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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
---------------------------๔.๑ ด้านการศึกษาและเรียนรู้
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
๑) การขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559
เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค และ 11/2559
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1.1) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
มีส าระส าคั ญ ได้ แ ก่ ให้ มี ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการมีอานาจ
หน้ า ที่ 1) ก าหนดทิ ศทางในการดาเนิ น งานของกระทรวงศึก ษาธิ การในระดั บภูมิ ภาคหรื อจัง หวั ด
2) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิ ภาค หรือจังหวัด
3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค หรือ
จังหวัด 4) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท
หรือระดับตาแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด 5) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตาแหน่ง 6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
และคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจาเป็น 7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะทางานตามข้อ 7 (7) 8) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ ให้ มี การให้ ยุ บเลิ กคณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ กษา และ
ให้โอนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.
ของจังหวัดนั้น ๆ ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มี
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คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กศจ. ฯลฯ
1.2) การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีสาระสาคัญ
ได้แก่ ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 18 ภาค ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด ให้ มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้า ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาค ให้โอนอานาจหน้าที่ ของผู้ อานวยการ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา และอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปเป็นอานาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด และในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
ในจังหวัดต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็นสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล้วแต่กรณี ฯลฯ
ส า ห รั บ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น มี ดั ง นี้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 3 ด้าน คือ 1) คณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2) คณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิ ทธิประโยชน์ของข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 3) คณะอนุ ก รรมการฯ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง และการย้ า ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยเมื่อวันจันทร์ที่
16 พฤษภาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารองค์ก รหลักและคณะทางาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมร่วมกันในการจัดทา “ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicator : KPI) ของผู้อานวยการสถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษา (ผอ.สพท.) ศึ กษาธิ การจั งหวัด (ศธจ.) คณะกรรมการศึ กษาธิ ก ารจัง หวั ด (กศจ.) และ
ศึกษาธิการภาค (ศธภ.)” ซึ่งคณะทางานฯ ได้นาร่างกรอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกตาแหน่งมา
นาเสนอ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2) ด้านอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) 3) ด้านคุณลักษณะและสมรรถนะการบริหารงาน โดยที่
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มอบให้แต่ละองค์กรหลักไปจัดทารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม (Key Activity)
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมปรับปรุงตัวชี้วัดความสาเร็จ (Key Performance) บางตัวให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น
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2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2.1) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.1.1) ริเริ่มโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนเรียน
ในห้องเรียนน้อยลง แต่เรียนนอกห้องเรียนมากขึ้นและเพิ่มเวลาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมอง (Head)
คุณธรรม จริยธรรม (Heart) ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุขภาพ (Health) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 3,831 โรง
ในสังกัด สช. 216 โรง และสังกัด อปท. 108 โรง ในปีการศึกษา 2559 จะขยายผลโรงเรียนเพิ่มเติมอีก
15,897 โรง ทั้ งนี้ จ ากการติ ด ตามประเมิ นผลการด าเนิ น งานในด้ า นคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้น พื้น ฐานแห่ งชาติ (O-Net) ของโรงเรียนนาร่ องสั งกัด สพฐ. 3,831 โรงเรีย น
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ โรงเรี ยนที่ ไ ม่ ไ ด้เ ข้ า ร่ ว มโครงการ พบว่ า เกื อ บทุ กโรงเรี ย นน าร่ อ งทั้ง ในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นในทุกวิชา สถานมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรม ร้อยละ 89.76 นักเรียนมีความสุข ตื่นตัว ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 97.13 นักเรียน
กับครูร่วมกิจกรรมไดเอย่างมีความสุข ร้อยละ 95.52 ชุมชน/หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจ กรรมการด าเนิ น งาน ร้ อ ยละ 47.78 และผู้ค รอง ชุ ม ชนตื่ น ตั ว และให้ ค วามสนใจในกิ จ กรรม
ที่โรงเรียนดาเนินการ ร้อยละ 65.91
2.1.2) ประกาศให้ “ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้” โดยมีนโยบาย นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานสาคัญ คือ
ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคา ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาสมอง (Brain- based Learning : BBL) จัดทาแผนการเรียนรู้กลางและจัดทาต้นฉบับหนังสือ
คู่มื อการใช้ หนั งสื อเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภ าษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้
ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนภาษาไทย-ท้องถิ่น เพื่อเตรียมการขยายผลครูต้นแบบ
การสอน โดยใช้ช่องทาง DLIT ในการยกระดับการเรียนการสอนแก่เด็กพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่สูงและพื้นที่
พิเศษ และจากการติดตามประเมินผล พบว่า นักเรียน ป. 1 – 3 อ่านไม่ออกลดลงจากร้อยละ 4.99
เหลือเพียงร้อยละ 2.62 เขียนไม่ได้ลดลงจาก 49.92 เหลือเพียงร้อยละ 5.40 นักเรียน ชั้น ป. 4-6
อ่านไม่คล่องลดลงจากร้อยละ 2.15 เหลือเพียงร้อยละ 1.29 และเขียนไม่คล่องลดลงจากร้อยละ
3.59 เหลือเพียงร้อยละ 2.10
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2.1.3) ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “Echo
English” เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือ
และแท็ บ เล็ ต มี ทั้ ง หมด 200 บทเรี ย น พั ฒ นาครู แ กนน าด้ า นการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
ด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot camp) จานวน 350 คน และเมื่อจบการอบรมจะมี
การคัดเลือกครู จานวน ๒๘ คน เพื่อเป็นครูผู้นา (Master trainers) จัดการอบรมต่อเนื่องไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ จะมีการปรับเพิ่ม จานวนชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาจากเดิมปีละ ๔๐ ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เป็นปีละ ๒๐๐ ชั่วโมงหรือเรียนทุกวัน
ซึ่งกาลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาและดาเนินการ เพื่อให้เริ่มดาเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕9
ในระดับอาชีวศึกษา ริเริ่มค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
และวางแผนที่จะนานัวตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน Application (Echo Hybrid) โดยเน้นพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่ อใช้ในวิชาชีพ เริ่มต้นจากสาขาพาณิชย์ บริการโรงแรม ท่องเที่ยว และบริการ
ทางการแพทย์สาหรับระดับอุดมศึกษา ทาความตกลงกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
สร้างแบบทดสอบวัด ความสามารถภาษาอังกฤษให้ กับนั กศึกษาราชภัฎ ทั่วประเทศ พร้ อมก าหนด
ประกาศให้มีการแสดงผลคุณวุฒิภาษาอังกฤษในใบแสดงผลการศึกษาหรือ Transcript (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสมั ค รใจของบั ณ ฑิ ต ) เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ บั ณ ฑิ ต จบใหม่ พยายามพั ฒ นาความสามารถ
ภาษาอังกฤษของตนให้เป็นที่ดึงดูดในตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ ในส่ วนของการศึก ษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย ได้ผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสาหรับเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ผ่ า นรายการวิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภาษาอาเซี ย น อาทิ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า รายการนิตยสารข่าว “รายการอาเซียนเรียนรู้” รายการ “โลกกว้าง
ทางการศึกษา” รายการ “สนุกกับภาษาอาเซียน” เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
รับฟังรายการภาษาอาเซียนได้ที่เว็บไซต์ www.moeradiothai.net และรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ส่งเสริ มความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียน รวมถึงสื่ อการศึกษาอาเซียนสาหรับคนพิการ เพื่ อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.4) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ดาเนินการชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (ปีงบประมาณ 2559 - 2563)
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยได้ตั้งคณะทางานเพื่อจัดทา
Roadmap 1 ปี ในการพัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการประเมินหลักสู ตร
โดยศึ ก ษาวิ จั ย คุ ณ ภาพการสอนคณิ ต ศาสตร์ / วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการประเมิ น ของประเทศไทย
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จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและต่างประเทศ การลดจานวนวิชาสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) จาก 8 วิชา ให้เหลือ 5 วิชา และการออกข้อสอบอัตนัยวิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสัดส่วน 20% ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จัด อบรม
พัฒนาผู้ประเมิน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกเลิกการเขียนมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 3-6 ซึ่งเป็นภาระในการจัดทาหลักสูต รเพื่อผ่านมาตรฐานการ
ประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และจัดทาประชาพิจารณ์แนวทางการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะครู ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์
2.2) โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฎิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้
