน
 การพั ฒนาผู้ บริ หาร ครู โรงเรี ยนเอกชนอาชี วศึ กษา ครู ฝึ กในสถานประกอบการ
ในด้ านต่ าง ๆ อาทิ พัฒนาครู ฝึ กในสถานประกอบการในหลั กสู ตร In-company Trainers จานวน ๔๒๖ คน
ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศเพื่อนบ้านอีก ๕ ประเทศ อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และฟิลิปปินส์ พัฒนาครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน ๓๑๐ แห่ง จัดส่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบการในภาคฤดูร้อนครอบคลุม
ทุกประเภทและสาขาวิ ชา จ านวน ๑,๐๑๐ คน และพั ฒนาบุ คลากรอาชี วศึกษากลุ่ มอาชีพยานยนต์ และชิ้ นส่ วน
เพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของกลุ่มครูผู้สอน ที่เรียกว่า “ครูช่างสร้างชาติ” รุ่นที่ ๒ ให้กับครูผู้สอนในสาขาวิชา
ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์และช่างแมคคาทรอนิกส์ จานวน ๒๘ คน จาก ๑๕ สถานศึกษา โดยฝึกอบรบ
ภาคทฤษฎีในหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และภาคปฏิบัติ
ในรูปแบบ One the job training ในสถานประกอบการกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
และสถาบันไทยเยอรมัน
 การปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
 การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนได้ มีการก าหนดมาตรการ
และขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการแก้ไขปัญหาการทะเลาวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยมีการดาเนินงาน
ทีส่ าคัญดังนี้
 จั ด ส่ ง มาตรการป้ อ งกั น การเกิ ด เหตุ ท ะเลาะวิ ว าทของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ขอความร่ วมมื อสถานศึ กษาในสั งกั ดทุ กแห่ งเข้ มงวดเรื่ องการดู แลความปลอดภั ยของ นั กเรี ยน นั กศึ กษา
ขณะนี้อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งเข้มงวดเกี่ยวกับ การเข้า - ออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก ทั้งนี้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหารือร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง มาตรการ
ร่วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ 1) จาแนกนักเรียน
โดยใช้พฤติกรรมของนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งครูที่ปรึกษาเป็นผู้กลั่นกรอง 2) เครือข่ายแจ้ง โดยใช้เครือข่าย
ชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์ข่าวแจ้งเหตุ 3) สร้างสัมพันธ์ ความเข้มแข็งร่วมกัน
ระหว่างครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และการทากิจกรรมร่วมกันของนักเรียนต่างสถาบัน 4) สถานศึกษา
เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้น ผู้บริหาร ครู หรือเจ้าหน้าที่ตารวจต้องเข้าพื้นที่ทันที และต้องไกล่เกลี่ย หรือสืบสวน
ความจริงให้เร็วที่สุด 6) นักเรียนให้กลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน และหากระทาความผิดให้ดาเนินการคดีตามกฎหมาย
7) การทากิจกรรมค่ายร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างสถาบัน และ 8) มาตรการเฉพาะกิจ ได้แก่ ชุด ปะ ฉะ ดะ ชุดเคลื่อนที่
เร็วเข้าสู่พื้นทีเสี่ยงและพื้นที่เกิดเหตุเร็ว การยุบแผนก ช่างก่อสร้างที่เกิดความขัดแย้งในบ่อยครั้ง
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 จัดกิจกรรมอาชีวศึกษาให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ จัดศูนย์อาชีวะ
อาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ จานวน ๒๕๐ จุดบริการ โครงการอาชีวะ
อาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ จานวน ๒๕๐ ศูนย์ ดาเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ได้แก่ 1) โครงการ
อาชีวะพัฒนา เป็นโครงการที่นักศึกษาได้ร่วมออกค่ายสร้างสิ่งปลูกสร้างให้แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่มีความขาดแคลนในพื้นที่
31 จังหวัด จานวน 60 หลัง เช่น อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารหอพักนอน เป็นต้น ได้เริ่มดาเนินการ
พร้อมกันเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 2) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เมื่อวันที่ 3 5 มี นาคม 2558 นั กศึ กษาได้ ออกให้ บริ การตรวจสภาพรถ เปลี่ ยนถ่ ายน้ ามั นเครื่ องรถจั กรยานยนต์ ซ่ อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการสอนอาชีพระยะสั้นและการแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่
50 เขตของกรุ งเทพฯ โดยมี ประชาชนมารั บบริ การกว่ า 14,000 คน และเมื่ อวั นที่ 9 - 11 มี นาคม 2558
ได้ดาเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวในบริเวณศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศจานวน 76 จุด โดยมีประชาชนมารับบริการ
