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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

---------------------------4.1 การปฏิรูปการเรียนรู้
๑) การจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้าให้กับผู้เรียน
รัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยก้าหนดให้รัฐ
ต้องด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
1.1) มี ก ารประชุ ม หารือ กับ หน่ วยงานทุ ก ภาคส่วนที่ ท้ า หน้ าที่ ดู แ ลเด็ กเล็ ก
และเด็กก่อนวัยเรียนเกี่ยวกับแนวนโยบายการจัด การศึกษาปฐมวัย โดยที่ประชุมมีข้อสรุปที่ส้าคัญ
คือ (1) ด้านโอกาสทางการศึกษา ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชนโดยมี ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยที่จะ
จัดท้าแผนบูรณาการและติดตามประเมินผล และให้ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาอยู่แล้วจัดในอัตราส่วนที่จัด
อยู่ในปัจจุบัน ส้าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นมีการประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยจัดเป็น
กลุ่ ม A B และ C ในกลุ่ ม A เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ม าตรฐานก็ จ ะยกระดั บ มาเป็ น โรงเรี ย นอนุ บ าลต่ อ ไป
(2) คุณภาพ จะใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก เน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
ปัญญา อารมณ์ สังคม และการสอดแทรกการอ่านออกเขียนได้ เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนใน
ระดับ ป. 1 (3) ด้านมาตรฐาน โรงเรียนที่เปิดสอนก่อนวัยเรียน ให้ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิจารณาการบริหารจัดการของสถานศึกษาการจัดประสบการณ์ และการเรียนการสอน คุณภาพเด็ก
ตามสภาพความเป็นจริงทีมีอยู่ และ (4) ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนจะใช้อัตรา
เงินอุดหนุนรายหัวในปัจจุบัน 2,830 บาท/คน/ปี ส้าหรับโรงเรียนที่เปิดสอนก่อนวัยเรียนในทุกสังกัด
โดยให้ไปด้าเนินการส้ารวจเพื่อเสนอของบประมาณปี 2561
1.2) จัดท้าร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อเป็นหลักประกัน
ให้เด็กเล็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และพัฒนาทัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์ และด้ านสั งคม ได้ อ ย่ างสมวั ย สอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย อีกทังลงพืนที่ภาคสนามเก็บข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง
ผู้ดูแลเด็ก เพื่อปรับปรุงและจัดท้าเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๕ ปี
1.3) จัดท้านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560–2564
ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579)
1.4) จัดท้า ร่าง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... โดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กอายุ 3 ปี เพื่อสอด
รับตามรัฐธรรมนูญ ซึง่ อยู่ระหว่างการปรับเอกสารมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
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1.5) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
จนเป็ น เอกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ขณะนี ก้ า ลั ง ด้ า เนิ น การเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาประกาศใช้
1.6) ด้าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยความร่วมมือระหว่างส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานร่วมกับ
ส้ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) และ ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ในการพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง“เล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท” ซึ่งเป็นพืนที่พัฒนาเด็กรอบด้านผ่านการเล่นคือ สามารถพัฒนาเด็กทังด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความสุข ปัจจุบันการด้าเนินการใน
ระหว่างปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ มี โรงเรียนต้น แบบ ฯ และเครือ ข่ ายรุ่น ๑ แล้ วจ้านวน ๓๗๐ โรงเรีย น
กระจายทุกเขตพืนที่การศึกษา
๒) ขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทังในและนอกห้องเรียน
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา ๔H
(Head Heart Hand Health)และให้ความส้าคัญทังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
แบบ Active Learning โดยด้าเนินการดังนี
2.๑) โรงเรียนที่เข้า ร่วมโครงการ จ้านวน ๒๑,๔๑๗ โรงเรียน โดย รุ่น ๑ ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ้านวน ๔,๑๐๐ โรงเรียน และ รุ่น ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จ้านวน ๑๗,๓๑๗ โรงเรียน รวมทัง 2 รุ่น จ้านวน 21,417 โรง
2.๒) จัดท้าเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู” เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาและครูผู้สอนได้น้าไปใช้ในการด้าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนผู้ที่ท้าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวปฏิบัติของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และด้าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2.๓) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุ คลากรหลักของเขตพื นที่การศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลให้แก่สถานศึกษาน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.๔) คัด เลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
โดยได้ประกาศผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผลงานที่ได้รับรางวัล รวม ๗๗ หน่วยการ
เรียนรู้
ส้ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้
ของนักเรี ยน/นั กศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่ว
ประเทศ ๑๙ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ให้บริการการเรียนรู้
แก่กลุ่มเป้าหมายทังสิน ๓๗๒ โรงเรียน มีจ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมทังสิน ๑๓๙,๖๐๑ คน ซึ่งนักเรียน/
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นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจและต้องการให้น้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์
ไปจัดเพื่อเสริมความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึน
3) แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จากการติดตามประเมินการอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงการพัฒนาเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการประเมินอ่านออกเขียนได้
นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยวัดสมรรถนะ 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียน
ได้ และประเมินนักเรียนในทุกสังกัดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นตัวชีวัดผลส้าเร็จของ
การด้าเนินงานและฃฃน้าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับ
ชันต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมิน ดังนี
ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการปะเมินอ่านออกเขียนได้ในภาพรวม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558 และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินแต่ละด้าน ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ผลต่าง

รวมอ่านออกเขียนได้

75.51

78.00

2.49

- อ่านออกเสียง

78.79

83.94

5.15

- อ่านรู้เรื่อง

74.56

79.05

4.49

- การเขียน

72.12

69.02

-3.10

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมิน
อ่านออกเขียนได้ในภาพรวมระหว่างชันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มเดียวกัน พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนเพิ่มขึน ร้อยละ 2.49 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง
เพิ่มขึนร้อยละ 5.14 และร้อยละ 4.49 ตามล้าดับ แต่การเขียนลดลง ร้อยละ 3.10
นอกจากนีจากการเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนชันปะถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง แต่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปรับปรุงก็ลดลงด้วย ทังนีอาจเป็นเพราะผลการประเมินใน
ภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอนมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในกลุ่มปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเขียนได้ก่อน ซึ่ง
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สามารถท้าได้ส้าเร็จเนือ่ งจากนักเรียนในกลุ่มปรับปรุงมีจ้านวนลดลง 11,987 คน คิดเป็นร้อยละ 2.34
ดังตาราง
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จาแนกตามกลุ่มคุณภาพ
ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มคุณภาพ