กรอบแนวคิด : พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ได้ดาเนินการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
“Shift” การยกระดับ พัฒนา เปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติ
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม เมื่อเยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิต ใจ ก็จะนามาซึ่ง
คุณภาพสังคมที่ดีจากการให้ การแบ่งปัน “Share” โดยใช้หลักสูตรการเสริมสร้างพลังพฤติกรรม
เชิงบวกโดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๓ ฐาน การอบรมดังนี้ 1) Be Good Station (ฐานดี) ประกอบด้วย
การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความเห็นใจผู้อื่น 2) Be Smart Station (ฐานเก่ง) ประกอบด้วย
สร้างแรงจูงใจ ตัดสินใจและแก้ปัญหา สร้างสัมพันธภาพ และ 3) Be Happy Station (ฐานสุข)
ประกอบด้วย สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต สร้างความสุขสงบทางใจ
พื้ น ที่ ด าเนิ น การ ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๒๐ จั ง หวั ด ได้ แก่ ภาคเหนื อ
๕ จั งหวัด ได้ แ ก่ แพร่ ลาปาง ลาพูน น่ า น กาแพงเพชร ภาคกลาง ๓ จังหวัด นนทบุรี กรุ งเทพฯ
สมุทรสาคร ภาคตะวันออก ๒ จังหวัด ระยอง ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด สกลนคร
มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ภาคใต้ ๕ จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต
ระนอง ปัตตานี มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการ (ครู ก) จานวน
๒๐๐ คน เด็กและเยาวชนอายุ ๑๓ – ๑๘ ปี จานวน ๑๒,๑๗๐ คน
พื้น ที่ด าเนิน การ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒๐ จัง หวั ด ได้ แก่ ภาคเหนื อ
๔ จัง หวั ด แม่ฮ่ องสอน พะเยา อุต รดิต ถ์ ตาก ภาคกลาง ๙ จั งหวัด ปทุ มธานี นครปฐม อ่า งทอง
สมุ ท รปราการ ชั ย นาท ปราจี น บุ รี ราชบุ รี ตราด เพชรบุ รี ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ๕ จั ง หวั ด
อานาจเจริญ ยโสธร นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ภาคใต้ ๒ จังหวัด ยะลา นราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมายที่ผา่ น
การอบรม ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการ (ครู ก) จานวน ๒๑๑ คน เด็กและเยาวชนอายุ ๑๐ –
๑๘ ปี จานวน ๑๑,๔๓๐ คน
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การด าเนิ น การปี ๒๕๕๙ ด าเนิ น การภายใต้ ก รอบแนวคิ ด
“Power+plus…อาสาพลังบวก โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วยภาคเหนือ ๒ จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ภาคกลาง ๗ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก
พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ๘ จั งหวั ด ได้ แก่ นครราชสี มา อุ ดรธานี
ขอนแก่น สุรินทร์ เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์
ธานี สงขลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานแถลงข่าว ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรม มีดังนี้ อบรมทีมวิทยากรกระบวนการ
V-Spirit Mentor จานวน ๒๑๐ คน จาก ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๖ คน เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนา V-Spirit ยุวอาสา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน ๑๗ โรงเรียน
จานวนทั้งสิ้น ๕๑๕ คนวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจัดกิจกรรม Shife and Share V-Spirit
อาสาทาดี ของจังหสัดพระนครศรีอยุธยา จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ “ยุวอาสาอาชีวพัมนา
ชุมชน” ของวิทยาลัยการอาชีพเสนา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และ โครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน”
ของโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
3) การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
3.1) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กาหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความ
ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็ กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (2016 the Year of
Collaboration to Promote Education (in education Provision on) for Children with Special
Needs) ภายใต้หลักการการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความจาเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการจนตลอดชีวิต เน้นดาเนิ นการใน 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น ด้านสังคม ด้าน
การแพทย์ และด้านโอกาสทางการศึกษา มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคน
ได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
และเสมอภาค โดยการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) และมีความพร้อมในการดารงชีวิต
ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ซึ่ง สพฐ.จะได้นาเสนอให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
3.2) ขยายผลโครงการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ยม
(Distance Learning Television : DLTV) เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น
คุณภาพการศึกษาตกต่า เป็นวิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว จึงจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดาริ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูลดความ
เหลื่อมล้า และสร้างโอกาสทางการศึกษา
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ผลการดาเนินงานสาคัญ มีดังนี้ จากการเริ่มโครงการ DLTV ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๖ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน ๕,๐๐๐ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาล
ได้ขยายโครงการฯ ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นเป็น ๑๕,๓๖๙ แห่ง จากผลการจัดการเรียนการสอน
ปรากฏว่า ผลคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาพรวม
ทั่วประเทศของโรงเรียนในโครงการ มีคะแนนเพิ่มขึ้ นร้อยละ ๓.๐๕ จากนั้นได้มีการดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology : DLIT) สาหรับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จานวน 1๕,๖๖๗ แห่ง
สาหรับการดาเนินงานในระยะต่อไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ขยายผลห้องเรียนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ ห้ องเรียน พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางเพิ่ม ๑๑๐,๒๓๐ ชุด และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๙ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นทาง และโรงเรียนปลายทาง และพัฒนาระบบ
DLIT แบบครบวงจร
3.3) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็ น ชอบให้ ข ยายเวลาการด าเนิ น งานโครงการกองทุ น เงิ น กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อๆ ไป
จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานัก
งบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณากาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กยู้ ืม เพื่อการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้และ
ส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม่เกิดปัญหาความซ้าซ้อนในการกู้ยืมและให้นาเรื่องนี้เสนอ
สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ด้ า นการศึ ก ษาที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามแนวทางปฏิ รู ป ประเทศของคณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
๓.๓.๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 14,394.00 ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ)
22,229.32 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 36,623.32 ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว
25,588.74 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 13,000.00 ล้านบาท
กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 16,898.59 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 29,898.59 ล้านบาท
มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 6,761.67 ล้านบาท ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2558 มีผู้กู้จานวน
626,682 ราย เป็นเงิน 25, 440.57 ล้านบาท จากสถานศึกษา 4,014 แห่ง
๓.๓.๒) กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได้ ใ นอนาคต
(กรอ.) ปีงบประมาณ 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,000.00 ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ) 6,629.76 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 8,629.76 ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืม
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ไปแล้ว 4, 839.05 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,500.00 ล้านบาท
กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 3,672.15 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 9,172.15 ล้านบาท
มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 1,736.73 ล้านบาท ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2558 มีผู้กู้จานวน
91,432 ราย เป็นเงิน 6,154.09 ล้านบาท จากสถานศึกษา 307 แห่ง
๓.๓.๓) ความคืบหน้าของการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อการศึก ษา พ.ศ. .... ที่ ประชุม คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เห็น ชอบในหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว โดยมีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็น
นิติบุคคล อยู่ในกากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วย
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษา
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก โดยนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่
ต้องคืน เงิ น ให้ ก องทุน ตามที่ก ระทรวงการคลัง เสนอ และให้ ส่ง สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการกาหนดบทเฉพาะกาล
เพื่อใช้กับการติดตามหนี้สาหรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตก่อนวั นที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และให้รับความเห็น
ของสานักงานศาลปกครอง และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เกี่ยวกับการกาหนดเวลาคืนเงิน ให้กองทุนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่มีหนังสือแจ้งการบอกเลิก
การกู้ยืมเงิน เป็นการกาหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไป และควรกาหนดให้กองทุนเป็นผู้แจ้งรายชื่อผู้กู้ยืมเงิน
ให้แก่ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งควรกาหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างสถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลให้ทาหน้าที่บริหารจัดการ มีความชัดเจน รัดกุม โดยคานึงถึงความสามารถในการ
ช าระคื น ของนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาผู้ กู้ ยื ม เป็ น ส าคั ญ ไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ปัญหาอุปสรรค : หนี้ค้างชาระสูง เนื่องจากเกณฑ์การให้กู้ยืม
ผ่อนปรนมาก ผู้กู้ขาดจิตสานึก วินัย และความรับผิดชอบในการชาระหนี้คืน
แนวทางการแก้ไข : ปรับปรุงมาตรการในการติดตามทุนการศึกษา
คืนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้กองทุนต้องเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน
3.4) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.4.1) การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ จั ด การศึ ก ษานอกระบบ