เพิ่มอีกกว่า 42,000 คน และ 3) โครงการหนังสือเดินทางความดี (R Passport) เป็นโครงการที่ให้นักศึกษา
อาชีวศึกษาได้นาความดีที่ได้ปฏิบัติมาบันทึกไว้ในหนังสือเดินทางความดี ซึ่ งได้มีการทดลองนาร่องในสถานศึกษา
8 แห่ง และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นการใช้หนังสือความดี จากนักเรียนและสถานศึกษา นอกจากนี้ ได้จัด
กิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” โดยนักเรียนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จานวน ๓๑,๒๖๙ คน
จากสถานศึกษา 193 แห่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชนในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค และสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน
๔ แห่ง ร่วมกับแอ็ดดร้า ประเทศไทย พัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ที่พานักในศูนย์พักพิงชั่วคราว ชายแดนไทย - พม่า เข้าร่วม
โครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ๘๘ วันรวมพลังธารน้าใจถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมจัดศูนย์อาชีวะ 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้รับบริจาครถจักรยาน ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพที่สามารถ
ซ่อมได้ และดาเนินการซ่อมบารุงรถจักยานที่ได้รับบริจาคให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อมอบแก่น้องๆที่ขาดแคลนและ
เด็กผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยรับบริจาคจักรยานตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 4 ธันวาคม 2558 มีเป้าหมาย
บริจาคเด็ก ๙,๐๐๐ คัน
 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Preparation Vocztional
Education : Pre.Voc.Ed.) เพื่อฝึ กทักษะชีวิตการอยู่รวมกันในสั งคมอย่างสร้างสรรค์ ปลู กฝั งระเบียบวินัย
ความสมานสามัคคี เสริมสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจและยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
มายิ่งขึ้น ปรับพื้นฐานทางวิชาการและฝึกทักษาอาชีพ เพื่อศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยได้มีการดาเนินโครงการไปแล้วจานวน 2 รุ่น ดังนี้
 รุ่ นที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาร่วมกับกรมยุ ทธศึกษาทหารเรื อ
จั ดโครงการเตรี ยมความพร้ อมหลั กสู ตรเตรี ยมอาชี วศึ กษาด าเนิ นการอบรมระหว่ างวั นที่ 12 พฤศจิ กายน –
6 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2558 จากวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมการฝึกอบรมจานวน 79 คน
 รุ่ น ที่ 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มกั บ หลายหน่ ว ยงาน
ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ดาเนินการระหว่างวันที่ 20 เมษายน –
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(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
9 พฤษภาคม 2558 มีนักเรียนเข้าฝึกอบรม จากสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน
9 แห่ง จานวนนักศึกษา 466 คน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 1 แห่ง จานวน
นักเรียน 16 คน รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น 10 แห่ง รวม 482 คน อบรม ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ผลจากการฝึกอบรม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพั ฒนาทั้ งด้ านความรู้ ทั กษะพื้นฐานวิ ชาชีพ ฝึกระเบี ยบวินั ย พั ฒนาจิ ตใจให้ มีความเข้มแข็ ง อดทนอดกลั้ น
และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมั่นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และทาให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจต่อบุตรหลานของตนเอง
 ออกประกาศห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยมีมติเห็ นชอบให้ออกประกาศห้ ามจาหน่วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในระยะ 300 เมตร โดยกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้ สถานประกอบการ ดูแลการบังคับ
ใช้ กฎหมายให้ เคร่ งครั ด ทั้ งนี้ การสั่ งการห้ ามนี้ ให้ มี ผลรวมไปถึ งการเลี้ ยงรั บรองผู้ บริ หารในสถาบั นการศึ กษา
ที่เคยมีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์
 ผลการรั บผู้ เ รี ยนระดั บอาชี วศึ กษาในปี การศึ กษา 2558 จากปั จจั ยด้ านนโยบาย
และการขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง ๆ ของอาชีวศึกษา ซึ่งได้แก่ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุ ทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา คื อ การสร้างภาพลั กษณ์อาชีวะสร้างชาติ