ภาคเรียนที่ 1
จานวน

ภาคเรียนที่ 2

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ผลต่าง
จานวน

ร้อยละ

ปรับปรุง

37,375

7.77

25,388

5.43

- 11987

- 2.34

พอใช้

43,383

9.02

53,008

11.34

9625

2.32

ดี

112,783 23.45

131,668

28.17

18,885

4.72

ดีมาก

287,379 59.76

257,388

55.06 - 29,991

- 4.70

ทังนี ผลจากการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับผู้เรียน
ประกอบกั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลเชิ ง พั ฒ นาเป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ส่ ว นส้ าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึน
4) การวัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา
4.๑) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ ๔ ได้พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
และชีแจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาและระบบการประเมินแนวใหม่ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทังด้าเนินงานพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ก้าหนดในนโยบายเพื่อให้เป็นผู้
ประเมินที่มีมาตรฐานและขึนทะเบียนผู้ประเมินระดับชาติ (National list of Evaluator)
4.1) ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
โดยประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของผู้เรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ และการประเมินด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง (กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) ชันประถมศึกษาปีที่ ๒ ชันประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัดท้าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล รวมทังมีการจัดท้ารายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมการรองรับการ
ประเมินในระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
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๔.2) วัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคลัง
เครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการ ได้แก่ เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค้านวณ
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ข้อสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเขียน
ได้ในระดับชัน ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ข้อสอบมาตรฐนกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ห ลั ก ในระดั บ ชั นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๒ -๖และ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๓ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ มี รู ป แบบหลากหลายในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ข้ อ สอบ PISA โดยใช้
กระบวนการพัฒนาข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเพื่อการบริการแก่สถานศึกษาในการประเมินเพื่อการพัฒนา
และเป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
4.3) การพั ฒ นาเครื่อ งมื อ วัด สาหรับ การทดสอบการศึก ษาระดับ ชาติ ขั้ น
พื้น ฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ โดยมอบหมายให้สถาบั นส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในการพัฒนาเครื่องมือวัด และประสานการด้าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทังนี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยให้หน่วยงานที่จัดท้าหลักสูตรเป็นผู้ออกข้อสอบ
4.4) ฝึ ก อบรมวิ ท ยากรแกนน าในการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นเพื่ อ การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า บุคลากรจากส้านักงานเขต
พื นที่ การศึ กษาที่ เข้ ารับการอบรมเพื่ อพั ฒนาวิ ทยากรแกนน้ า ได้ รั บ ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ การ
วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวัด การสร้างข้อสอบ จากวิทยากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และฝึกสร้างข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบในลักษณะของ
การฝึกปฏิบัติตามภาระงานที่รับผิดชอบ (On the Job Training) และปรับแก้เครื่องมือ (Coaching)
ตลอดจนฝึกวิพากษ์และปรับแก้ข้อสอบให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งวิทยากรแกนน้าที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรจะสามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรับการ
ประเมินในระดับชาติในระดับเขตพืนที่การศึกษา
4) ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.1) พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับประชาชนทั่วไป รวมทัง
นักเรียนและครู โดยด้าเนินการต่อเนื่องในเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น “Echo English” ซึ่งมูลนิธิยุวเสถียรคุณ
ได้ ด้ า เนิ น การพั ฒ นา application โดยมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ Enconcept และมี ก ารอั พ เดทบทเรี ย น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทังเปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปใช้ฟรี นอกจากนี
ได้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ที่มีการ
น้าร่องไปใช้ในปีแรก จ้านวน ๖ โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ซึ่งใน
ปี ๒๕๖๐ คณะศึ กษาศาสตร์ม หาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ ก้าลั งด้าเนิ น การวิจัย ผลการใช้ Echo Hybrid
ในชันเรียนของโรงเรียนน้าร่อง ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการวิจัยและประเมินผล
4.2) พั ฒ นาครู แ กนน้ า ด้ านการเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษด้ ว ยค่ า ยพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(Boot Camp) ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยขยายผลการอบรมต่อจากปี
๒๕๕๙ ด้าเนินการอบรมครูรุ่นที่ ๑ ตังแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และขยายศูนย์เพิ่มเติมจาก ๘ ศูนย์
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เป็น ๑๒ ศูนย์ซึ่งได้ด้าเนินการจัดอบรมมาแล้ว ๙ รุ่น ใน ๑๒ ศูนย์ โดยวิทยากรจากประเทศสหราช
อาณาจักร จะมีครูเข้าร่วมทังสิน ศูนย์ละ ๗๕ คนต่อรุ่น รุ่นละ ๓ สัปดาห์ จ้านวนครูที่เข้ารับการอบรม
๕,๑๐๐ คน และเหลือผู้อบรมอีก ๑ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑๐ จ้านวน ๙๐๐ คน รวมทังสินในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ นีจะมียอดอบรมทังสิน ๖,๐๐๐ คน
5) ปรับระบบการทดสอบ O-NET/ยกระดับผลการประเมิน PISA
5.1) เน้นการออกข้อสอบ O-NET ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ปรับลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดสอบ O- NET จาก 8 กลุ่มสาระ เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระ, จัดสอบ O-NET
วิชาภาษาไทย ในรูปแบบอัตนัย เปิดเผยข้อสอบและเฉลยเพื่อการเรียนรู้และลดการกวดวิชา รวมถึงลด
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบของนักเรียน วิเคราะห์ผล O-Net และน้าเสนอเป็นรายสาระวิชาตาม
รายโรงเรียน
5.2) ปรั บ แนวทางการด้ า เนิ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขันพืนฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้มอบหมายให้ สสวท. เป็นหน่วยงานใน
การพัฒนาเครื่องมือวัดส้าหรับการทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งได้จัดท้ากรอบ
การพัฒนาข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
และได้ส่งมอบให้กับ สทศ. เพื่อประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว และในขณะนีอยู่ในระหว่างการ
ด้าเนินการสร้างข้อสอบ
5.3) ยกระดับผลการประเมิน PISA โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค้าถามวิจัย การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน
และการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ของประเทศไทยให้
สูงขึนจนทั ด เที ยมกับ ระดับนานาชาติ มีกรอบเวลาด้า เนิน การตังแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึ ง
2561
5.3) ปรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย แบบใหม่ (Thai University
Central Admission System : TCAS) ตังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี นักเรียน
ควรอยู่ในห้ องเรียนจนจบชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ ใน
สาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ
Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน โดยการสอบของข้อสอบกลางทังหมดจะเลื่อนไป
สอบหลังจากที่นักเรียนระดับชัน ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว และการคัดเลือก TCAS มี 5 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 รับแบบโควตา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รับแบบ
แอดมิดชั่น และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
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6) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ด้าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมที่ต้อง
ช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความพอเพียง๒) ความกตัญญู
๓) ความซื่อสัตย์สุจริต ๔) ความรับผิดชอบ และ๕) อุดมการณ์คุณธรรม โดยมีการขับเคลื่อนนโยบาย
ประกอบด้วย การสร้างคนดีให้บานเมือง การเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และการพัฒนานวัตกรรม สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานภายนอก ผลการด้าเนินงานปี
2560 มี นั ก เรีย นเข้ าร่ ว มโครงการทั งสิ น 3,388,225 คน การอบรมเป็ น ครูวิ ท ยากรรวมทั งสิ น
135,529 คน มี โรงเรี ยนเข้ าร่ว มโครงการทั งสิ น 19,082 โรง เป้ าหมายปี งบประมาณ 2561
ด้าเนินการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การสร้างคนไทยให้เป็ นพลเมืองดี วินัยเด่น ให้ความส้า คัญ กับ การประยุกต์
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พืนที่ ท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทย โดยได้พัฒนา
รูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา
ตระหนั กในการมีระเบียบวินั ยของเด็กในวัยเรี ยน ซึ่งอยู่ระหว่างคณะนักวิจัยติดตามความก้าวหน้ า
การด้าเนิ น งานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน ในการเสริมสร้างวินั ยด้านต่าง ๆ
กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การด้าเนินงานในระยะต่อไปจะน้ารูปแบบและกลไกการเสริมสร้า งวินัย
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานไปใช้ในโรงเรียนน้าร่อง ๔โครงการ โครงการละ ๕ โรงเรียน
นอกจากนีได้พัฒ นารูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น ” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”ซึ่งอยู่ระหว่างการน้าตัวแบบ STAR STEMS ไปใช้
ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จ้านวน ๕๕ โรง เพื่ อสร้างโรงเรียน
ต้นแบบ
7) การพัฒนาสถานศึกษา
7.1) โรงเรียนที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อและพั ฒนาเป็ นพิ เศษอย่ างเร่งด่ วน
(โรงเรียนไอซียู) มุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนที่ขาดความพร้อมและต้องการการช่วยเหลือ
และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ตามสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาโรงเรียนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติจน
กลับไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าข่ายโรงเรียนไอซียู พิจารณาจากสภาพ
ปัญหาที่เป็นวิกฤติ ๗ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณภาพ ๒) ด้านกายภาพ ๓) ด้านบุคลากร ๔) ด้านการบริหาร