ระดับ พื้น ฐาน โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย
ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ใน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลักการเป็ นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้งเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ -เวลา-การจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับการทางาน
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ของผู้ เรียนและวิถีชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม
3.4.2) ยกระดั บการศึ กษาของพนั กงานรั กษาความปลอดภั ย ที่ ท า
หน้ าที่ รักษาความปลอดภัยในหน่ วยงานต่ างๆ ซึ่ งมี อยู่ จ านวนกว่ า 3,000 คน ให้ จบการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ที่กาหนดให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ต้องสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และ
เป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการปรับรูปแบบการจั ดการศึกษาที่ ตอบสนอง
ความต้องการแท้จริงของประชาชนและชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ สานักงาน กศน. ได้เปิดรับสมัครพนักงานรักษา
ความปลอดภั ยที่ ยั งไม่ มี วุ ฒิ การศึ กษา เมื่อวั นที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อเข้ ารั บการศึ กษาในหลั กสู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
โดยมีแนวทางดาเนินงานใน 2 ส่วน คือ 1) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ใช้เวลา 1 ปี โดยผู้สมัคร
จะต้องเป็น รปภ.ไม่น้ อยกว่า 1 ปี 6 เดือน เพื่อสมัครเรียนแบบพบกลุ่มหรือแบบทางไกลระดับ ม.ต้น
รวม 34 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ปี และสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ 22 หน่วยกิต และ
2) การเทียบระดับการศึกษา ใช้เวลา 6 เดือน โดยผู้สนใจสามารถมาสมัครเพื่อรับการเทียบระดับ ม.ต้น
จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศ สัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน ตลอดจนทดสอบมิติความรู้ความคิด (ภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และพลานามัย) และหากมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ก็จะสามารถ
เข้ารับการสัมมนาในขั้นตอนสุดท้ายจานวน 30 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)
3.4.3) โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจาปี 2559
ซึ่งสานักงาน กศน.ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครื อข่ ายกว่ า 10 แห่ ง เมื่ อวั นที่ 2 เมษายน 2559 ที่ ศู นย์ การประชุ มแห่ งชาติ สิ ริ กิ ติ์ เพื่ อเป็ นการ
เทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เพื่อระดมสรรพกาลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์ เชิญชวนรับบริจาคหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่แหล่งการอ่านและการเรียนรู้ในสังกัด
สานักงาน กศน. รวม 26,835 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 94 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 72 แห่ง ห้องสมุดประชาชนอาเภอ 745 แห่ง กศน.ตาบล 7,424 แห่ง และ
บ้านหนังสือชุมชน 18,500 แห่ง โดยมีเป้าหมายหลายประการ คือ ได้รับบริจาคหนังสือไม่น้อยกว่ า
10 ล้านเล่ม, มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 เครือข่าย, เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
อ่านจากเครือข่ายทุกภาคส่วน, ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและได้รับบริการส่งเสริมการอ่านอย่างเสมอภาค
ทั้งนี้ขณะนี้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการหลายแห่งแล้ว อาทิ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน), บริษัท มติชน
จากัด (มหาชน), บริษัท วัชรพล จากัด, บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน), แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.), สมคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด
(SCG Packaging)
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3.4.4) ส่ งเสริ ม การจั ดตั้ ง แหล่ งการเรี ยนรู้ ใ นชุ มชนในทุ กต าบล
เพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยมีประกาศจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนแล้ว จานวน 5,431 แห่ง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ชุ มชนรักการอ่าน
การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการกาจัดและคัดแยกขยะในชุมชน การส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่เด็กก่อน
วัยเรียน (0-6 ปี) กิจกรรมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัตถุโบราณ สมุนไพรแปรรูป การสอน
ดนตรีพื้นบ้าน ธรรมชาติของพืชและสัตว์ระบบนิเวศน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและเป็นแหล่งศึกษา
พันธุ์ไม้ ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมชาติ หมอกวาดยาเด็ก การหล่อปั้นพระ ช่างพื้นฐาน การทากระยาสารท
ขนมก้านบัว การเรียนรู้อักขระอักษร แหล่งประวัติศาสตร์ เป็นต้น
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.1) แนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 2) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ 3) เพื่อช่วยเหลือ
เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการจั ดการศึกษาที่มีคุณภาพ
4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาตามหลัก หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างรัฐและ
เอกชน (Public-Private Partnerships in Education : PPPs) โดยปรับโครงสร้างเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้เป็นตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรั ฐมนตรี เพื่อ ให้ เ งิน อุ ด หนุ น รายบุ คคลไม่ ผู กพั นภาระงบประมาณรั ฐแบบตายตั ว รั ฐสามารถ
กาหนดการให้เงินอุดหนุนรายบุคคลโดยพิจารณาจากเหตุผลด้านอื่นได้ เช่น การเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ในส่ ว นที่ ยั ง ได้ รั บ การอุ ด หนุ น ไม่ เ ต็ ม อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยรายบุ ค คลที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด
มีการดาเนิ นการใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือครู และ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559)
ระยะที่ 2 ต้องมีคุณภาพการศึกษาเป็น ไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีการกาหนดมาตรการควบคุม
คุณภาพการจัด การศึกษา กรณีโ รงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพในระยะที่ 2 แล้ว และ
จัด การศึกษามีคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ต ามเงื่ อนไขการรับเงินอุดหนุนที่กาหนด ให้ปรับลดเงินอุดหนุ น
รายบุคคล ลงเหลือเท่าอัตราที่ได้รับในระยะที่ 1 และเมื่อปรับปรุงคุณภาพได้ตามเกณฑ์แล้ว ให้ได้รับการ
อุดหนุนเท่าอัตราในระยะที่ 2 ต่อไป
๔.2) จัดทาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2558 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
เอกชนให้สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อนาไปใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ อันจะ
ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สาหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีหลักเกณฑ์เดียวกัน เพียงแต่เป็นเงินยืม
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ปลอดดอกเบี้ยสาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ที่แปรสภาพ
มาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ใน 14 จังหวัดภาคใต้
4.3) กลไกประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่ อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จานวน ๒ คณะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หัวหน้าทีมภาครัฐ จานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะที่ ๔ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)
ซึ่งมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด ( มหาชน ) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน และคณะที่
๑๑ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (Human Capital Development) ซึ่งมีนายศุภชัย เจียรวนนท์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งนา
นโยบายการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive
Workforce) และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (Human Capital Development) ตามภารกิจ
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสานพลั งประชารั ฐ ภาครั ฐ กระทรวงศึ กษาธิ การ
ประกอบด้วย คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ( E4 ) และ
คณะกรรมการสานพลั งประชารั ฐ ภาครั ฐ ด้ านการศึ กษาพื้ นฐานและการพั ฒนาผู้ น า (E11) รวมทั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการนานโยบายไปสู่การปฏิบั ติ
ที่ปรากฏผลอย่างชัดเจน เป็นระบบ ทันตามห้วงเวลาที่กาหนด ซึ่งสรุปความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
4.3.1) ความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นา” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ดาว์ พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร และนางสาวเสาวณี มุ สิ แดง ผู้ ช่ วยรั ฐมนตรี ประจ ากระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา
ผู้นา” ร่วมกับภาคประชา-สังคม และภาคเอกชนกว่า ๒๕ องค์กรชั้นนาระดับประเทศ นาโดยนายศุภชัย
เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา เริ่มต้นนาร่องจากโรงเรียนต้นแบบทุกตาบล ๆ ละ ๑ แห่ง จานวน
๗,๔๒๔ แห่ง ทั่วประเทศ และได้แบ่งการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐเป็นระยะ ๆ โดยในระยะแรก ได้คัดเลือก
โรงเรียนจากหลายสังกัด จานวน ๓,๓๔๒ โรง เพื่อเข้ารับการพัฒนา แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๓,๑๐๔ โรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน
๑๙๓ โรง สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน ๓๑ โรง สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายเเดน
จานวน ๑๔ โรง การลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีการประชุม
คณะทางานร่วมรัฐ-เอกชน (ประชารัฐ) ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา ไปแล้วจานวน ๖ ครั้ง
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5.3.2) ยกระดับวิชาชีพอาชี วศึกษา (Competitive Workforce)
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) มีการดาเนินการดังนี้
(๑) แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา มีดังนี้
Re-branding : จัดทาสื่อเพื่อปรับภาพลักษณ์และสร้างแรงจูงใจ อาทิ Video InfoGraphic “อาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ” ความยาว 3.12 นาที และ 1 นาที Logo อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ เพื่อสร้างความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ที่จะเกิดพลังร่วม ไม่ซับซ้อน โดยให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเป็นผู้เลือกแบบ พร้อมทั้ง
เตรียมจัดโครงการศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวศึกษาต้นแบบด้าน Re-branding ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี Excellent Model School : จัดทา Roadmap เพื่อขยายความร่วมมือ ร้อยละ 45
ภายในปี 2559 ไปสู่บริษัทเครือข่าย E2 เป็นจานวน 8,789 แห่ ง และในปี 2560 เริ่มต้นสร้าง
ความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) พร้อมขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่ายและ
กลุ่มอุตสาหกรรม รวมจานวน 13,184 แห่ง เพื่อเป็น Excellent Model School อย่างแท้จริง
Database (Demand and Supply) : จับคู่ความต้องการกาลังคนของภาคอุตสาหกรรม 18 กลุ่ม กับ
ปริมาณการผลิตกาลังคนของ สอศ.ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 รวมทั้งจัดทา Web-Based
Survey เพื่อสารวจความต้องการกาลังคนของสภาหอการค้าและสภาการท่องเที่ยวและจัดทาระบบ
Integrated Database System เพื่อจับคู่ข้อมูลของความต้องการและการผลิตกาลังคนทั้งหมดในภาพรวม
และ Standard and Certification Center : ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานด้
านมาตรฐานวิชาชีพ คือ ให้ สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
กาหนดวิธีประเมินมาตรฐานและทดสอบสมรรถนะ โดยจะต้องกาหนดมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ
จากทุกฝ่าย สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซ้ากับที่มีอยู่เดิมมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้ง
ต้องอิงกับค่าตอบแทนและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
(๒) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณะกรรมการ
ประสานพลังประชารัฐ ร่วมมือยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforces) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ๑๓ องค์กร และภาคประชาสังคม
(๓) แผนการด าเนิ น งานระยะปานกลางสู่ ก ารด าเนิ น การ
ในระยะยาว (Medium to Long Term Plan) ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
การเรียนการสอน การจ้างแรงงาน การพัฒนาครู ตลอดจนค่าจ้างต่าง ๆ การแก้ไข และเสริมกฎหมายที่สร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การสร้างความยั่งยืนด้วยการบรรจุประเด็นการยกระดับ
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คุณวุฒิวิชาชีพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดตั้งสานักงานหรือองค์กรกลางที่รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีความทันสมัยตามสถานการณ์
5) ส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาประเทศ
5.1) การส่ งเสริมการอาชีวศึกษา และเร่งผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
5.๑.1) ควบรวมอาชีวะรัฐเอกชน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีคาสั่งที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 42 ง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิรูป
การศึกษา และการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม การศึกษา
ด้านวิชาชีพมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัวและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประเทศมีความต้องการ
กาลังคนสายอาชีพเป็นจานวนมาก รัฐบาลจึงต้องเร่งผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องภารในภาค
เศรษฐกิจของประทศ และโครงสร้างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านมาอาชีวศึกษาภาครัฐมีความเข้มแข็ง
กว่า การควบรวมจึงเป็นทางเลือกที่สาคัญ
ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดความคล่องตัวในการ
เปลี่ยนผ่านอ านาจหน้าที่จากตันสังกัดเดิมของอาชีวศึกษาเอกชน คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) มาอยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สอศ. จึงได้มีประกาศ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ให้เป็นหน่วยงานภายใน โดยมี
หน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา และดูแลโรงเรียนเอกขนประเภทอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีคาสั่ง สอศ.
ที่ 278/2599 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้อนุญาตในส่วนของโรงเรียน
ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ตมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 และมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และตามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดสตูล เป็นผู้อนุญาตในส่วนของโรเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
เพื่อให้การบริการจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอศ.จึงได้มีประกาศ
กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ ชื่อย่อ และเลขประจาเจ้าของเรื่อง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีชื่อย่อว่า
ศอช. รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาเจ้าของเรื่อง ศธ 0617 โดย ศอช. แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 งาน คือ
งานธุรการ และ 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 3. กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 4. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา และ 5. กลุ่มกิจการนักศึกษา
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ทั้งนี้ หลังจากมีการควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีวิทยาลัยอยู่ในกากับดูแลทั้งสิ้น ๘๘๖ แห่ง มีนักเรียนทั้งสิ้น
๙๗๖,๖๑๑๕ คน แบ่งเป็นวิทยาลัย อาชีวะรัฐ จานวน ๔๒๕ แห่ง นักศึกษา ๖๗๓,๑๑๓ คน และวิทยาลัย
อาชีวะเอกชน จานวน ๔๖๑ แห่ง นักศึกษา ๓๐๒,๕๐๒ คน ทั้งนี้ วิทยาลัยแต่ละแห่งควรมีความถนัดเฉพาะ
ทางไม่ซ้าซ้อนกัน และให้เด็กเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง อาชีวะทั้งส่วนกลางและในระดั บจังหวัด
ต้องร่วมกันวางแผนการรับนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน สร้างความเป็นเลิศแต่ละด้านในสถานศึกษา เพราะรัฐ
ต้องการสร้างให้ สถานศึกษาเอกชนมี ความเข้ มแข็ งเพื่ อแบ่ งเบาภาระในการจัดการเรียนการสอน และ
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่ อผลิตกาลังคนที่มีทักษะฝีมือให้เพียงพอต่อการพัฒนา
ประเทศ
5.๑.๒) โครงการเรี ยนร่ วมหลั กสู ตรอาชี วศึ กษาและมั ธยมศึ กษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน และ
ด้อยโอกาส ทางการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อด้านอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควบคู่กับ
การเรียนสามัญมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก่อน คสช. เริ่มดาเนินการมีนักเรียน
ในโครงการทวิศึกษาจานวน 1,066 คน สถานศึกษาเข้าร่วมจานวน 50 แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 - 2558 ที่คสช.ดาเนินการ มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในโครงการทวิศึกษาเป็น 30,505 คน และ
มีสถานศึกษาเข้าร่วม จานวน 518 แห่ง สาหรับการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กาหนด
เป้าหมายนักเรียน รวมทั้งสิ้น 42,776 คน ดังนี้ นักเรียนในสังกัด สช. จานวน 5,599 คน นักเรียนใน
สังกัด สพฐ. จานวน 34,867 คน และในสังกัด กศน. จานวน 2,310 คน
5.๑.๓) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาเนินการจัดงาน “อาชีวศึกษา
ทวิภาคีไทย” เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2559 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความสาเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ความสาเร็จของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
ในระบบทวิภาคี โดยมีพิธีเปิดและปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี เรื่อง “อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ”
นายกรัฐมนตรีพบปะคณะกรรมการยกระดับคุณวิชาชีพอาชีวศึกษา มอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
จัดแสดงนิ ทรรศการผลสาเร็จการด าเนิ นงาน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ทวิศึกษา
การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท การจัดการอาชี วศึ กษาตามมาตรฐานสากล จั ดคลิ นิกทู ตทวิภาคีเพื่ อให้
คาปรึกษาแก่สถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สิทธิและประโยชน์ทางภาษีที่สถานประกอบการจะได้รับ ฯลฯ ทั้งนี้มีผู้ร่วม
จัดงานจากภาครัฐและเอกชน 634 แห่ง ประมาณ 1,425 คน และผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น 130,712 คน
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา ประมาณ 38,352 คน กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ประมาณ56,594
คน ผู้ประกอบการ ประมาณ 2,127 คน ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ประมาณ 2,862 คน
ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน ประมาณ 29,352 คน
สาหรับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555 – 2558
พบว่า มี นั กเรียนและสถานประกอบในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นอย่างก้ าวกระโดด โดยก่อนรั ฐบาลเข้ามา
ดาเนินการ มีนักเรียนจานวน 43,370 คน และสถานประกอบการเข้าร่วมจานวน 7,826 แห่ง ในช่วงปี
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2558 มีนักเรียนจานวน 91,448 คน เพิ่มขึ้นจานวน 48,078 คน สถานประกอบการจานวน 10,527
แห่ง เพิ่มขึ้นจานวน 2,701 แห่ง และในปี 2559 มีนักเรียนจานวน 94,556 คน เพิ่มจากปี 2558 จานวน
3,100 คน และสถานประกอบการจานวน 17,791 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 จานวน 7,264 แห่ง
5.1.4) การจัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคนิค อาชีวศึกษา และ
การฝึ กอบรมวิ ชาชีพ ระหว่างส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กั บเขตพื้นที่การศึกษา
มหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอู ดอง คี ผู้ว่ าการฝ่ายการศึกษามหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลี
นายยู น โซ ยั ง ผู้ อ านวยการศู นย์ การศึ กษาเกาหลี ประจ าประเทศไทย และคณะผู้ บริ หารส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ในเบื้องต้นจะดาเนินการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ และ
นั กศึ กษา โดยจะตั้ งคณะท างานร่ วมเพื่ อศึ กษาและวิ เคราะห์ความสอดคล้ องของมาตรฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรของทั้งสองประเทศ เพื่อจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และในอนาคตจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อาทิ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี
ความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อนักศึกษาสาเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสอง
ประเทศ หรือเรียกว่า “ทวิวุฒิ (Dual Degree)”
5.๑.5) การส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศนโยบาย โดยมี จุ ด เน้ น
“การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน” จึงได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยคัดเลือก
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มระดั บ หนึ่ ง ในด้ า นบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางและในสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น
น า ร่ อ ง 16 สาขาวิ ช า ที่ สอดคล้ องกั บ มาตรฐานอาชี พในกลุ่ ม อาเซี ยน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น และ

ความต้องการกาลังคนในภาคอุตสาหกรรมนั้น ขณะนี้ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเฉพาะทางนาร่อง
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน 6 ซู เ ปอร์ ค ลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรม ดั ง นี้
1) กลุ่ มคลั ส เตอร์ ค มนาคม สาขาพาณิ ช ยนาวี ที่ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี และอุ ต สาหกรรมการต่ อเรื อ
นครศรีธรรมราช 2) กลุ่มคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สาขาปิโตรเคมี ที่วิทยาลัยเทคนิค (วท.)