และฝีมือชนคนสร้างชาติ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของอาชีวศึกษา อาทิ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โครงการ
ทวิศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
ที่ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการอาชีวศึกษา มีผลทาให้ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยมีจานวน
นักเรียนสมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรของสถานศึกษาระดับอาชีวะเพิ่มขึ้น คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
202,410 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ที่มีนักศึกษา จานวน 160,590 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.04
ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้สมัครเรียน 112,064 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีนักศึกษา
จานวน 103,301 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.48
๗. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
 จัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. 2558 – 2572 ได้แต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการปฏิ รู ประบบการผลิ ตและพั ฒนาครู เพื่ อท าหน้ าที่ ในการก าหนดนโยบายการผลิ ต การพั ฒนา
รวมทั้ งระบบบริ หารงานบุ คคลของครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ สอดคล้ องกั บกรอบการปฏิ รู ปการศึ กษา
รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งคณะทางาน ๒ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะทางานด้านปฏิรูประบบการผลิตครู และ ๒) คณะทางาน
ด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครู พร้อมจัดประชุมปฏิบัติการคณะทางานทั้ง ๒ คณะ เพื่อจัดทารายละเอียดกิจกรรม/
โครงการ รวมถึ งตั วชี้ วั ดในแต่ ละยุ ทธศาสตร์ และมาตรการ โดย (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ ฯ ได้ ผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการปฏิรู ปการศึกษา และคณะกรรมการสภาการศึกษาแล้ ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
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 จั ด ประชุ มสั ม มนา เรื่ อง การปฏิ รู ประบบการผลิ ต และพั ฒนาครู ใ นอนาคต :
ปัญหาและการแสวงหาแนวทางการแก้ไข เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ บริหารสถาบันการศึกษา
ระดั บอุ ดมศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ /ครุ ศาสตร์ และผู้ เกี่ ยวข้ องกั บการผลิ ตครู ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา เพื่ อให้ ได้
แนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู และจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง
การครุศึกษาสาหรับครูในอนาคต” (Transforming Teacher Education for Future Teachers) ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันครุศึกษาทั่วประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ แทนหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการผลิตและพั ฒนาครู ทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และเข้ าใจ
พัฒนาการทางครุศึกษาของประเทศที่ประสบความสาเร็จ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์
ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “The New Frontier: Governance in Teacher Education” เป็นการระดมความคิด
เพื่อการแสวงหากลยุทธ์และนาเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสาหรับครูในอนาคต ทั้งการสร้างครูใหม่
ที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา และพัฒนาครูประจาการที่อยู่ในระบบการศึกษาที่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้ งการสั มมนามี การเรี ยนรู้ ความส าเร็ จของประเทศจากแนวคิ ด “สถาบั นอุ ดมศึ กษาเป็ นหั วจั กรส าคั ญ
ในการขับเคลื่ อนการพั ฒนาระบบการศึ กษาของชาติ ” เป็ นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในระดั บอุ ดมศึ กษาที่ เสนอแนะ
กลยุทธ์ แนวทาง วิธีการจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
และนาเสนอแผนงาน/โครงการที่กาลังดาเนินการ รวมทั้งมาร่วมกันระดมความคิดเพื่อเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
สาหรับการสร้างครูใหม่และการพัฒนาครูประจาการของประเทศ
 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
 พั ฒนาปรั บปรุ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม กฎ ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยส านั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และแก้ไข กฎ ก.ค.ศ.
การจัดประเภทตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นไป เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิดความเหลื่อมล้าสอดคล้อง
กับแนวทางที่ ก.พ. กาหนด นอกจากนี้ ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษา ได้ แก่ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การเตรี ยมความพร้ อมและพั ฒนาอย่ างเข้ ม หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การพั ฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองและ ผอ. สถานศึกษา หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ รวมทั้ง ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุ ดมศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ และได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของ ผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ และงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนที่ 82 ง
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว

๕๒

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู เป็นโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาครู ทั้งระบบแบบเต็มตามศักยภาพ ภายใต้ วงเงิน 35 ล้านบาท โดยสานั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มอบอานาจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คัดเลือกข้าราชการผู้สมัครใจเข้าอบรม และมอบเงินให้แก่ครู เพื่อไปเลือกหลักสูตรอบรม โดยในเบื้องต้นเน้น 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ทางวิชาการร่ วมกับสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ 50 แห่ง และสถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จะเป็นผู้จัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของครู โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายการพัฒนาครู
จานวน 7,000 คน โดยจะจัดสรรคูปองให้คนละ 5,000 บาท แบ่งเป็นค่าสมัครลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 3,500 บาท
และค่าพาหนะเดินทาง 1,500 บาท รวมงบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น 35 ล้านบาท
 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
 การรับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เป็นสาขาขาดแคลนตามความต้องการ ของหน่วยผู้ใช้
โดยคณะกรรมการคุ รุ สภาเห็ นชอบให้ ผู้ ที่ มี คุ ณวุ ฒิ สาขาขาดแคลนด้ านอาชี วศึ กษาสามารถขอหนั งสื ออนุ ญาต
ให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา มีอายุ ๙๐ วัน เพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้
จ านวน ๙๘ สาขา ส าหรั บในส่ วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติ จานวน ๑๐ สาขา
โดยมีการจัดทาเป็นประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกาหนดประเภทวิชาและสาขาขาดแคลน ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ได้มีการจัดทาประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องบุคคลผู้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว จานวน 130 คนและผู้มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลน
กลุ่มวิชากายภาพบาบัด จานวน 178 คน และดาเนินการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจัดทาข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
 ประกาศใช้หลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนครู โดยประกาศใช้หลั กเกณฑ์
และวิ ธี การคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุ แต่ งตั้ งเข้ ารั บราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาต าแหน่ งครู ผู้ ช่ วยที่ มี
เหตุพิเศษ ประกาศใช้หลั กเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่ วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา โดยจะดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
อัตรากาลังฯ ใน ๓ ภูมิภาค
 ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้เพื่อประกอบการ
ขอรั บใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พครู ของชาวต่ างประเทศ และประกาศคณะกรรมการคุ รุ สภา เรื่ อง การรั บรอง
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
 จัดหาครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากครูปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนผู้มีความรู้ จานวน 7,000 คน สอน 25 ครั้ง
ครั้งละ 3 ชั่วโมง ให้ชั่วโมงละ 200 บาท และจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ (ไม่ มี ครู วิ ชาเอกวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อมี ครู วิ ชาเอกวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ แต่ สอนเกิ น
18 คาบต่อสัปดาห์) มีการจ้างตั้งแต่ ปี 2556-2558 จานวน 3,684 คน จ้างเดือนละ 15,000 บาทต่อเดือน
๕๓

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐให้ มีคุณวุฒิ ปริ ญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 16 สาขา จานวน 5,342 ทุน ขณะนี้มีผู้ รับทุนที่ส าเร็จ
การศึกษา จานวน 3,835 คน และอยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จานวน 1,424 คน รวมทั้งจัดสรรทุนศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาอาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้ น
จานวน 1,259 ทุน ขณะนี้มีผู้รับทุนที่สาเร็จการศึกษา จานวน 853 คน และอยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล
จานวน 8 คน และศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จานวน 378 คน
 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินได้กาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแบ่งลูกหนี้และแนวทางการแก้ไขออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มลูกหนี้วิกฤตรุนแรง คือ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องถูกดาเนินคดี หรือถูกบังคับคดี
ขาดความสามารถในการชาระหนี้จากสาเหตุที่จาเป็น หรือเป็นลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ให้ชะลอการฟ้อง
ดาเนินคดี หรือการบังคับคดีไม่เกิน 3 ปี (ต้องมีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี) พักชาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี
แต่ให้ชาระหนี้เงินต้น เมื่อครบ 3 ปี ให้นาดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกันเงินงวดต่อไป
 กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต คือ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้ างชาระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน (ก่อนวันที่
1 มิถุนายน 2558) ให้พักชาระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชาระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย
ส่วนที่เหลือ เมื่อครบ 2 ปี ให้นาดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป
 ลู กหนี้ ที่ มี หนี้ ค้ างช าระไม่ เกิ น 12 งวดติ ดต่ อกั น สามารถปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้
ตามมาตรการของธนาคารออมสิน
 ลู กหนี้ ปกติ คื อ ลู กหนี้ ที่ ยั งไม่ ได้ ผิ ดนั ดช าระหนี้ และสามารถบริ หารจั ดการหนี้ ได้
ให้พักชาระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชาระดอกเบี้ย
ทั้ งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา (ก.ค.ศ.)