จัดการ ๕) ด้านโอกาสทางการศึกษา ๖) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ ๗) ด้านอื่น ๆ ระยะแรกให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนในโรงเรียนทีประสบปัญหาน้าท่วมในภาคใต้ จ้านวน 1,582 โรง และระยะที่สองให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียน จ้านวน 5,032 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างฉุกเฉิน
2,259 โรง โรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 1,925 โรง และโรงเรียนที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือและพัฒนา ไม่ฉุกเฉิน 848 โรง
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7.2) โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา ขยายผลความส้าเร็จจากการน้ากีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา จาก “โครงการสานผันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” สู่โครงการ “ห้องเรียน
กีฬา ” ใน 4 ภูมิภาค ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ สมุทรสาคร โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2556 มีนักเรียนรุ่นที 1 จ้านวน 219 คน รุ่นที่ 2 จ้านวน 299 คน รวมทังสิน 518 คน ผลการ
ด้าเนินงานได้รบั ความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนในพืนที่เป็นอย่างมาก เพราะลูกหลานที่มีระเบียบ
วินั ย ทักษะกีฬา และภาวะผู้น้ ามากขึน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จ้านวน ๔ แห่ง โดยเปิดรับประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง มีนักเรียนรุ่นที่ ๑ จ้านวน
๒๒๙ คน รุ่นที่ ๒ จ้านวน ๒๙๙ คน ส้าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐/๒ จะเปิดเพิ่มอีก ๔ แห่ง และในปี
การศึกษา ๒๕๖๑/๑ จะเปิดเพิ่มอีก ๑ แห่ง รวมเปิดเพิ่มอีก ๕ แห่ง
7.๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยด้าเนินโครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) เพื่อพัฒ นาโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)ให้ เป็ นโรงเรียนที่มีคุณ ภาพ
สามารถดึงดูดนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ใกล้เคียงให้มาเรียนรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เป้าหมายการด้าเนินงานในปี 2560 บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่ อลดจ้านวนสถานศึกษาให้มีจ้านวนเหมาะสมกับ พืนที่ โรงเรียนขนาดเล็กที่ มี
จ้านวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน และประกาศเลิกสถานศึกษาที่ไปเรียนรวมทังโรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) มาจากผลการด้าเนินงานของโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 1/รุ่น 2 จ้านวน 675 โรง โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 จ้านวน 3,342 โรง และ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน มาตรฐานประชารัฐ ตามแผนที่ GIS จ้านวน 3,409 โรง ท้าให้ขณะนีมีโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ้านวน 7,426 โรง และโรงเรียนที่เข้ามาเรียนรวม จ้านวน 9,591 โรง
เป้าหมายด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) พั ฒ นาโรงเรี ย นที่ มี ที่ ตั งเป็ น ศู น ย์ ก ลางให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรวม
2) สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนหรื อ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาเข้ ามาใช้ พื นที่
โรงเรียนเครือข่ายที่เข้ามาเรียนรวม (ประกาศเลิกสถานศึกษาไปแล้ว) ท้าประโยชน์ เช่น จัดท้าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. หรือ กศน.ต้าบล
3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
4) จัดท้าคู่มือการด้าเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ผลการด้าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่ เหล็ก) จ้านวน 294 โรงเรียน
ที่เข้ามาเรียนรวม 474 โรงเรียน (โรงเรียนที่ เข้ามาเรียนรวม ประกาศเลิกไปแล้วอย่างเป็น ทางการ
163 โรงเรียน)
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ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จ้านวน 381 โรงเรียน
ที่เข้ามาเรียนรวม 473 โรงเรียน (โรงเรียนที่ เข้ามาเรียนรวม ประกาศเลิกไปแล้วอย่างเป็น ทางการ
96 โรงเรียน)
ทังนีจากการลงพืนที่ตดิ ตามบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) พบว่า
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากมีแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจน โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาใน
ชุมชน เด็กมีความสุข ท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่มาเรียนรวมสูงขึน (O-NET)
4.๒ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียน
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และให้ตังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน เงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเสนอสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาต่อไป คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) กองทุน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเมื่อวัน ที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ขยายเวลาการด้าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่
จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย ทังนี ให้ฝ่าย
สังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
กองทุน เงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทังระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม
เหมาะสม รวมทังไม่เกิดปัญหาความซ้าซ้อนในการกู้ยืมและให้น้าเรื่องนีเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้าน
การศึกษาที่จะจัดตังขึนตามแนวทางปฏิรูปประเทศของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒ เพื่อ
พิจารณาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
๑.๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๑๖,๘๙๘.๕๙ ล้าน
บาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทังสิน ๒๙,๘๙๘.๕๙ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 21,994.79
ล้ า นบาท และปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณกองทุ น สมทบ (เงิ น นอก
งบประมาณ) ๒๗,๔๙๗.๙๒ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทังสิน ๒๗,๔๙๗.๙๒ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงิน
ให้กู้ยืมไปแล้ว 7,523.22 ล้านบาท โดยมีผลการด้าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี มีผู้กู้จ้านวน
521,224 ราย เป็นเงิน 21,688.65 ล้านบาท จากสถานศึกษา 3,851 แห่ง
๑.๒) กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได้ ใ นอนาคต (กรอ.)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ) ๓,๖๗๒.๑๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทังสิน ๙,๑๗๒.๑๕ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้
กู้ยืมไปแล้ว 5,830.76 ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๔๐๐.๐๐
ล้ านบาท กองทุ น สมทบ (เงิน นอกงบประมาณ) ๔,๒๑๔.๙๐ ล้ านบาท รวมเป็ น เงิน ให้ กู้ ยื ม ทั งสิ น
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๑๐,๖๑๔.๙๐ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 2,494.54 ล้านบาท โดยมีผลการด้าเนินงานปี
การศึ กษา ๒๕๕๙ ดังนี มีผู้กู้จ้านวน 96,079 ราย เป็ นเงิน 6,541.95ล้านบาท จากสถานศึกษา
281 แห่ง
๑.๓) ความคืบหน้าของการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.
.... ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
แล้ว โดยมีสาระส้าคั ญเป็ นการจัดตังกองทุ นเพื่ อการศึกษา มี ฐานะเป็ นนิติ บุคคล อยู่ในก้ ากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แก่นั กเรียนหรือนั กศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลัก โดยนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่ต้องคืนเงินให้กองทุนตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการก้าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อใช้กับการติดตามหนีส้าหรับการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคตก่อนวันที่พระราชบัญญัตินมีี ผลใช้บังคับ และให้รับความเห็นของส้านักงานศาลปกครอง และฝ่าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการก้าหนดเวลาคืนเงินให้
กองทุนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่มหี นังสือแจ้งการบอกเลิกการกู้ยืมเงิน เป็นการก้าหนดระยะเวลาที่
สันเกินไป และควรก้าหนดให้กองทุนเป็นผู้แจ้งรายชื่อผู้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทัง
ควรก้าหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ท้าหน้าที่บริหาร
จัดการ มีความชัดเจน รัดกุม โดยค้านึงถึงความสามารถในการช้าระคืนของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืม
เป็นส้าคัญ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และให้ตังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่อการศึกษาและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทังนี คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาและเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่ อการศึ กษา พ.ศ. .... เมื่ อวัน ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และพระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงินให้ กู้ยื ม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา...
1) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นา
1.1) มีการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ เมื่อ
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี การทบทวนภาพการด้าเนินงาน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้ บ้าน) การบริหารจัดการบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
บทบาทของภาคเอกชนกั บการขับเคลื่อนคุณ ภาพโรงเรียนประชารัฐ การบู รณาการสื่อ/นวัต กรรม
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ออนไลน์สู่ห้องเรียนโรงเรียนประชารัฐ และก้าวต่อไปกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน
โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
1.2) การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. และการ
พิ จ ารณาร่ า งมาตรฐานโรงเรี ย นประชารั ฐ (ดี ใ กล้ บ้ า น) Best Practices โครงการโรงเรี ย นในฝั น
ระดับประเทศ ประจ้าปี 2560 เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลการด้าเนินงาน ดังนี
- ระยะแรก โรงเรี ย นประชารั ฐ ปี ง บประมาณ 2559 มี จ้ า นวน
3,342 โรงเรียน และระยะที่สอง โรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2560 ได้บูรณาการโครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนแม่เหล็ก และโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีงบประมาณ 2559 มีจ้านวน 4,081
โรงเรียน รวมทัง 2 ระยะ มีโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ้า นวนทังสิน 7,423 โรงเรียน โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ในการให้บริการโรงเรียนเครือข่ายด้วย
2) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
2.1) อยู่ระหว่างเร่งรัดด้าเนินการต่อเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่
2.1.1) Re-branding ระยะที่ 2 เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ
EMS ผ่านคลิป VDO ต่างๆ ผลจากการจัดแคมเปญ 37 วัน ในภาพรวม มีจ้านวนการเข้าชมทังหมด
1.7 ล้ า นครั ง สามารถสร้ า งการรั บ รู้ แ ละเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ทั งผู้ เรี ย น ผู้ ป กครอง และครู
ระยะต่อไป เตรียมวางแผนสื่อสารเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขยายโครงการ EMS ให้มีความต่อเนื่อง
ในวิทยาลัยน้าร่องอีก 22 แห่ง รวมเป็น 68 แห่ง ร่วมกับ 14 บริษัทเดิม และ 7 บริษัทใหม่