มาบตาพุด 3) กลุ่มคลัสเตอร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
(วษท.) พะเยา 4) กลุ่มคลัสเตอร์แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ สาขาแม่พิมพ์ ที่วิทยาลัยเทคนิค (วท.)
สมุทรสงคราม 5) คลัสเตอร์ท่องเที่ยวโรงแรม สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม ที่วิทยาอาชีวศึกษา (วอศ.)
เชี ยงราย และ 6) คลั สเตอร์ ไ ฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ สาขาไฟฟ้ าก าลั ง ที่ วิ ทยาลั ยเทคโนโลยี และ
การจัดการ กฟผ. (แม่เมาะ)
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5.๑.6) การประชุมผูบ้ ริหารด้านอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“SEA TVET Director Meeting, Country Level : Harmonization and Mobility” ระหว่างวันที่ 26 – 28
พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหารระดับสูง และ ผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุม จานวน 187 คน จาก 14 ประเทศ โดยมีสาระสาคัญของการ
ประชุมดังนี้ (1) การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้ Chiengmai Joint Statement ได้แก่ สาขา
Hospitality, Electronics Mechatronics Manufacturing, Agriculture and Fisheries, Construction
and Architecture, Accounting and Commerce และจากที่ประชุม SEATVET ที่เมือง Solo
ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมขอเพิ่มอีก 1 สาขา ได้แก่ Marine Maritime โดยมีประเทศที่เสนอ
เข้าร่วม ได้แก่ เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย (2) การลงนามความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม กาหนดแผนงาน การดาเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทุกระดับ
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร การฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อนาไปสู่การจัดการเรียน
ร่วม พร้อมทั้งการกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินกิจกรรม (3) มีการหารือทวิภาคีระหว่างผู้บริหารระดับสูง
เพื่ อ หาแนวทางร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาบุ ค ลากร เช่ น สอศ.กั บ กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และ
(4) การประชุม SEA TVET ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และมาเลเซีย
5.1.7) ความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเมียนมาร์ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สาคัญมีดังนี้
(1) ร่วมมือกับองค์กร NGO ได้แก่ ADRA ประเทศไทย และ
ACTED จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้พานักในศูนย์พักพิงในประเทศไทย เพื่อให้มีวิชาชีพและนาไป
ประกอบอาชีพได้หลังจากเคลื่อนย้ายจากศูนย์พักพิงกลับภูมิลาเนาเดิมและการไปทางานที่กลุ่มประเทศอื่นๆ
ปีละ 1,200 คน หลักสูตรที่ใช้ในการจัดอบรมได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไทยและเมียนมาร์
(กระทรวงศึกษาและกระทรวงแรงงาน) ในปี 2558 มีจานวน 18 หลักสูตร ตามความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
(2) ร่วมมือกับ Department of Technical Vocational
Education จัดอบรม Train the trainer ให้กับครูอาชีวศึกษาของประเทศเมียนมาร์ในสาขาต่างๆ เพื่อกลับไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน โดยจะจัดขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทยในพื้นที่ข้างเคียงกับประเทศเมียน
มาร์และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย
โดยจะยกเว้นค่าเล่าเรียนให้และจะได้รับการส่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษา
(3) ร่วมกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จากัด และธนาคารกรุงเทพ
รับนักเรียน นักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม เข้าฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามตาแหน่งงาน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกงานกับบริษัทอินโดรามา ในประเทศไทย ก่อนเข้าทางานในบริษัทอินโดรามา
เวนเจอร์ ที่ได้เปิดลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยในปี 2559 มีนักศึกษาจากเมียนมาร์เข้ารับการฝึกอบรม
ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามทั้งสิ้น 8 ราย
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(4)
การด าเนิ นงานด้ านอาชี วศึ กษา ภายใต้ SEA-TVET
Consortium หรือ สมาพันธ์อาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์
ได้เห็นชอบร่วมกันในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในสาขาช่างอุตสากรรมและพาณิชยนาวี
(5) การจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ใน อ.แม่สอด จ.ตาก
เช่น TK Garment ในสาขา ตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ ปวช. และมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
และแรงงานในโรงงานซึ่งส่วนใหญ่ เป็นแรงงานต่างด้าว โดยได้ประกาศนียบัตร 180 ชั่วโมง
5.๒) การผลิตกาลังคนในระดับอุดมศึกษา รองรับความต้องการของประเทศ
5.๒.๑) การจั ดท าเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ.