ได้ มี หนั งสื อถึ งส่ วนราชการและส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา เพื่ อประชาสั มพันธ์ ให้ข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการบานาญในสังกัด ที่เป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสิน และประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว
สามารถยื่นคาขอลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน จานวน 26,131 คน รวมเป็นเงิน
40,757.99 ล้านบาท
 การประเมินวิทยฐานะครู ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน โดยกาหนดให้ ผู้ เข้ารั บการประเมินต้องผ่ านการทดสอบความรู้ความสามารถ และการประเมิ น
ประสบการณ์วิชาชีพจากส่วนราชการต้นสังกัด และต้องมีข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์จะต้องพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี โดยเริ่มพัฒนางานตามข้อตกลงในปีการศึกษา 2559
ซึ่งส่วนราชการได้จัดส่งรายละเอียดการทดสอบความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎีและการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดการทดสอบและประเมินฯ
พร้ อมทั้ งแจ้ งคู่ มื อการประเมิ น 4 สายงาน ให้ ส่ วนราชการและหน่ วยงานการศึ กษาเพื่ อถื อปฏิ บั ติ ภายในวั นที่
31 สิงหาคม 2558

๕๔

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 การปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์ การย้ ายครู ในเบื้ องต้ นที่ ประชุ มอ.ก.ค.ศ.วิ สามั ญเฉพาะกิ จ
เพื่อปรับปรุ งหลั กเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สรุปได้ดังนี้ ควรนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนพฤติ กรรมและคุ ณลั กษณะของนั กเรี ยนย้ อนหลั ง ๒ ปี ติ ดต่ อกั น มาเป็ นเกณฑ์ ในการพิ จารณา
ย้าย และควรกาหนดให้ยื่นคาร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ทั้งนี้ คาร้องขอย้ายดังกล่าว
ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป ทั้งนี้ สานักงาน ก.ค.ศ. จะได้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ
เฉพาะกิ จฯ เพื่อพิ จารณาปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ และวิ ธี การย้ ายข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทั้ งระบบ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
๘. การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and
Functional Areas as Majors) เป็นการดาเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ กลุ่มเป้าหมายหลักของระบบ TEPE Online ได้แก่
ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้ บริ หารสถานศึกษา และผู้ บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน จ านวนกว่ า ๔๐,๐๐๐ คน รวมถึ งครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ในสั งกั ดอื่ นของ
กระทรวงศึ กษาธิการที่จะมี การเชื่อมโยงเข้าสู่ ระบบนี้ ทั้ งนี้ ข้าราชการครูสายผู้ สอนสายผู้ บริ หารสถานศึกษา
รวมถึงพนั กงานราชการ ลู กจ้ างชั่ วคราวที่ปฎิบั ติหน้ าที่ท าการสอนทุ กคนในโรงเรี ยน สามารถสมัครเป็นสมาชิ ก
ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาที่ www.tepeonline.org รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑
ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
 ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินโครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่อการศึกษา (MoENET) โดยบูรณาการเครือข่าย MOENet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเข้าถึงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ขยายเพิ่มช่องทางออกต่างประเทศจาก 10 Gbps เป็น 15 Gbps
เพื่อรองรับหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งหมด 35,000 แห่ง และปรับปรุงประสิทธิภาพสื่อของหน่วยงาน
และสถานศึ ก ษาเป็ น สื่ อ อื่ น ที่ ดี ก ว่ า จ านวน 3,083 แห่ ง โครงการเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (UniNet) มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ จานวน 10,7๔๒ แห่งทั่วประเทศ
และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องร้อยละ 98 โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ขณะนี้มีฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการ จานวน 14 ฐาน มีบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงจานวน 25,321,074 เรื่อง และจานวน
ความถี่การเข้าใช้บริการ จานวน 29,283,292 ครั้ง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สนับสนุนการแบ่งปัน
ทรัพยากรในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและระดับอื่นๆ เพื่อการช่วยผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
ด้วยการเปิดใช้เนื้อหาที่มีโดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายและได้ขยายผลสู่การศึกษาระดับพื้นฐานด้วยการจัดทาระบบ
กลางในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ และโครงการพัฒนาและขยายบริการของ
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ ซี่ง สสวท. ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยพัฒนาระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบคลังสื่อ
ดิจิทัล ระบบการสอบออนไลน์ ระบบเรียนรู้ร่วมกัน และระบบสานักพิมพ์อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
ผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารโรงเรียน ประชาชนทั่วไป นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ
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