2.1.2) Excellent Model School (EMS)
ผลการรับนักศึกษาทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2560 มีจ้านวน
เพิ่มขึน 723 คน จากเป้าหมาย 4,395 คน และจะเพิ่มขึนในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน
พร้อมส่งเสริมการขยายความร่วมมือสู่บริษัทเครือข่าย แนวทางการพัฒนาครูในสาขา Excellent จาก
วิทยาลัยทัง 68 แห่ง โดยสถานประกอบการจะมีส่วนร่วมในการอบรมความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ผ่านการฝึกปฏิบัติหรือทดลองท้างานจริงในสถานประกอบการ พร้อมสร้างระบบติดตามผล
ร่วมกับสถานศึกษา จากนันครูจะขยายผลความรู้ประสบการณ์สู่การพัฒนาหลักสูตร และผนวกเข้ากับ
ทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป
2.1.3) Database of Demand and Supply
ได้จัด ท้าระบบส้ารวจข้อมูลผ่าน Web-based Survey เสร็จ
เรียบร้อย พร้อมส่งมอบให้ สอศ. น้าไปใช้ประโยชน์ในการส้ารวจความต้องการและการผลิตในระดับ
จังหวัด โดยได้เสนอน้าร่องใช้ในจังหวัดระยองเป็นแห่ งแรก เพราะมีแผนการส้ารวจการผลิตและความ
ต้องการก้าลังคนตามแผนการด้าเนินงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ
EEC ไว้แล้ว
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2.1.4) Standards and Certification Center ได้ จัด ท้ ามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF)
พร้อมเตรียมเสนอแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-2564 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว เพื่อน้าเรียนคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
2.2) E2 Microsoft Project เป็นการก้าหนด (ร่าง) แผนการจัดท้าเว็บไซต์หา
งาน www.job4r.work เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ “นักเรียนอาชีวะได้งาน สถานประกอบการได้คน” ได้
รวดเร็วยิ่งขึน รวมทังเป็นแหล่งความรู้ที่จะสร้างเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ในสายงานอาชีพ
๓ ) โครงการพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ าแล ะการพั ฒ น าท้ องถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring)
มุ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาท้ า หน้ า ที่ เป็ น “พี่ เลี ยง” ให้ กั บ
โรงเรียน โดยท้างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพืนที่ เพื่อน้าองค์ความรู้ ความเชี่ยงชาญ และเทคโนโลยีไป
ช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง สอดคล้อง
ต่อบริบทของชุมชน โดยเฉพาะการมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายน้าร่องตามโครงการฯ คือ โรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ส้ า หรั บ ภาพรวมผลการด้ า เนิ น งานตามโครงการฯ พบว่ า ในปี ๒๕๕๙ มี
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมด้าเนินการ จ้านวน ๑๐๗ สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ๑๘ แห่ง โดยใน ๕๔
จังหวัด มีโรงเรียนเป้าหมาย จ้านวน ๑๕๔ โรงเรียน ใน ๑๓๓ กิจกรรมหรือโครงการ โดยมีครู จ้านวน
๒,๙๙๑ คน และนั ก เรี ย น จ้ า นวน ๒๕ ,๒๕๐ คน เข้ า ร่ ว มโครงการฯ และในปี ๒๕๖๐ มี
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมด้าเนินการเพิ่มขึนเป็นจ้านวน ๑๒๗ สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ๑๗ แห่ง โดย
ใน ๗๔ จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมด้าเนินการ จ้านวน ๑,๓๕๙ โรงเรียน ใน ๔๕๒ กิจกรรมหรือโครงการ
โดยมีครู จ้านวน ๑๓,๕๙๐ คน และนักเรียน จ้านวน ๑๖๓,๐๘๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต..
๑) โครงการ “พั ฒ นาเพื่ อ การแบ่ ง ปั น ที่ ยิ่ ง ใหญ่ Shift and Share” ภายใต้
โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…
อาสาพลังบวก” มีการด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ได้ จั ด กิ จ กรรมอบรมที ม งาน ที ม วิ ท ยากร
กระบวนการส่วนกลางและทีมเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการส่วนกลาง ครังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ภูเจ้า อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม และครังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ BANSABAI Resort Hostel กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ทีมงานทีมวิทยากรกระบวนการส่วนกลางและทีมเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการส่วนกลางในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม การเขียนโครงการเพื่อน้าไปด้าเนินโครงการ “พัฒนา
เพื่ อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
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ประจ้าปี ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวคิ ด “Power+plus…อาสาพลั งบวก” ในพื นที่ เป้ าหมายต่ อไป รวมมี
ผู้เข้าร่วมทังสิน ๓๖ คน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จัดแถลงข่าว โครงการ“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ้าปี ๒๕๖๐ ตามกรอบ
แนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก” ในวัน ที่ ๑๙ ธัน วาคม ๒๕๕๙ เพื่ อประชาสัม พัน ธ์เปิด ตั ว
โครงการให้เด็กและเยาวชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงทุกภาคส่วนได้รับรู้ความเป็นมาของโครงการ
และสมัครเข้า ร่วมโครงการ รวมทังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีผู้เข้าร่วมรวมทังสิน ๓๘๐ คน และจัด
กิจกรรมอบรมทีมวิทยากรกระบวนการ V – Spirit Mentor ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อ
เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะ ในการเป็นวิทยากรกระบวนเรื่อง การเป็นจิตอาสา สวัสดิการสังคม ๗ ด้าน การ
คิด เขียน โครงการเชิงสร้างสรรค์ การน้าโครงการไปปฏิบัติในพืนที่จริง เพื่อน้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชนในพืนที่เป้าหมายต่อไป โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สังกัด กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูง ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ
อาสาสมัครพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนหรือ เครือข่าย
ที่ ท้ างานด้ านเด็ กและเยาวชน มี ผู้ เข้ าร่วมรวมทั งสิน ๑๐๑ คน ส าหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ดาเนินการโครงการ
เดื อ นมกราคม ๒๕๖๐ จั ด อบรมพั ฒ นาแกนน้ า V–Spirit ยุ ว อาสา จั งหวั ด
ปทุมธานี จ้านวน 2 รุ่น มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมจ้านวน ๔๕๖ คน ครู อาจารย์ที่ปรึกษา จ้านวน
๓๐ คน รวมทังสิน ๔๘๖ คน จังหวัดสุโขทัย จ้านวน 2 รุ่น มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมจ้านวน ๖๓๙
คน ครู อาจารย์ที่ปรึกษา จ้านวน ๔๗ คน รวมทังสิน ๖๘๖ คน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบรมพัฒนาแกนน้า V - Spirit ยุวอาสา จังหวัดพิจิตร
จ้านวน 2 รุ่น มีเด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมจ้านวน 654 คน จังหวัดชัยภูมิ
จ้านวน 2 รุ่น มีเด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมจ้านวน 674 คน จังหวัดหนองคาย
จ้านวน 3 รุ่น มีเด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมจ้านวน 740 คน จัดกิจกรรม Shift
and Share V – Spirit อาสาท้าดี (One Day Sharing) การน้าโครงการไปปฏิบัติในพืนที่จริง โครงการ
ไม้ไผ่ ใส่ใจเบาหวาน ลดอาการชา ของ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา และโครงการสเปรย์เปลือกส้มโอ
พลิกชีวิตคนยากจน ของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ด้าเนินกิจกรรม Shift and Share V – Spirit อาสาท้าดี
(One Day Sharing) การน้ า โครงการไปปฏิ บั ติ ใ นพื นที่ จ ริ ง โครงการรู้ ลึ ก รู้ ทั น การใช้ สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาล ของโรงเรียนถ่อนวิทยา โครงการขวดเก้าอี ขยีจุด ของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โครงการ
สมุดเล่มน้อย คอยช่วยฝึกระเบียบ ของโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ้ารุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัต นราชกัญญา สิริวัฒ นาพรรณวดี จังหวัด หนองคาย โครงการถนนปลอดภัย ขวดใสเรืองแสง ของ
โรงเรียนร่มธรรมานุ สรณ์ จังหวัด หนองคาย และ โครงการเปลือกร้อยตา พาร้อนเตา ของโรงเรียน
ประชาบดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
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เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาแกนน้า V - Spirit ยุวอาสา รอบที่ ๒ ในพืนที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง ชลบุรี
สมุทรปราการ และจังหวัดกาญจนบุรี
เดือนพฤษภาคม 2560 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามโครงการ
ปาฏิหาริย์แห่งชีวติ (Miracle of Life) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย
มีผลการด้าเนินงาน จ้านวน ๕,๕๗๔ คน มีการด้าเนินงานดังนี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
วัย เด็ ก และเยาวชน ด้ ว ยกระบวนการตามกรอบแนวคิ ด “Power+plus อาสาพลั ง บวก” และจั ด
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการ
และพัฒนาแกนน้า V-spirit อาสาท้าดี จ้านวน ๔,๓๔๙ คน เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิทยากรกระบวนการจิต
อาสาในพืนที่ระดับจังหวัดร่วมกับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาพืนที่ และ
สามารถปฏิบัติได้จริง จ้านวน ๒๒ โครงการ เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การ
เป็น ผู้ให้ ตามพระด้าริ เสริมพลังพัฒ นาทักษะ ปลูกจิตส้านึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัคร ยุ
วอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ขยายเครือข่ายการท้างานในระดับพืนที่ ที่ จะเป็นพืนฐานส้าคัญในการพัฒนา
สังคมไปสู่สังคมแห่งสันติสุข เอืออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ด้าเนินกิจกรรม Shift and Share V – Spirit อาสาท้าดี
(One Day Sharing) การน้าโครงการไปปฏิบัติในพืนที่จริง อาทิ จังหวัดพังงา ได้แก่ โครงการยุวอาสา
ขจัดคราบน้ามันด้วยสารไคตินของโรงเรียนบ้านกลาง โครงการสร้างสรรค์พัฒนาของเหลื อใช้ เพื่อเสริม
รายได้ผู้สูงอายุของโรงเรียนตะกัว่ ทุ่งงานทวีวทิ ยาคม โครงการกระดองหมึกชะลอเวลาของโรงเรียนคุระบุ
รีชัยพัฒนาพิทยาคม โครงการลูกปะคบสยบความเมื่อยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
โครงการจิ๋วแจ๋วพิทักษ์ “โรค” ของโรงเรียนบ้านหินช้าง โครงการเขื่อน ป.ด.อ. ชะลอน้า ประสานดิน
ของ โรงเรียนหลวงพ่ อปานคลองด่านอนุส รณ์ จังหวัด สมุทรปราการ กิจกรรมยุวอาสา Shift and
Share ร้อยความดี ล้านความอาลัย จากใจเพียงหลวง ๑๕ ของ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี อบรมพัฒนาพัฒนาแกนน้า V - Spirit
ยุวอาสา จังหวัดชลบุรี 2 รุ่น มีนักเรียน ครู เข้าร่วมจ้านวน 658 คน เป็นต้น
เดือนกรกฎาคม 2560 ด้าเนินกิจกรรม Shift and Share V – Spirit อาสาท้าดี
(One Day Sharing) ได้แก่ การน้าโครงการไปปฏิบัติในพืนที่จริง โครงการสื่อหรรษา ท่องโลกนานาชาติ
ของ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการTouch my Braille ของ โรงเรียนวิสุทธรังษี
จั งหวั ด กาญจนบุ รี โครงการซากอ้ อ ย คอยน้ อ งนอน ของ โรงเรี ย นบ่ อ พลอยรั ช ดาภิ เษก จั ง หวั ด
กาญจนบุรี โครงการคอนโดแปลงผัก ของ โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน และ
จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อถอดบทเรียนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ (Best
practice) โดยการคัด เลือกตัว แทน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่ได้รับ โล่รางวัลทัง ๑๕ ทีม ที ม
วิทยากรกระบวนการ V – Spirit Mentor ผู้บริหารหรือตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลทัง ๑๕
ทีม ผู้สังเกตการณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทังสินจ้านวน ๒๓๐ คน