๒๕๕๘ ฉบับใหม่ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ
๒๙๕ ง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย
สาระสาคัญของการปรับปรุงเกณฑ์ ฉบับใหม่ประกอบด้วย ระดับการศึกษา จาแนกเป็น (1) ปริญญาตรี
และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และบัณฑิตศึกษา (๒) หลักสูตรปริญญาตรีจาแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
ประเภททางวิชาการ และหลักสูตรทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการเชิง เทคนิค (๓) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เน้นคุณภาพ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น และ (๔) กาหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ของอาจารย์
ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้จัดประชุมชี้แจงให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
5.๒.๒) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทางาน (Work Integrated Learning : WIL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สกอ. จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (WIL)
และสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้กับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย จานวน 17 โครงการ
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6,736,500 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอ
โครงการจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย เพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (WIL) จานวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
6,849,300 บาท และจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ (วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7/2559) ในวันที่
6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
5.๒.๓) วางแผนร่ วมกั บหน่ วยงานผู้ ใช้ บั ณฑิ ตจั ดท าโครงการผลิ ต
กาลั งคนรายสาขาเพื่อให้สอดคล้ องกับความต้องการ สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการ
จัดทาข้อมูล ความต้องการและการผลิตกาลังคน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยมีหน่วยงานที่เข้า
ร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) กระทรวงอุตสาหกรรม และ
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สานักงานสถิติ โดยที่ประชุมขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ สศช. เพื่อดาเนินการต่อไป ทั้งนี้
สกอ. ได้จัดส่งข้อมูลการผลิตบัณฑิต (Supply side) ให้กับ สศช. ดังนี้ 1) ข้อมูลแผนการรับนิสิตนักศึกษา
(เข้ าใหม่) ตั้ งแต่ ปีการศึ กษา 2553-2565 แยกตามสถาบั น แยกตามคณะ แยกตามระดั บการศึ กษา
2) ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555-2556 แยกตามสถาบัน แยกตามคณะ แยกตามระดับ
การศึกษา และแยกตามกลุ่มคณะ 3) ข้อมูลนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2555-2556 แยกตามสถาบัน
แยกตามคณะ แยกตามระดับการศึกษา และแยกตามกลุ่มคณะ
5.2.4) จัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้รับบริการการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่กาลังศึกษา
อยู่ ณ ภาคการศึกษา 2/๒๕57 รวมทั้งสิ้น 17,974 คน เปิดสอนในสาขาวิชา ได้แก่ การโรงแรม การจัดการ
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม
อินโดจีน ฯลฯ รวมทั้งมีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต จานวนทั้งสิ้น2๗,๓๓๙คน/61 ชุมชน ดาเนินการภายใต้ (1) โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนมีผู้รบั บริการ 9,989 คน/61 ชุมชน (2) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้ านอาชี พและด้ านคุ ณภาพชี วิ ต จ านวน 1๗,๓๕๐คน ตั วอย่ างหลั กสู ตร เช่ น หลั กสู ตรภาษากั มพู ชา
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
แผนการดาเนินงานในปี 2559 หลักสูตรอนุปริญญา 16 สาขา
เป้าหมายจานวน 14,462 คน ไตรมาส 3 ดาเนินการได้ 14,465 คน หลักสูตร ปวส. 7 สาขาวิชา เป้าหมาย
990 คน ดาเนินการได้ 610 คน หลักสูตร ปวช. 8 สาขาวิชา เป้าหมาย 1,677 คน ดาเนินการได้ 1,077 คน
(หลักสูตรอนุปริญญา = ผลรวมของนักศึกษาคงอยู่ ณ ภาคเรียนที่ 1/2558 และนักศึกษาเข้าใหม่ ณ ภาคเรียน
ที่ 1/2558 2/2558 และ 3/2558 หลักสูตร ปวส. และ ปวช. = ผลรวมของนักศึกษาคงอยู่ ณ ภาคเรียนที่
2/2558 และนักศึกษาเข้าใหม่ ณ ภาคเรียนที่ 2/2558 3/2558 และ 1/2559)
5.๒.5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชุมหารือกับเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษาระดับภูมิภาค ๙ เครือข่าย เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางที่สอดคล้องต่อการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปั จจุบันมุ่งเน้น
ในการเร่งแก้ไขปัญหาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย นาร่องโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการกาหนดเขต
พื้นที่จังหวัดและโรงเรียนที่จะเข้าไปดูแลคุณภาพการศึ กษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการนาร่อง
ภายใต้ชื่อว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โดยกาหนดกิจกรรมที่เปิดกว้างสาหรับการดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ทั่วประเทศใน ๔ กิจกรรม ตามจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ (๑) ส่งเสริม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (๓) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และ (๔) การรู้เท่าทันไม่เป็นเหยื่อสังคม
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ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รวบรวมข้อมูลใน
เบื้องต้นจากรายงานผลของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ๙ เครือข่าย ในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้
(๑) มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมดาเนินการ จานวน ๑๒๕ สถาบัน
(จาก ๑๗๐ สถาบั น) ใน ๕๗ จั งหวัด (จาก ๗๗ จั งหวั ด) มีโรงเรียนเข้าร่วมดาเนินการ ๑๔๗ โรงเรียน
ใน ๑๓๓ กิจกรรม/โครงการ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ๑,๕๐๔ คน
(๒) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาลังส่งเสริมให้โครงการ
นาร่ องดังกล่าวได้ต่อยอดและพัฒนาขยายผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้มากขึ้นตามเป้าหมาย
ของภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณนับจากนี้ โดยได้ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลกรณีตัวอย่างที่ดี
(Best Practice) ของโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค ๙ เครือข่าย
ได้เคยดาเนินการหรือกาลังดาเนินการในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลสาหรับนาไปเป็นต้ นแบบ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
(๓) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้มีการติดตามผล
การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ของแต่ละเครือข่าย (Site visit) เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุน การดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการอานวยการ กากับและติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (Monitoring) เป็นผู้ดาเนินการ
และสรุปผลในภาพรวมตามลาดับต่อไป
5.๓) ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษา
5.๓.๑ เข้าร่วมการประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในงาน
27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1214 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผลงานนักศึกษาไทยได้รับรางวัล 3 ผลงาน ได้แก่
(1) ผลงาน “เตาชีวมลไฮบริด” วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Malaysian
Invention and Design Society) และ Honor of Invention (President World Invention
Intellectua lProperty Associations) (2) ผลงาน “เครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้วแทนทราย ทาอิฐ
สร้างบ้าน” วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Malaysian Invention and
Design Society) และ Honor of Invention (President World Invention Intellectual Property
Associations) (3) ผลงาน “การพัฒนาคอมพิวเตอร์จิ๋วสาหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย” วิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Malaysian Invention and
Design Society) และ Excellent Award นอกจากนี้ มีผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ของวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมที่จะส่งต่อให้วิทยาลัย
ทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศใช้ เ ป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น จานวน 3 ผลงาน คือ (1) เครื่องป้องกันเด็กติดในรถ ที่จะตรวจจับและแจ้งเตือนสิ่งเคลื่อนไหว
ภายในรถผ่านลาโพงไซเรนและโทรศัพท์มือถือ (2) ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ โดยมีการ
แจ้งเตือนเมื่อมีปริมาณก๊าซสูงเกินที่ระบบกาหนด (3) เครื่องทุบทาลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกน้า
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5.๓.๒) โครงการอาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม เสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ รู้จักอดทน มีจิตสาธารณะ บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และการทางานเป็นทีม ให้ กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซม
เครื่องใช้ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามพื้นที่ต่างๆ ช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ และขาดโอกาสทาง
การศึ กษา ให้ ค วามรู้ เพื่อพั ฒ นาคุณภาพชีวิ ต ให้กั บประชาชนทั่วไป จั ด กิจกรรมพั ฒนาสิ่งแวดล้อ ม
สาธารณูปโภคต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2558 มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 130 แห่ง
รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 18,030 คน และจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา “อาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ ”
กลุ่มโรงเรียนที่ 1 “จตุจักร” ค่ายจิตอาสา บารุงรักษาและทาความสะอาดบริเวณวัด จัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชน ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 127 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม
2558 ณ โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม โรงเรียนที่ 3 “สวนหลวง ร.9”
บารุงรักษาและทาความสะอาดบริเวณวัด จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 120 คน ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
5.๔.3) โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็ กของรัฐบาล เพื่อให้ บริ การด้ านการดูแลรั กษาและซ่อมบารุงเครื่องมื อการเกษตร
ยานพาหนะ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานจริง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสถานศึกษาได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
มีจ านวน 738 ศู นย์ และประชาชนมี ผู้ ใช้ บริ การ จ านวน 128,270 คน โดยให้ บริ การปรั บปรุ งซ่ อม
จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือ เครื่องจักร 2) ยานพาหนะ และ 3) เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้นจานวน
210,913 หน่วย (ชิ้นงาน) โดยพบว่าการให้บริการปรับปรุงซ่อมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามากที่สุด จานวน
117,310 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.6รองลงมาเป็นประเภทยานพาหนะ 75,620 คัน คิดเป็นร้อยละ
35.9 และประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร จานวน 17,983 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 8.5
5.๓.๔) โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕9 และเทศกาล
สงกรานต์ 2559 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในการบูรณาการ
จัดตั้งจุดบริการอานวย ความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามถนนสายหลักและ
ถนนสายรองทั่วประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(กปถ.) กรมการขนส่งทางบก และจากงบประมาณขอสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมแล้ว
250 จุดบริการ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕9 ดาเนินการระหว่างวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ภายใต้นโยบายรัฐบาล “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่
๒๕๕๙” โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. บนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศ
77 จังหวัด ยกเว้นพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 7 จุดบริการ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยการให้บริการฟรีภายในศูนย์อาชีวะอาสา ตรวจสภาพ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตรและรถอื่น ๆ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ากลั่น น้ามันเครื่อง น้ามัน
เบรก น้ามันครัชต์ เติมความดันลมยาง ทาความสะอาดไส้กรองอากาศ ปรับแต่งเครื่องยนต์ และเปลี่ยน
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หลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรี และให้บริการเครื่องดื่ม เช่น น้าเย็น น้าชา กาแฟ ตลอดจนแนะนาเส้นทางการ
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และบางจุดบริการมีนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยมี
ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4
มกราคม 2559 รวม 40,943 คัน
(2) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ดาเนินการระหว่าง
วันที่ 11 – 17 เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. ตามกรอบแนวทางการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ของศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน และใช้
ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” มีทีมครู นักเรียน
นักศึกษา ประมาณ 20,000 คน ในสาขาวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) และสาขาอื่น ๆ อาทิ บริหารธุรกิจ
การท่องเที่ยว การบัญชี อาหาร ฯลฯ มาคอยให้บริการประชาชน “ฟรี ” ได้แก่ ตรวจสภาพรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และรถอื่น ๆ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ากลั่น น้ามันเครื่อง น้ามันเบรก น้ามันครัชต์ เติม
ความดั น ลมยาง ท าความสะอาดไส้ ก รองอากาศ ปรั บ แต่ ง เครื่ อ งยนต์ และเปลี่ ย นหลอดไฟ
รถจักรยานยนต์ฟรี และบริการเครื่องดื่ม เช่น น้าเย็น น้าชา กาแฟ ตลอดจนแนะนาเส้นทางการ
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และบางจุดบริการมีนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้า มี
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.59 รวมรถ
ประเภทต่างๆ ที่เข้ารับบริการ จานวน 37,417 คัน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ช่วยเหลือภัยแล้ง ดาเนินการระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ
โดยมีทีมของครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการซ่อมบารุงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน, อุปกรณ์กักเก็บน้าดื่มน้าใช้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน
6) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
6.1.1) โครงการผลิ ตครูเพื่ อพั ฒนาท้ องถิ่ น เมื่ อวั นที่ 29 มี นาคม
2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดาเนินโครงการฯ
ในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ก่อน ส่วนการดาเนินการในระยะต่อไป (พ.ศ.2562-2572) ให้นาไปบรรจุ
ในแผนปฏิรูปประเทศไทย สาหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการนาร่องการผลิตครูระบบจากัด
รับ (ระบบปิด) ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงาน กศน.) โดยดึงดูดคนดี คนเก่ง
เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และ
เมื่อสาเร็จการศึกษาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูแล้ว
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิลาเนาของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและลดปัญหา
เรื่องการโยกย้าย
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ในระยะเริ่มแรกมีเป้าหมายการด าเนินงานปีละไม่มาก เพื่อให้
สถาบันผลิตครูมกี ารปรับลดการผลิต และปรับบทบาทเป็นการพัฒนาครูประจาการในพื้นที่ แต่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้มีการผลิตครูที่มีคุณภาพจานวนมากพอที่ส่งกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพของการศึกษาไทย ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ
เป็นสถาบันผลิตครูในโครงการฯ โดยคานึงถึงพื้นที่เป็นหลัก (Area Based) โดยพื้นที่ที่มีความขาดแคลน
ครูมาก (พื้นที่ชายขอบจังหวัด พื้นที่ในเขตเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่พิเศษ) และมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีภูมิลาเนาตรงกับพื้นที่พิเศษและผ่านการเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5
ของเป้าหมายการคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยคาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการตามเป้าหมาย (พ.ศ.25592572) จะผลิตครูได้ตามเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 48,374 คน แยกเป็นกลุ่มคนดีคนเก่งที่เข้ามาเรียน
เพื่อบรรจุในภูมิลาเนาของตนเอง 47,294 คน และกลุ่มในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครูมาก และเมื่อสาเร็จ
การศึกษาจะได้รบั การบรรจุในภูมิลาเนาของตนเอง 1,050 คน หรือประมาณร้อยละ 5 ของเป้าหมายทั้งหมด
6.๑.2) พั ฒ นาปรั บปรุ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม กฎ ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และ (๑.๓) แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตาแหน่ง ระดับ
ตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นไป เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิดความเหลื่อมล้าสอดคล้องกับแนวทาง
ที่ ก.พ. กาหนด
นอกจากนี้ ได้ อ อกหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รอง
และ ผอ. สถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ รวมทั้ง อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และได้มี ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศ และงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนที่ 82 ง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว
6.1.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริห ารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการพัฒนา
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ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 10 รุ่น จานวน 421 คน และรองผู้อานวยการสถานศึ กษา จานวน
3 รุ่น จานวน 126 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 547 คน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีดังนี้
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จานวน 4 คน
ครู เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 1 คน ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ จ านวน 153 คน
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ จานวน 56 คน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ จานวน 29 คน ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาชานาญการพิเศษ จานวน 18 คน และผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 61 คน
(2) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5 ดาเนินการหลักสูตรเสริม (การติดตามประเมินผล) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิก าร (นบส.ศธ.) รุ่น ที่ 6 มีผู้เข้ารั บการพัฒ นาจานวน 57 คนและโครงการพัฒ น
านักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการพัฒนาจานวน 39 คน
(3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสมรรถนะผู้นาทาง
การศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable
Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen : CBSEL) มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาจานวน 30 คน โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556 – 2550 จานวน 2 รุ่น รวม 74 คน
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 จานวน 39 คน
และ พัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 จานวน 42 คน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
เครื อ ข่ า ยแกนน าคุ ณ ภาพให้ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเป็ น วิ ท ยากร และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน เครือข่ายสานักงานศึกษาธิการในภาคพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด
(จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
จานวน 41 คน และโครงการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยบทเรียน elearning
(4) โ ครงการผู้ น าเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษา
(Leadership for Education Chang : LEC ) รุ่นที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาผู้เข้ารับการ
พัฒนาจากภาครัฐ สังคม เอกชนและชุมชน จานวน 30 คน โดยมีการปฐมนิเทศและประชุมปฏิบัติการ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพใน 6 Module
6.2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินโครงการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยจัดสรรให้ข้าราชการครู (ผู้สอนกู้ยืม) รายละไม่เกิ น
200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 1 ผ่อนชาระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด) ผลการดาเนินงาน ปัจจุบัน
มี ข้ าราชการครู ได้ รั บความช่ วยเหลื อแล้ ว จ านวนกว่ า 55,000 ราย เป็ นเงิ นกว่ า 4,400 ล้ านบาท
โดยปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ อนุ มั ติ ให้ ข้ าราชการครู ได้ กู้ ยื มแล้ วจ านวน ๒,๖๕๒ ราย เป็ นเงิ น
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๕๒๑,๖๖๗,๔๖๕.๘๒ บาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติวงเงินเพื่อจัดสรรให้ข้าราชการครูกู้ยืม
จากกระทรวงการครลัง จานวน ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้กู้ยืม
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครู สาหรับมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มหนี้วิกฤตรุนแรง คือ อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดาเนินคดี หรือถูกบังคับคดี 2) กลุ่มหนี้ใกล้วิกฤติ คือ
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด ติดต่อกัน 3) ลูกหนี้ค้างชาระไม่เกิน 12 งวด ติดต่อกัน และ 4) ลูกหนี้ปกติ
โดยมีผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จานวน ๕๖000 ราย รวมเป็นเงินกว่า ล้านบาท มีผู้ได้รับการอนุมัติ
ช่วยเหลือแล้วจานวน 20,000 ราย เป็นเงินกว่า ๒๙,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา
ช่วยเหลือต่อไป
๖.๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยดาเนินการ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จานวน ๙๐ หลักสูตร รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการเทียบโอน จานวน ๕,๗๖๑ ราย โดยการฝึกอบรม จานวน ๑๗,๖๔๔ ราย ออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ จานวน ๕๘,๔๕๗ ราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน ๗๗,๙๐๘ ราย พัฒนาผู้ที่ได้รับ
รางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทอง ให้เป็นวิทยากรคุรุคุณธรรมของคุรุสภา ตามหลักสูตรวิทยากร “คุรุคุณธรรม”
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมเป็นวิทยากร
จานวน ๑๓๗ คน และได้นาครูอาวุโส ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน 3,244 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร แทนพระองค์ เพื่ อรั บพระราชทานเครื่ องหมายเชิ ดชู เกี ยรติ และ
เงินช่วยเหลือ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นอกจากนี้ได้จัดงานวันครู
ครั้งที่ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 16 มกราคม ๒๕5๙ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูให้สังคมเล็งเห็นถึงความสาคัญร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณครู โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มอบคาขวั ญวันครู “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” รวมทั้งส่งเสริ ม
สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศร่วมจัดงานวันครู
7) การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
7.1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา โดยยึดถือภารกิจและพื้ นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors) จากการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา พัฒนาระบบ TEPE Online ภายใต้หลักการ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ ทุกที่
ทุกเวลา” (Anyone, Anywhere, Anytime) ซึ่งได้ประกาศเริ่มใช้อย่างเต็มระบบไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2558 โดยพัฒนาผ่านระบบออนไลน์จะช่วยประหยัดงบประมาณจากการพัฒนาแบบเดิม ทั้งการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและการพัฒนาครูผู้ช่วยเป็นจานวนมาก รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวครูจาก
การพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาดึงครูออกนอกโรงเรียน/นอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของระบบการพัฒนา
TEPE Online ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ ระบบสมาชิกออนไลน์ ระบบการพัฒนาครู และระบบการสอบ
รับรองความรู้ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานในหลายส่วน ดังนี้
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๗.๑.๑) การพัฒนางานในหน้าที่ (ระบบ UTQ) ได้มีการเปิดระบบพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 131 รายวิชาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 พร้อมทั้งมีการ
จัดตั้งศูนย์ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ และระดับจังหวัด 84 ศูนย์ ตลอดจนเตรียมจัดทาและพัฒนา
หลักสูตรเพิ่มเติมอีก 30 รายวิชา
๗.๑.๒) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผชู้ ่วย ได้จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรพัฒนางาน พัฒนาตน 13 รายวิชาเสร็จเรียบร้อย พร้อมนาเสนอ ก.ค.ศ.ให้ความเป็นชอบแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาโปรแกรมและสามารถเปิดระบบการพัฒนาได้ภายในเดือนมีนาคม 2559
๗.๑.3) การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้จัดทาและ
พัฒนาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สาหรับผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ รวม 279 หลักสูตรแล้วเสร็จ เตรียมนาเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป
๗.๑.4) การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
และพัฒนาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
รวม 78 รายวิชา เพื่อเตรียมนาเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๗.๑.5) การขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพ อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ รวม 30 รายวิชา พร้อมทั้งเตรียมหลักสูตรขอต่อใบประกอบวิชาชีพ 3 รายการเสนอต่อ
คุรุสภาพิจารณา
ทั้งนี้ ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ ระหว่างวันที่ 1 - 5 มี นาคม 2559
เพื่อพัฒนาหลักสูตรในระบบ TEPE Online ทั้งในส่วนของโครงสร้างและเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการปฏิบัติงาน ทั้งหลักสูตรในข้อ
7.1.4 และ 7.1.5 โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการการทางาน
7.2) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.1) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (MOENet) โดยปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพความเร็วช่องทางออกต่างประเทศจาก 15 Gbps เป็น 50 Gbps และช่องทาง
ภายในประเทศ (Domestic) ความเร็ว 57 Gbps เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาเพื่ อ การจัด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจั ด การทั่ ว ประเทศประมาณ
35,000 แห่ง รวมถึงหน่วยงานภายในวังจันทรเกษม และทาการตัดถ่ายโอน โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเครือข่าย UniNet มายังเครือข่ายMOENet จานวน 5,000 แห่ง
โดยได้ตัดถ่ายโอนเรี ยบร้อยแล้ ว จานวน 536 โรงเรียน และอยู่ระหว่างคัดเลือกโรงเรียนเพื่อตัดถ่ายโอน
ในระยะต่อไป จานวน 1,000 โรงเรียน

๗.2.2) โครงการเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา
(UniNet) มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ จานวน 10,702 แห่งทั่วประเทศ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องร้อยละ 99.71
๗.2.3) โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ปีงบประมาณ 2558
มี ฐ านข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร จ านวน 14 ฐาน มี บ ทความในฐานข้ อ มู ล ที่ เ ข้ า ถึ ง จ านวน
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27,390,058 เรื่อง และจานวนความถี่การเข้าใช้บริการ 40,777,355 ครั้ง สาหรับในปีงบประมาณ 2559
(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 27 พ.ค. 59) ขณะนี้มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ จานวน 15 ฐาน มีบทความ
ในฐานข้อมูลที่เข้าถึงจานวน 26,239,500 เรื่อง และมีจานวนความถี่การเข้าใช้บริการ 32,691,051 ครั้ง
๗.๑.4) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สนับสนุนการแบ่งปัน
ทรัพยากรในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและระดับอื่น ๆ เพื่อช่วยผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไทยด้วยการเปิดใช้เนื้อหาที่มโี ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ขยายผลสู่การศึกษาระดับพื้นฐานด้วยการจัดทา
ระบบกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ (1) การพัฒนา
บทเรียนและหลักสูตรรูปแบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด (Massive open online courses: MOOCs)
(2) พัฒนาอาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตบทเรียน และ
หลักสูตรรูปแบบMOOCs (3) การจัดการความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในการดาเนินงาน
ด้านการศึกษาออนไลน์ (Online Education) (4) วิจัยและจัดทาเกณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ หรือ สร้าง
ระบบการบริ ก าร ระบบการตรวจสอบ และมาตรฐานส าหรั บ การศึ ก ษาออนไลน์ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
กระบวนการ ตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต การจั ด การเรี ย นการสอน และการบริ ก ารการศึ ก ษา
และ (5)
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อให้บริการด้านการศึกษาออนไลน์ เพื่อรองรับผู้เข้าศึกษาจากภูมิภาคของ
ประเทศ และ
ทั่วโลก โดยในปีงบประมาณ 2558 มีการพัฒนาระบบApplication อยู่
ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบใช้งาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการพร้อมใช้งานแล้ว ทั้ง
android และIOS
7.2.5) การประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 : Workshop on UniNet Network Computer and
Application : 32nd WUNCA โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายของ UniNet เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้งานด้านการ
ศึกษาวิจัยร่วมกัน และยังได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
Hardware และ Software พร้อมทั้งร่วมกันกาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ WUNCA ยังเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่
ให้กับบุคลากรที่ดูแลเครือข่ายในสถาบันการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน
นักวิจัยที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมและผลิตผลงานทางวิชาการ
ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพด้ านการวิจัยของประเทศ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านไอทีทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเปิดงาน ร่วม
บรรยายและจัดฝึกอบรมกว่า 100 คน และมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ จานวนมากกว่า 1,000 คน รวมถึงการ
ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จานวน 11 เรื่อง
๗.2.6) โครงการพั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศู น ย์ เ รี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ซึ่ง สสวท. ได้จัดตั้ง
ศูนย์บริการครบวงจร ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
IPST Learning Space (http://learningspace.ipst.ac.th) เพื่อดูแลทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้
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เทคโนโลยีแบบคลาวน์ (Cloud Service) ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้เป็นจานวนมาก และด้านการ
ให้บริการข้อมูล ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระบบการสอบออนไลน์ ระบบเรียนรู้ร่วมกัน และ
ระบบสานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบต่าง ๆ ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนจานวน 11 โรงเรียน
เพื่อสร้างความร่วมมือในการดาเนินงานเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาส
และความเท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมถึง
การจั ดการเรี ยนการสอนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น จากการรวบรวมสถิ ติ การใช้ งานศู นย์ เรี ยนรู้ ดิ จิ ทั ลฯ
ในภาพรวม พบว่ามีจานวนผู้ใช้บริการระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดี
๗.2.7) จั ดท าแอพพลิ เคชั่ นกดดู รู้ ที่ เรี ยน โดยร่ วมกั บสวนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกาหนดรายการข้อมูลที่จะนาเสนอผ่านแอพพลิเคชั่น 5 กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูล
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (2) ข้ อมู ลอาชี วศึ กษา (3) ข้ อมู ลอุ ดมศึ กษา (4) ข้ อมู ลหลั กสู ตรระยะสั้ นและ
(5) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เผยแพร่เพื่อการใช้งานผ่าน Apple App Store และ Google App Store
เรียบร้อยแล้ว
7.2.8) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "The 1 Book
e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท
กลุ่มเซ็นทรัล จากัด บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ได้ได้ ริเริ่มโครงการ "The 1 Book e-Library : ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเองและไร้ข้อจากัดเรื่องสถานที่และเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เข้าถึงการอ่านอย่างทั่วถึงผ่านแอพพลิเคชั่น The 1 Book
e-Library โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและแนวทางการทางานระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการอ่าน กิจกรรมนอก
ห้องเรียน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีแผนที่จะขยายโครงการไป
ยังชุมชนทั่วประเทศ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ทาให้มี
ความอยู่ ที่ดีขึ้น โดยสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, iOS,
Android ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา สาหรับการดาวน์โหลดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ ของ The 1 Book e-Library
มีจานวนไม่ต่ากว่า 300 เล่ม อาทิ หนังสือวรรณกรรมทรงคุณค่า เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือ
แบบเรียน หนังสือนิยายสร้างสรรค์ หนังสือความรูท้ ั่วไป หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียน
จะได้รหัสผ่านสาหรับให้นักเรียนในสังกัดเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือได้พร้อมกันถึง 9 ล้านคน