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60)
กระทรวงศึกษาธิการ

๒) สนับสนุนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดาริ
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสมดุลแห่งการเรียนรู้
สู่การพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม ร่วมสร้างแผนปี ๒๕๖๐” เพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ ประจ้าปี ๒๕๖๐ และก้าหนดกรอบการวัดและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการ รวมทัง
พั ฒ นาความรู้แ ละทั ก ษะของครู บุ คลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เกี่ ยวข้องให้ มี ความพร้อมที่ จะน้ าไป
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยมีคณะครู อาจารย์โรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘
จังหวัด เจ้าหน้ าที่ ศูน ย์พั ฒ นาชาวเขา นิ ค มสร้างตนเอง และศู น ย์ คุ้ มครองคนไร้ที่ พึ่ ง ที่ รับ ผิด ชอบ
โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ รวมทังภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุม
ทังสิน ๑๖๙ คน
เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ รวบรวมแผนการด้ า เนิ น งานในรู ป แบบ info
graphics และโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘ จังหวัด เพี่อน้ามาจัดท้าแผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปี ๒๕๖๐ ติดตามผลการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จัด ท้ าแผนการด้าเนิ นงานในรูป แบบ info graphics
และโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘ จังหวัด และด้าเนินการตามแผนที่วางไว้ติดตามผล
การด้าเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางแก้ไข และสร้างขวัญก้าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงฯ
เดื อ นมกราคม ๒๕๖๐ เปิ ด โรงเรี ย นเพี ย งหลวง ๑๓ (ประชาบ้ า รุ ง ) ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ้ารุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ้าเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๐ เตรีย มความพร้ อ มและประสานงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
โครงการ PhiangLuang Shine to Share ๒๐๑๗
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ จัด กิจกรรมอบรมโครงการ PhiangLuang Shine to
Share ๒๐๑๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและครูให้สามารถเป็นพี่เลียง (Coach)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้อื่นได้ และเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ใน
การเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและก้า ลังใจ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้านอื่นๆ ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียง
หลวงฯ ระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓ ทัง ๑๘ แห่ง ที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอย่างโดดเด่น จ้านวน ๓๐ คน แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา จ้านวน ๑๘ จังหวัด ๆ ละ
๑ คน ระดับมัธยมศึกษา จ้านวน ๕ จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย ๑ คน ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ บุรีรัมย์
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แม่ฮ่องสอน ระนอง และเชียงราย ครูโรงเรียนเพียงหลวงฯ จ้านวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่กองหนึ่งใจ...
เดียวกันฯ จ้านวน ๒ คน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทังสิน ๕๐ คน
เดือนกรกฎาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ เพื่อให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเพียงหลวงฯ
ครู และผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ได้ร่วมกันทบทวนผลการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมต่างๆ (SWOT) เพื่อน้าไปสู่การ
จัดท้า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๕๖ คน สรุปผลการประชุม ได้ดังนี 1) จาก ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์
๒๗ โครงการ ของแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มี ความ
เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 3 ยุทธศาสตร์ ๗ กลยุทธ์ ๑๙ โครงการ ๒) วิสัยทัศน์ เป็น
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ๓) พั น ธกิ จ ประกอบด้ วยจัด ระบบการศึ ก ษาที่ ห ลากหลายให้ ได้ ม าตรฐาน
ประสานภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ยุทธศาสตร์
เพียงหลวง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 4 ยุทธศาสตร์ นอกจากนี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการในภาพรวม ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริการ ด้านเจ้ าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๖๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๐๐ ทังนี จะได้น้ าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท้าในครังนี ไปแปลงสู่แผนปฏิบัติการประจ้าปี
๒๕๖๑ ในการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เพื่อจัดท้าแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง”
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
๓) โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้าเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานที่ละ ๕๐๐ ชุด
รวม ๒,๐๐๐ ชุด ณ เทศบาลต้าบลโผงเผง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ยางหัก อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ณ
โรงเรียนแหลมงอบวิทยา อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และ ณ วัดไพรสนฑ์ อ้าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ด้าเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานที่ละ ๕๐๐ ชุด
รวม ๒,๐๐๐ ชุด ณ โรงเรียนประชาราษฎร์วิทยา อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง วัดป่า พระสามเงา อ้าเภอ
สามเงา จั งหวัด ตาก ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ าบลกุ ฎี อ้ าเภอผั ก ไห่ จั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยา ณ
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัด น่าน และ ณ ที่ว่าการอ้าเภอสอง อ้าเภอสอ ง
จังหวัดแพร่
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ด้าเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๐ ณ วัดวังวิง อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จ้านวน ๕๐๐ ชุด และ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จ้านวน ๕๐๐ ชุด มอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๑๐ มกราคม
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๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ้านวน ๕๐๐ ชุด มอบ
ถุงยังชีพพระราชทาน ในวัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัด บ้ านใหม่ โพธิ์เย็น อ้าเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ้านวน ๕๐๐ ชุด และมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ
โรงเรียนสระพังวิทยาคม อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดอุชัยภูมิ จ้านวน ๕๐๐ ชุด
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ที่ว่าการอ้าเภอล้าทับ จังหวัดกระบี่ จ้านวน ๕๐๐ ชุด และ ณ ที่ว่าการอ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง
จ้านวน ๕๐๐ ชุด วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนก้าแพงวิทยา อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล จ้านวน
๕๐๐ ชุด วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๕ฯ อ้าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จ้านวน
๕๐๐ ชุด และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ้าเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา จ้านวน ๕๐๐ ชุด
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
จังหวัดปัตตานี จ้านวน ๕๐๐ ชุด และ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน ๕๐๐ ชุด วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จ้านวน ๕๐๐ ชุด
4) ยกระดับการศึกษาและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้กับประชาชนด้ วยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.1) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส้านักงาน กศน. ได้ด้าเนินการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีผลการด้าเนินงาน ดังนี
4.1.1) การจัดการศึกษาขันพืนฐาน ด้าเนินการจัดการศึกษาในภาค
เรียนที่ 2/2559 ได้ 1,145,203 คน
4.1.2) การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ด้ า เนิ น การจั ด ศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชนได้
343,441 คน
4.1.3) การศึกษาตามอัธยาศัย
(1) ส่ ง เสริ ม การอ่ า นในพื นที่ (โครงการห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่
ชาวตลาด โครงการเมืองนักอ่าน และโครงการบรรณสัญจร) ซึ่งกิจกรรมได้ด้าเนินการในพืนที่ มีห้องสมุด
ประชาชน 913 แห่ง สมาชิก 536,173 คน ผู้ใช้บริการต่อปี 6,302,626 คน (เฉลี่ยวันละ 20 คน/แห่ง)
(2) บ้านหนังสือชุมชน จ้านวน 15,146 แห่ง มีผู้ใช้บริการ
516,273 คน
(3) ศู น ย์ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ด้ าเนิ น การผลิ ต พั ฒ นา
เผยแพร่แ ละให้ บ ริ การสื่อ เทคโนโลยีเพื่ อ การศึ ก ษา ผ่ านช่ อ งทางโทรทั ศ น์ เพื่ อการศึ กษา วิท ยุเพื่ อ
การศึกษา อินเทอร์เน็ตและรูปแบบอื่น ๆ เช่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tablet, DVD, CD, VCD เป็นต้น
มีผู้ใช้บริการ 5,028,831 คน
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(4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้าเนินการจัด กิ จกรรม
การเรียนรู้ ผ่านนิ ท รรศการ มี ผู้เข้ าร่ว ม 826,000 คน ค่ ายวิท ยาศาสตร์ มีผู้ เข้าร่วม 55,081 คน
กิ จ กรรมการศึ ก ษา มี ผู้ เข้ า ร่ ว ม 860,474 คน บริ ก ารวิ ช าการ มี ผู้ เข้ า รั บ บริ ก าร 669,960 คน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า มีผู้เข้ารับบริการ 273,735 คน ท้องฟ้าจ้าลอง มีผู้เข้ารับบริการ 273,735 คน
4.2) จัดท้า (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... มีเป้าหมายในการจัด
การศึกษาเพื่อทางรอดของประชาชนที่ด้อย พลาด ขาดโอกาสในการศึกษา เพื่อชีวิต สังคม ความมั่นคง
และความมั่งคั่งของชาติอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัย สามารถด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทังระดับท้องถิ่น ประเทศและสากล โดยบูรณาการการศึกษาทุกรูปแบบหรือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมตามความต้องการและความจ้าเป็นของผู้รับบริการ
4.3) ขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้การลงนาม
ความร่วมมือระหว่างส้านั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) โดย
ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม มีความรู้และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง สามารถน้าความรู้
จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีการอบรมวิทยากรแกน กศน. ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับจังหวัดและ
สถาบันภาค ขยายผลสู่ระดับอ้าเภอและต้าบล รวมจ้านวน 9,076 คน และน้าไปสู่การขยายผลใน
ชุมชนผ่าน กศน. ต้าบล ท้าให้ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จ้านวน 350,000 คน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
๑) โครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย “Thailand’s Best Skills”
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลง
นามความร่ว มมือ กับ สถานี วิทยุโทรทัศน์ กองทั พ บกช่อง 5 จัด โครงการ “สุด ยอดฝีมือ อาชีวะไทย”
Thailand’s Best Skills เปิด เวทีแ ข่งขัน หาสุด ยอดฝีมือ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับสมัครนักศึ กษาอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาจาก 5 ภาค ทั่ว
ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับชาติทังแบบทีม และบุคคล เฟ้น
หาสุดยอดฝีมืออาชีวะจากการเปิดเวทีการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษาของ
อาชีวะ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียนสายอาชีพ อีกทังยังเป็นการพัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้เป็นผู้ทรงคุณค่าของสังคมโดยน้าความรู้ เชิงทักษะวิชาชีพที่เรียนมาออกช่วยเหลือสังคมได้
อย่างเต็มที่ 5 โจทย์การแข่งขัน คือ (1) รถตุ๊ก ๆ ดับเพลิง (2) บ้านสร้างสรรค์คู่ครัวไทย (3) โรบอท
มายเฟรนด์ (4) ห้องสมุดศตวรรษ 21 (5) เกษตรแปลงเล็กหัวใจ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันและการ
เผยแพร่การออกอากาศ ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 ทางสถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ทุกวัน ศุกร์ เวลา 22.30 น. เพื่อให้สาธารณชนได้รับชมและเห็นความส้าคัญของ
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การศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะเป็น การเพิ่มจ้านวนผู้เรียนของอาชีวศึกษา และเป็นผลดีกับการ
พัฒนาก้าลังคนเพื่อออกไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องมีการพัฒนาด้าน
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อต่อยอ ด
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ก้าวไปอย่างมั่นคง
2) อบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะภาคฤดู ร้ อ น (Education to
Employment : Vocational Boot Camp : E to E)
เน้นพัฒนา "สมรรถนะหลัก" ควบคู่กับ "คุณธรรม" เรียกโดยย่อว่า “SEE”(Skill,
English, Enthics) ให้ กั บ ผู้ เรี ย นและประชาชน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะก้ าลั งคนให้ มี โอกาสมี งานท้ าตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีสถานประกอบการชันน้าเข้าร่วม จ้านวน 1,537 แห่ง สถานศึกษา
จากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 444 แห่ งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ้านวน 82,139 คน จากจ้านวน 2,656 หลักสูตร ผลจากจัดการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับความรู้ ทักษะที่สามารถน้าไปประกอบ
อาชีพ ต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ส้าหรับแผนด้าเนินการอบรมฯ ครังต่อไป คาดว่าจะด้าเนินการ
ในกันยายน – ตุลาคม 2560
3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ
3.1) พั ฒ นาหลักสูต รการเรียนการสอนของ KOSEN เพื่ อพั ฒ นา KOSEN
Model ในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย หลั ก สู ต รด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ๒ สาขา คื อ ๑) สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ ๒) สาขาแมคคาทรอนิกส์ ๕ ปีต่อเนื่องตามมาตรฐาน KOSEN มีผลการด้าเนินงานดังนี
3.1.๑) เตรียมหลักสูตร ๕ ปีต่อเนื่องตามมาตรฐาน KOSEN ๒ สาขา
คือ อิเล็กทรอนิ กส์และแมคคาทรอนิกส์ห้ องปฏิบัติการ เตรียมครู การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน
แผนการสอน ในปีการศึกษาต่อไป
3.1.๒) จัดค่ายภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนกับวิทยาลัยน้าร่อง ๒ แห่ง คือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
3.1.๓) เที ย บหลั ก สู ต รระหว่างหลัก สู ต ร KOSEN กั บ หลัก สู ต รฐาน
วิทยาศาสตร์ ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตร ๒ สาขาวิชา คือ อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์
3.1.4) วางแผนการจั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนและรายวิ ช า
ในภาพรวม (๒ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
3.2) โครงการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ระดั บ พรี เมี่ ย ม
เยอรมัน – ไทย (GTDEE) เพื่อพัฒ นาและขยายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทังมีมาตรการจูงใจให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา มีสถานศึกษาในโครงการ ๖ แห่ง รับผู้เรียนระบบทวิภาคี จ้านวนรวม
๕๖๐ คน มีผลการด้าเนินงาน ดังนี
3.2.1) พั ฒ นาครู ผู้ ส อนวิ ช าชี พ Train the Trainer (Mister) โดย
ความร่วมมือกับสถานทูตไทย ประจ้ากรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี จ้านวน ๓ รุ่น รวมทังสิน ๕๔ คน
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3.2.2) จัด การสอบมาตรฐานเยอรมัน โดยหอการค้าเยอรมั น -ไทย
สอบทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มทดสอบ ปี ๒๕๕๘ โดยมีผลการสอบและผ่านการประเมิน ตังแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐ รวมทังสิน ๒๐๐ คน
3.2.๓) การพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียน ร่วมโครงการ GTDEEE รวมทังสิน
๖๐ คน
4) จั ด การศึ ก ษาเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาก้าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.
2560 - 2564) เพื่อผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560และได้จัดตังศูน ย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับภาค 1 ศูนย์
และระดับจังหวัด 3 ศูนย์ นอกจากนีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
แก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตังและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ้านวน 2 ฉบับ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจพิ จารณาความ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศในเขตพืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามค้าสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช
2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศด้วย
แล้วด้าเนินการต่อไปได้
5) การพัฒนาครูอาชีวะ
3.1) พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนดในการเข้าสู่ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรวมทังสิน 759 คน
3.2) พัฒนาครูวิชาชีพในสถานศึกษาโดยให้ไปพัฒนาประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการรวมทังสิน 1,170 คน พัฒนาครูวิชาชีพสาขาต่างๆ โดยผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพรวมทังสิน
2,162 คน
3.3) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ดังนี ด้านการคิดวิเคราะห์
รวมทังสิน 121 คน รวมทังสิน 50 คน ด้าน STEM Education รวมทังสิน 67 คน
6) สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellent Model School
โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาต้ น แบบทวิ ภ าคี สานพลั ง ประชารั ฐ
(Excellent Model School : EMS) ภายใต้การท้างานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทังภาคีภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน และรับนักศึกษา
เข้าท้างานเมื่อเรียบจบ เน้นให้สถานศึ กษาสร้างพืนฐานด้านวิชาชีพ ส่วนสถานประกอบการจะเข้าไป
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ท้ า งานร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในการออกแบบหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ตลาดแรงงาน รวมทังสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลัง ประชารัฐ รวมจ้านวนทังสิน 68 แห่ง และมีบริษัทที่
เข้าร่วมโครงการทังหมด 14 บริษัท
ทั งนี ได้ จั ด กิ จกรรมเปิ ด บ้ านสถานศึ กษาต้ น แบบทวิ ภ าคี สานพลั ง
ประชารัฐ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพั นธ์ 2560 ได้แก่ (1) ตัวแทนภาคเหนือ วิทยาลัยการอาชีพ
เกาะคา (2) ตั วแทนภาคอี สาน วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี ขอนแก่ น (3) ตั วแทนภาคตะวันออก
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (4) ตัวแทนภาคกลาง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี (5) ตัวแทนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ และ (6) ตั ว แทนกรุ ง เทพฯ วิ ท ยาลั ย พณิ ชยการบางนา ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้ แ ก่
สถานประกอบการ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ และครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนเฉลี่ย
1,200 คนต่อวิทยาลัย
7) ศู นย์ ซ่ อมสร้ างเพื่ อชุ มชน (Fix it Center) ด้ าเนิ นการพั ฒ นาและยกระดั บ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในปี ๒๕๖๐ ได้ด้าเนินการจัดตังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุมชน ๕๐๐ ศูนย์
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร จ้านวน ๘๐ ศูนย์ มีช่างชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๔๘๙ คน ได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ้านวน ๑๗๕ ผลิตภัณฑ์ และประชาชนเข้ารับการพัฒนาอาชีพ ๒๙๓ อาชีพ
8) วางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อให้ ก้าลังคนในระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้ใช้บัณฑิต ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้แต่งตังคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและการพัฒนาก้าลังคนเพื่อ
รองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึนมา โดยคณะอนุกรรมการการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาการผลิต
บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและไอทีทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทังวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก้าลังคนในสาขาดังกล่าวให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ผู้ใช้บัณฑิต
และรองรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
9) จัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีผู้รับบริการ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
(ปวส.) รวมทังสิน ๑๖,๙๖๘ คน เปิดสอนในสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา สาธารณสุขชุมชน ฯลฯ รวมทังมี
ผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ้านวนทังสิน
๓๑,๗๘๓ คน/๖๐ ชุมชน ด้าเนินการภายใต้ (๑) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีผู้รับบริการ ๑๒,๔๓๓
คน/๖๐ ชุมชน (๒) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต จ้านวน
๑๙,๓๕๐ คน ตัวอย่างหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
เป็นต้น
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แผนการด้าเนินงานในปี ๒๕๖๐
หลักสูตร

เป้ าหมายปี
ผลการดาเนินงาน (คน)
๒๕๖๐ (คน)
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
๑. หลักสูตรอนุปริญญา
๑๖,๐๐๐ อยู่ระหว่างการจัดการศึกษา อยู่ระหว่างการจัดการศึกษา ๑๔,๒๘๐
๒. หลักสูตร ปวส.
อยู่ระหว่างการจัดการศึกษา
๖๑๓
๖๑๓
๓. หลักสูตร ปวช.
๑,๖๐๐ อยู่ระหว่างการจัดการศึกษา
๑,๐๗๕
๑,๐๗๕
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตร
๓๐๐
๔๘
๔๘
๕. หลักสูตรฝึกอบรมด้าน ๘,๐๐๐ อยู่ระหว่างการจัดการศึกษา
๑,๗๕๒
๓,๐๖๖
อาชีพ
๖. โค รงก าร ให้ บ ริ ก า ร ๑๐,๐๐๐
๔,๙๔๒
๗,๙๒๖
วิชาการแก่ชุมชน
๗. โครงการส่ งเสริ ม การ ๑๗,๐๐๐/
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ๒,๐๐๐
จั ดการความรู้ เพื่ อเสริ ม ๖๐ ชุมชน
สร้างความเข้มแข็งชุมชน
หมายเหตุ ผลการดาเนินงาน หมายถึง
หลักสูตรอนุปริญญา = นักศึกษาคงอยู่ ณ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
หลักสูตร ปวส. และ ปวช. = ผลรวมของนักศึกษาคงอยู่ ณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และนักศึกษาเข้าใหม่ ณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และ
๑/๒๕๖๐

10) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอุดมศึกษา (การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) และสหกิจศึกษา (Cooperative
Education)” ปั จ จุ บั น มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ด้ า เนิ น การสห กิ จ ศึ ก ษา จ้ า นวน ๑๑ ๘ แห่ ง
มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จ้านวน ๔๐,๙๑๔ คน มีองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา จ้านวน ๑๖,๒๒๔ แห่ง ทังนีมีความก้าวหน้าในการด้าเนินงา ดังนี
10.1) คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโครงการส่ งเสริ ม การจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างานได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบโครงการส่งเสริ มการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท้างานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จ้านวน ๒๑ โครงการ งบประมาณสนับสนุน จ้านวน ๖,๖๖๗,๐๐๐ บาท
10.๒) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ในวันที่
๒๐ – ๒๑ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนานาชาติ บ างแสน และศูน ย์ค อมพิ วเตอร์ จ.ชลบุ รี เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการด้าเนินการร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมถึงการน้าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙” ระหว่างวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้ท้าหน้าที่
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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10.3) ร่ ว มกั บ สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย และเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา
ภาคเหนื อตอนบนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครังที่ ๘ ในวันอังคารที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดของการจัดงาน คือ “Thailand
๔.๐: ความท้าทายของสหกิจศึกษา” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกี ยรติ
เจริญ เศรษฐศิลป์) เป็น ประธานเปิด งานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand ๔.๐: ความท้าทาย
ของสหกิจศึกษา”
11) โครงการปรับยุ ทธศาสตร์อุ ดมศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิศ โดยก้าหนดนโยบาย
ในการปรับยุทธศาสตร์ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง เพื่ อรองรับโจทย์
การพัฒนาก้าลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้ภายใน ๑๕ - ๒๐ ปีข้างหน้า และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ระดับสากล ทังนี เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท้านุบ้ ารุงศิลปวัฒ นธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile) ใน
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ก่อน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จ้านวน ๓๘ แห่ ง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จ้านวน ๙ แห่ง รวมทังสิน ๔๗ แห่ง มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ดังนี
11.1) คณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
ได้จัดท้ากรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Policy Guideline) เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด้าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการ
ประชุมครังที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
11.2) ขับเคลื่อนนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ไปยัง
สถาบันอุดมศึกษา
11.3) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาส่ ง ข้ อ มู ล กลั บ มายั ง ส้ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ้านวน ๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๗ โดยผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
จ้านวน ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐
11.4) คณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
มีมติในการประชุมครังที่ ๑/๒๕๖๐ ฃ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑) ให้มีหนังสือสอบถามไปยัง
สถาบัน อุดมศึกษาทุกแห่ งว่า ยืน ยัน ข้อมูลตามที่ได้เสนอมายัง สกอ. หรือไม่ เนื่องจากความชัด เจน
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐต่างๆ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ๒) ข้อมูลที่เสนอเป็นการวิเคราะห์ตนเองของ
สถาบันอุดมศึกษา ควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณา
บริบทแวดล้อมต่างๆ ร่วมด้วย เช่น นโยบายด้านการศึกษา นโยบาย Thailand ๔.๐ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น ๓) มีข้อเสนอแนะให้มีการ
วิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการด้าเนินงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป
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4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๑) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งด้าเนินการต่อเนื่องเพื่อผลิตครูในระบบ
จ้ากัดรับบรรจุตามภูมิล้าเนา เพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิน่ ให้มีคุณภาพ ลดการโยกย้าย และพัฒนา
สถาบันฝ่ายผลิตครู เพิ่มคุณภาพและผลิตตามความเชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยมี
เป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู จ้านวน ๔๘,๓๗๔ คน ในระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มบรรจุ
ตังแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ โดยในปี ๒๕๕๙ ส้านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) บรรจุรับ
ราชการครู สังกัดส้านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จ้านวน ๓,๑๖๑ คน สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จ้านวน ๑๐๖ คน และสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จ้านวน ๒ คน รวมทังสิน ๓,๘๔๕ คน ซึ่งบรรจุเข้ารับ
ราชการครูในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๖๐มีผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว จ้านวน ๓,๗๙๒
คน จากเป้าหมายจ้านวน ๕,๑๐๐คน โดยจะบรรจุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
2) โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสัน โดย
สรรหาครูเกษียณอายุราชการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเชิงประจักษ์ และมีสุขภาพดี เพื่อ
ท้าหน้าที่ครูผู้สอนสถานศึกษาในสาขาที่จ้าเป็นและขาดแคลนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด โดย
ด้าเนิน การทังสิน 10 เดือน จ้าแนกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน เริ่ม ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓1มีนาคม ๒๕๖๐ ด้าเนินการจ้างแล้ว จ้านวน 5,186 อัตรา และรอบที่สอง
ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน เริ่ม ๑ พฤษภาคม ๒๕60 – ๓0 กันยายน ๒๕๖๐ ด้าเนินการจ้างแล้ว
5,223 อัตรา
3) การแก้ไขปัญหาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปรับหลักเกณฑ์การสรร
หาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559
อนุญาตให้ผู้มีวุฒิการศึกษาสาชาวิชาชีพเฉพาะและหรือสาขาที่ขาดแคลน เข้ามาเป็นครูโดยไม่ต้องเรียน
ป. บัณ ฑิ ต แล้ว ขอใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพ ปี 2560 พัฒ นาครูผู้ช่วย เพื่ อพั ฒ นาบุ คคลที่ ส้าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาเอกที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบแข่ งขัน เพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตามมติ ก.ค.ศ. ในต้าแหน่งครูผู้ช่วยที่ส้าเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
สาขาวิชาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป้าหมาย : ครูผู้ช่วยบรรจุครังแรก ประมาณ 2,000 คน
และครูผู้ช่วยบรรจุทดแทนต้าแหน่งครูเกษียณ ปี 2560
4) การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่
4.1) จัดให้มีการพัฒนาครูครบวงจร (Approve Course) จัดให้มีการพัฒนาครู
แนวใหม่ที่เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ครูคนละ 10,000
บาทต่อคนต่อปี เพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรที่สนใจและต้องการ ซึ่งผลการด้าเนินงานตังแต่วันที่ 5 - 11
กรกฎาคม 2560 มีครูสนใจสมัครการอบรม 192,621 และจ้านวนการลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
197,750 ที่นั่ง
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4.2) พัฒนาครูในที่ตัง (Professional Learning Community : PLC: ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ) เพื่อให้ครูวิชาเอกต่าง ๆทุกสังกัด รวมตัวกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากการเรียน
การสอน อันจะน้าไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป โดยมีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน
ที่ส้าคัญ ดังนี ประกาศแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจ้าปี
๒๕๖๐ ทั ง ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ “เครื อ ข่ ายระดั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา” “เครือ ข่ า ยระดั บ
หน่วยงานทางการศึกษา” และ “เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ” มีเครือข่ายฯ จัดส่งโครงการ
ขอรับการสนับสนุน จ้านวน ๒๔๕ เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา จ้านวน ๙๘ เครือข่าย เครือข่ายระดับ หน่วยงานทางการศึกษา จ้านวน ๖๕ เครือข่าย และ
เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู จ้านวน ๘๒ เครือข่าย และประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนา PLC ประจ้าปี 2560 จ้านวน ๔๐ เครือข่าย โดยในระดับพืนที่ในทุกเขตพืนที่การศึกษา
ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา มีการจัดอบรมศึกษานิเทศก์เขตละ 30 คน
รวม 700 คน และมีคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ของเขตพืนที่การศึกษา จ้านวน 1,350 คน ลงไป
ท้าแผนขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
4.3) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยยึ ด ถื อ ภารกิ จ และพื นที
ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement by
Holding Responsibilities and Functional Areas as Majors) มี ค รู ส มั ค รเข้ า ระบบแล้ ว จ้ า นวน
559,051 คน และมีครูส้าเร็จการพัฒนาจ้านวน 169,789 คน เตรียมการจัดตังสถาบันคุรุพัฒนา
(Teacher Professional Development Institute : TPDI) เป็น สถาบั นวิชาการชันสูงในก้ากับ ของ
คุรุสภา
4 .4 ) อ บ ร ม สุ ด ย อ ด เท ค นิ ค ก าร ส อ น ส้ าห รั บ ค รู ยุ ค ให ม่ ( Excellent
Teacheaching Techiniques Thailand Education 4.0 ให้กับครูโรงเรียนเอกชน จ้านวน 2,567
คน พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความจ้าเป็นของบริบทโรงเรียนเอกชนในแต่ละจังหวัด จ้านวน 24,189 คน รวมทังพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์การแต่งตังและประเมินผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่ และการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู ให้สอดคล้องกับภาระงานสอนที่แท้จริงในห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพ
ผู้เรียนโดยตรง
4.5) พัฒนาครูอาชีวะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดในการเข้าสู่ต้าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรวมทังสิน ๗๕๙ คนพัฒนาครูวิชาชีพในสถานศึกษาโดยให้
ไปพัฒ นาประสบการณ์ ในสถานประกอบการรวมทังสิน ๑,๑๗๐ คน พั ฒ นาครูวิช าชีพ สาขาต่ าง ๆ
โดยผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพ รวมทังสิน ๒,๑๖๒ คน
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5) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ส้ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา รายงานผลการด้าเนินงาน ส้าคัญ ดังนี
5.๑) การปรับปรุงกฎหมาย โดยได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของคุรุสภา เพื่อลดสัดส่วนคณะกรรมการคุรุสภาเหลือ ๒๗ คน
เปลี่ยนกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นกรรมการจรรยาบรรณ รวมทังเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ มีสิท ธิ์ขอรับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ เพื่อมาเป็น ครูได้ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อน้าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
5.๒) การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ขณะนี อยู่ ร ะหว่ า ง
การศึกษารายละเอียดเพื่อปรับหลักเกณฑ์การประเมินให้มีระบบทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
โดยจะเริ่ม ทดลองใช้ในปี ๒๕๖๑ และทบทวนมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้สะท้อนคุณภาพของ
การสอนอย่างแท้จริง
5.๓) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ส้าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ วิชาชีพครบ ๑๕ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งแสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถและ
ทั กษะสู งในการได้ รั บ การอนุ มั ติ ให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตเป็ น ครั งที่ ส าม แต่ ต้ อ งไม่ มี ก รณี ป ระพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ นอกจากนี เตรียมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์ การต่ออายุใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพ โดยน้าระบบคะแนนสะสมของกิจกรรมมาใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
5.๔) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยได้ประกาศเป็น
ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูในความผิดชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นยาเสพติด ล่วงละเมิดทางเพศ การทุจริต การผิดวินัย เป็นต้น ซึ่งคุรุสภามีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพไว้ก่อน จากนันจะมีการตังกรรมการด้าเนินการสอบสวนตามกระบวนการ จนกระทั่ง
น้าไปสู่การเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพต่อไป
5.5) การจัด ตั้งสถาบั น คุ รุพั ฒ นา โดยคณะกรรมการคุ รุสภามีม ติให้ จัด ตั ง
สถาบั น คุ รุ พั ฒ นา (Teacher Professional Development Institute: TPDI) เป็ น สถาบั น วิ ช าการ
ชันสูงในก้ากับของคุรุสภา และได้เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตังสถาบัน
คุรุพัฒ นา พ.ศ... พร้อมทังแต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อท้าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งได้มีการประชุมแล้ว
จ้านวน ๑ ครัง ในวัน ที่ ๒๒ มีน าคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กระบวนการประเมิน หลักเกณฑ์
วิธีการประเมิน และแบบประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ.แผนการ
ด้าเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจ้าปี 2560 และแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันคุรุพัฒ นา ประจ้าปี 2560-2561 นอกจากนีได้มีการ
ด้ า เนิ น การประเมิ น และรั บ รองหลั ก สู ต ร ระหว่ า งวั น ที่ ๒๙-๓๐ มี น าคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตรั ง
กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการรับรองหลักสูตรแล้ว จ้านวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร
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5.6) ผลการดาเนินงานตามภารกิจที่สาคัญ อาทิ การรับรองปริญญาทาง
การศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของสถาบันต่าง ๆ จ้านวน ๑๕๐ หลักสูตร การรับรอง
ความรู้ โดยการเทียบโอน จ้านวน ๔,๔๘๔ ราย การออกใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๕๔,๒๖๐ ราย การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา จ้ า นวน ๔๘,๗๖๗ ราย
การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ๑๑ เรื่อง พัฒนาผู้สอนในพืนที่
ห่างไกล หลักสูต รประกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิตวิชาชีพครู ต ามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จ้านวน ๑๕๐ คน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ้านวน ๑๙๓
คน รวมทั งประกาศผลการคั ด สรรผลงานวิจั ย ประจ้ าปี ๒๕๖๐ ระดั บ ภู มิ ภ าค จ้า นวน ๑๔ เรื่อ ง
และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จ้านวน ๑๙๑ ผลงาน
6) การแก้ ไขปั ญ หาขาดแคลนครู จั ด สรรทุ น ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาเอก ภายใต้
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึน ซึ่งด้าเนินการจัดสรรทุน
ตังแต่ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ จ้านวน ๑,๒๖๔ ทุน ขณะนีมีผู้รับทุนที่ส้าเร็จการศึกษาจ้านวน ๑,๐๗๒ คน
อยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล จ้านวน ๓ คน ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จ้านวน ๑๑๓ คน ผู้รับทุน
ปฏิบัติผิดสัญญา จ้านวน ๗๓ คน และเสียชีวิต จ้านวน ๓ คน แต่งบประมาณปี ๒๕๖๐ สามารถโอนให้
ผู้รับทุนที่ยังมีสิทธิ์ได้เงินทุนได้เพียง จ้านวน ๒ คน ซึ่งได้ด้าเนินการโอนงบประมาณไปยังส้านักงาน ก.พ.
เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว
4.1.7) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การเร่งรัดดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดท้าเนือหาหลักสูตรในการขยายผลอบรม DLTV ส้าหรับผู้บริหาร
ครูผู้สอน และหลักสูตรการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ DLTV พืนฐานส้าหรับโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์
โดยจัด เก็บไว้ในระบบ TEPE Online ของ สพฐ. ได้ หลักสูต รในการอบรมการจัด การเรียนการสอน
ผ่านระบบ DLTV ส้าหรับโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ จ้านวน ๒๐๔ โรงเรียน และหลักสูตรในการอบรม
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ส้าหรับโรงเรียนขนาดกลางของ ๕ จชต. ที่ได้รับการจัดสรร
อุปกรณ์ จ้านวน ๕๐๙ โรงเรียน
๒) โครงการเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึ ก ษ า ( UniNet)
มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ดังนี
2.๑) สามารถบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบ
เครือข่ายซึ่งติดตังอยู่ทั่วประเทศ ให้รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ โดยที่ ๑) เครือข่ายแกน
หลักสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ องร้อยละ ๙๘ และ ๒) สถาบันอุด มศึกษาที่เชื่อมต่อได้รับ จัด สรร
Bandwidth ไม่ต่้ากว่า ๑๐๐๐ Mbps ๓) สถาบันอาชีวศึกษาที่เชื่อมต่อได้รับจัดสรร Bandwidth ขนาด
๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps และ ๔) ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย นที่ เชื่ อ มต่ อ ได้ รั บ จั ด สรร
Bandwidth ๑๐๐ Mbps หมายเหตุ การจัดสรร Bandwidth ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับเพิ่ม
ได้ ขึนอยู่กับความจ้าเป็นและความต้องการใช้งานของสมาชิก
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2.๒) มี ว งจรสื่อ สารภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่ อให้ บ ริก ารกั บ
สถาบั น การศึ ก ษา/วิ ท ยาเขต/ศู น ย์ ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก าร จ้ า นวน ๑๐,๗๙๗ แห่ ง ดั ง นี ๑) วงจรสื่ อ สาร
ภายในประเทศ ขนาด ๕๐ Gbps และ ๒) วงจรสื่อสารระหว่างประเทศ ขนาด ๙๐ Gbps
2.๓) สมาชิกมีช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตเพื่อใช้ส้าหรับการศึกษาวิจัย
ด้ ว ยเส้ น ทางเฉพาะด้ านการศึ ก ษาวิจั ย ระหว่า งประเทศ ที่ UniNet เป็ น หน่ วยงานภายในประเทศ
เพียงหน่วยงานเดียวที่เชื่อมต่อไปถึง เช่น เครือข่ายศึกษาวิจัย Internet ของสหรัฐอเมริกา เครือข่าย
ศึกษาวิจัย TEIN ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศภายใน ASEM และ เครือข่ายศึกษาวิจัย JGN ของญี่ปุ่น
เป็นต้น
2.๔) การจัด ประชุ มเชิงปฏิบั ติ ก าร การด้ าเนิ น กิจ กรรมบนระบบเครือข่ าย
สารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษา WUNCA ครังที่ ๓๔ Workshop on UniNet Network Computer
and Application: WUNCA ๓๔th ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึนระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม
๒๕๖๐มีผู้ลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันเข้าร่วมงานจ้านวนกว่า ๑,๐๐๐ คน พร้อมกันนี UniNet
ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากพี่สู่น้อง โดยได้เชิญบุคลากรจากโรงเรียนที่ได้รับบริการเครือข่าย
UniNet ในพืนที่ภาคเหนือ อาทิ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม UniNet
to School เป็นนิมิตหมายที่ดที ี่เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยของไทยจะสามารถขยาย
ผลและมีการถ่ายทอดเทคนิ คความรู้ ไปยังการศึกษาระดับอื่นให้เข้มแข็งมากขึนในอนาคต รวมถึง
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand ๔.๐
2.๕) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Campus Network Design รุ่นที่ ๓ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบระบบเครือข่ายในการจัดการ IP Address และเลือกใช้ Routing
Protocols ได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับผู้ใช้บริการและการ
บริหารจัดการ wifi ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทังมีการแบ่งกลุ่มทดสอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึนอีกด้วย ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากตัวแทนมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรม จ้านวนกว่า
๕๐ คน
2.๖) จัด การแข่งขัน Thailand 's Network Security Contest 2017 รอบ
ชิงชนะเลิศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ต่างๆ
ได้น้าความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านและป้องกันภัย
คุกคามที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึนกับข้อมูล
หรือระบบเครือข่ายของตนเองและองค์กร อันจะน้าไปสู่การพัฒ นาบุคลากรด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่ายมหาวิทยาลัย/สถาบันให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศทังหมด ๑๒ ทีม จาก ๑๑๒ ทีม ทั่วประเทศ
2.๗) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น ๒ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน
จ้านวนกว่า ๓๐ คน ซึ่งท้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้างานของ BGP และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับแต่งการใช้งานและ
แก้ปัญหาเบืองต้น และสามารถน้า BGP มาประยุกต์ใช้งานในเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรได้
๓) โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน
ดังนี มีฐานข้อมูลที่ให้บริการ จ้านวนฐาน ๑๕ ฐาน มีบทความที่ให้บริการในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จ้านวนรายการ ๒๙,๑๕๕,๐๐๐ รายการ มีความถี่ที่เข้าไปใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวนครัง
๓๒,๐๒๕,๗๔๒ ครัง มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จ้านวน ๓ ระบบ และมีระบบก้ากับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดท้าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ งานวิจัยส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา จ้านวน ๑ ระบบ
๔) โครงการมหาวิ ท ยาลั ย ไซเบ อร์ ไ ทย จากการด้ า เนิ น กิ จ กรรมพบว่ า
มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ดังนี
4.๑) ได้ความคิดเห็น องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นา้ ไปพัฒนาต่อยอดกับผู้สอนสอนออนไลน์ระบบเปิดส้าหรับมหาชน
ส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา
4.๒) ได้แ นวทางการพั ฒ นาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสอนออนไลน์ระบบเปิ ด
ส้าหรับมหาชนส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา
4.๓) ได้บทเรียนได้ตามข้อก้าหนด อีกทังได้เรียนรู้แนวทางและเทคนิคต่าง ๆ
ในการผลิตรายวิชา MOOC และได้รับความรู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการพัฒนารายวิชาเพื่อการ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบเปิ ด ส้ า หรั บ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Thai MOOC: Thai Massive Open
Online Courses)
4.๔) มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ วิช าการระหว่ างส้านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากับบริษัท Google Ireland Limited การประชุมวิชาการนานาชาติ The
1st Asia-Pacific MOOC Stakeholders Summit ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวินเซอร์
สวีทส์ กรุงเทพฯ และลงนามความร่วมมือวิชาการระหว่าง JMOOC, K-MOOC, และThai MOOC เมื่อ
วันที่๓ มีนาคม ๒๕๖๐
4.๕) ได้ข้อสรุปในการพัฒนาบทเรียน และหลักสูตรรูปแบบออนไลน์แบบเปิด
ในการน้าไปใช้งานร่วมกันในเครือข่ายอุดมศึกษา ทังนี เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีการขยายโอกาสการ
เรียนรู้ของคนไทย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีมหาวิทยาลัยมากกว่า ๔๐ แห่ง
ร่วมโครงการ Thailand Massive Open Online Course: Thai-MOOC ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบ
เปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) โดยร่วมเปิดรายวิชา ๑๕๐ รายวิชา และ
มากกว่า ๑,๔๐๐ ชั่วโมงการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทังนักเรียน นิสิตนักศึกษา คน
วัยท้างาน ผู้เกษียณอายุ เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://www.thaimooc.org/ แบบไม่มี
เงื่อนไขใดๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ โอกาสในการท้างาน รวมถึงการต่อยอดการเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพต่อเนืองตลอดชีวิต มีผู้สนใจเข้าเรียนทุกช่วงอายุ และระดับการศึกษากว่า ๔๐,๐๐๐ คน
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๕ ) จั ด ท าแอพพลิ เ คชั่ น “กดดู รู้ ที่ เรี ย น” ได้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบ
ฐานข้อมูลกลางและแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ Smart Device ที่ครอบคลุมความต้องการการใช้งานของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัดที่จัดการศึกษา ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นได้มีการน้าเสนอข้อมูล ๕ กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย ๑) ข้อมูล
พืนฐานสถานศึกษา ๒) ข้อมูลภาพถ่ายสถานศึ กษา ๓) ข้อมูลแผนการรับ สมัครนักเรียน ๔) ข้อมู ล
โรงเรียนยอดนิ ย มหรือแข่งขัน สูง ๕) ข้อ มูลแหล่ งเรียนรู้ ๖) ข้ อมู ลการแนะแนวการงานอาชีพ และ
การศึกษาต่อ โดยแอพพลิเคชั่น ได้เพิ่มความสามารถในการน้าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการอ่านออกเสียง
(Text to Speech) ส้าหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการอ่านและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
สถานศึ ก ษาจากระบบเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social*Network)ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ เพื่ อ ใช้ ง านผ่ า น
Apple*App*Store และ Google*App*Store ทังนี เพื่อให้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการจัด ประชุม Focus group เพื่อรับ ฟังความ
คิดเห็ นในการจัด ท้าแอพพลิเคชั่น และจะได้มีการสรุปความต้องการ เพื่อน้าไปปรับปรุงและพัฒ นา
แอพพลิเคชั่นต่อไป
๖) โครงการบู รณาการข้ อ มู ล การศึ ก ษากั บ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนเพื่ อ การ
ให้ บ ริการภาครัฐ เป็ น โครงการที่ ด้ าเนิ นการร่วมกับ หน่ วยงานที่ จั ด การศึ กษาทั งในและนอกสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดท้า
ฐานข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษาในทุกระดับ และน้าข้อมูลการส้าเร็จการศึกษาจ้านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เข้า
สูบ่ ัตรประจ้าตัวประชาชนแบบสมาร์ดการ์ด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษาของ
ตนจากบัตรประจ้าตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้
๗) โครงการอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (MOENet)
ด้าเนินการปรับเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของทางออกต่างประเทศจ้า ๕๐ Gbps เป็น ๖๐ Gbps และ
ช่องทางภายในประเทศ (Domestic) ความเร็ว ๕๗ Gbps เพื่อรองรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ ต
ของหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วประเทศประมาณ
๓๖,๕๘๙ แห่ง รวมถึงหน่วยงานภายในวังจันทรเกษม รวมถึงด้าเนินการปรับเพิ่มความเร็ว ปรับเปลี่ยน
IP Address ของหน่วยงานและสถานศึกษาโครงการประชารัฐ จานวน ๑,๒๘๐ แห่ง (เฉพาะโรงเรียนที่
ไม่ ซ าซ้ อ นกั บ โครงการ UniNet เป็ น ๓๐ Mbps ปรั บ เปลี่ ย น IP Address ของหน่ ว ยงานและ
สถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาจานวน ๔๒๖ แห่ ง ปรั บ เพิ่ ม ความเร็ ว
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จานวน ๔,๔๑๓ แห่ง
เป็น ๓๐ Mbps ปรับเปลี่ยน IP Address ของสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน ๑๒ แห่ง สานักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๒๒๕ แห่ง และปรับ
เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน ๒๖๘ แห่ง เป็น ๓๐ Mbps

