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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

---------------------------4.1 การปฏิรูปการเรียนรู้
๑) การจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้าให้กับผู้เรียน
รัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยก้าหนดให้รัฐต้อง
ด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตังแต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
1.1) มีการประชุมหารือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ท้าหน้าที่ดแู ลเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียนเกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยที่ประชุมมีข้อสรุปที่ส้าคัญ คือ (1) ด้าน
โอกาสทางการศึ ก ษา ต้ อ งบู รณาการร่ว มกั น ระหว่างส้านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชนโดยมีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยที่จะจัดท้าแผน
บูรณาการและติดตามประเมินผล และให้ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาอยู่แล้วจัดในอัตราส่วนที่จัดอยู่ในปัจจุบัน
ส้าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นมีการประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยจัดเป็นกลุ่ม A B และ C
ในกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีมาตรฐานก็จะยกระดับมาเป็นโรงเรียนอนุบาลต่อไป (2) คุณภาพ จะใช้หลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก เน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ์ สังคม และการ
สอดแทรกการอ่านออกเขียนได้ เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับ ป. 1 (3) ด้านมาตรฐาน
โรงเรียนที่เปิดสอนก่อนวัยเรียน ให้ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์ และการเรียนการสอน คุณภาพเด็ก ตามสภาพความเป็นจริงทีมีอยู่ และ
(4) ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาก่อนวั ยเรียนจะใช้อัตราเงินอุดหนุนรายหัวในปัจจุบัน 2,830
บาท/คน/ปี ส้าหรับโรงเรียนที่เปิดสอนก่อนวัยเรียนในทุกสังกัด โดยให้ไปด้าเนินการส้ารวจเพื่อเสนอขอ
งบประมาณปี 2561
1.2) จัดท้าร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อเป็นหลักประกันให้
เด็กเล็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และพัฒนาทัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์
และด้านสังคม ได้อย่างสมวัย สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อีกทังลงพืนที่ภาคสนามเก็บข้อมูลหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง กลุ่มพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เพื่อปรับปรุง
และจัดท้าเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 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 ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเอกสารมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
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1.5) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจน
เป็ น เอกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ขณ ะนี ก้ า ลั ง ด้ า เนิ น การเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาประกาศใช้
1.6) ด้าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง “เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยความร่วมมือระหว่างส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานร่วมกับ
ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) และ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ ในการพัฒ นาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง“เล่นตามรอยพระยุคลบาท”
ซึ่งเป็นพืนที่พัฒนาเด็กรอบด้านผ่านการเล่นคือ สามารถพัฒนาเด็กทังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ด้วยการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความสุข ปัจจุบันการด้าเนินการในระหว่างปี ๒๕๕๙๒๕๖๐ มีโรงเรียนต้น แบบ ฯ และเครือ ข่ายรุ่น ๑ แล้วจ้านวน ๓๗๐ โรงเรีย น กระจายทุ กเขตพื นที่
การศึกษา
๒) ขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวังให้ มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั งในและนอกห้องเรียน
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชีวัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒ นา ๔H
(Head Heart Hand Health)และให้ความส้าคัญทังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
แบบ Active Learning โดยด้าเนินการดังนี
2.๑) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน ๒๑,๔๑๗ โรงเรียน โดย รุ่น ๑ ภาคเรียน
ที่ 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
เวลารู้” เพื่อเป็น กรอบแนวทางให้ สถานศึกษาและครูผู้สอนได้น้าไปใช้ในการด้าเนินงานให้บรรลุต าม
เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนผู้ที่ท้าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวปฏิบัติของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และด้าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2.๓) สร้างความรู้ ค วามเข้ าใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรหลั ก ของเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลให้แก่สถานศึกษาน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.๔) คั ด เลื อ กและยกย่อ งครู ผู้ส ร้ างพลั งการเรีย นรู้ (Active Teacher Award)
โดยได้ประกาศผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผลงานที่ได้รับรางวัล รวม ๗๗ หน่วยการ
เรียนรู้
ส้ าหรับ การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ของนักเรียน/
นักศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ๑๙ แห่ง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ให้บริการการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ทังสิน ๓๗๒ โรงเรียน มีจ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมทังสิน ๑๓๙,๖๐๑ คน ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่ว ม
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กิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจและต้องการให้น้ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปจัดเพื่อเสริม
ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีเวลาในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึน
2.5) สรุปผลผลการด้าเนินงานการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
ของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาโดยภาพรวม ดังนี
2.5.1) ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาด้ า เนิ น การจั ด ค่ ายเพิ่ ม เวลารู้ : OBEC
Active Learning Camp ในช่ ว งเดื อ นมกราคม-มี น าคมในวั น หยุ ด เสาร์ -อาทิ ต ย์ และช่ ว งวั ด หยุ ด
ภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2560
2.5.2) จ้านวนกิจกรรมที่จัดในแต่ละส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาโดยภาพรวม
เฉลี่ย จ้านวน 22 กิจกรรม
2.5.3) กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาก้าหนดให้ จ้านวน 15 กิจกรรม และค่ายหรือกิจกรรมอื่น
ตามความต้ อ งการ โดยค่ า ยที่ ได้ รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ คื อ ค่ า ยศิ ล ปะ ค่ ายจิ ต อาสาเพื่ อ พ่ อ
ค่ายคุณธรรม ค่ายทักษะชีวิต และค่ายภาษาต่างประเทศ
2.5.4) ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารในการจั ด ค่ า ยเพิ่ ม เวลารู้ : OBEC Active
Learning Camp ของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาโดยภาพรวม ผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง
และบุคคลอื่นๆ มีความพึงพอใจในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp โดยด้านสถานที่จัด
และด้านการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกและด้าน
ระยะเวลาในการจัดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

3) แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จากการติดตามประเมินการอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงการพัฒนาเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการประเมินอ่านออกเขียนได้
นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยวัดสมรรถนะ 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้
และประเมินนั กเรียนในทุกสังกัด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นตัวชีวัด ผลส้าเร็จขอ ง
การด้าเนิ นงานและน้ าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒ นาคุณ ภาพนักเรียนในระดับ
ชันต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมิน ดังนี
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ในภาพรวม
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 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละของผลการประเมิน
อ่านออกเขียนได้ในภาพรวมระหว่างชันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มเดียวกัน พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนเพิ่มขึน ร้อยละ 2.49 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง เพิ่มขึน
ร้อยละ 5.14 และร้อยละ 4.49 ตามล้าดับ แต่การเขียนลดลง ร้อยละ 3.10
นอกจากนีจากการเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของ
นั กเรียนชันปะถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง แต่นั กเรียนที่อยู่ในกลุ่มปรับปรุงก็ลดลงด้วย ทังนี อาจเป็ นเพราะผลการประเมิ น
ในภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอนมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในกลุ่มปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเขียนได้ก่อน
ซึ่งสามารถท้าได้ส้าเร็จเนื่ องจากนักเรี ยนในกลุ่มปรับปรุงมีจ้านวนลดลง 11,987 คน คิดเป็นร้อยละ
2.34 ดังตาราง
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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 า คั ญ ที่ ส่ ง ผลให้
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึน
4) การวัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา
4.๑) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ ๔ ได้พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ชี แจงท้ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาและระบบการประเมิ น แนวใหม่
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั งด้ าเนิ น งานพั ฒ นาผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องตามที่ ก้าหนดในนโยบายเพื่อ ให้
เป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐานและขึนทะเบียนผู้ประเมินระดับชาติ (National list of Evaluator)
4 .1 ) ประเมิ น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษ าขั้ น พื้ นฐาน ปี ก ารศึ ก ษ า ๒ ๕ ๕ ๙
โดยประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของผู้เรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ และการประเมินด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง (กลุ่มสาระการเรียนรู้ห ลัก) ชันประถมศึกษาปีที่ ๒ ชันประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัด ท้าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล รวมทังมีการจัด ท้ารายละเอียดการจัด สรร
งบประมาณให้แก่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมการรองรับการ
ประเมินในระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๔.2) วัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคลัง
เครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการ ได้แก่ เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค้านวณ
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ข้อสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ในระดับชัน ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ข้อสอบมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕ กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้หลักในระดับชันประถมศึกษาปีที่ ๒ -๖ และชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่สอดคล้องกับการศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีรูปแบบหลากหลายในลักษณะเดียวกับข้อสอบ PISA โดยใช้กระบวนการพัฒนาข้อสอบ
ที่เป็นมาตรฐานเพื่อการบริการแก่สถานศึกษาในการประเมินเพื่อการพัฒนาและเป็นกลไก
ใน
การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
4.3) การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ส าหรั บ การทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานในการพัฒนาเครื่องมือวัด และประสานการด้าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทังนี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยให้หน่วยงานที่จัดท้าหลักสูตรเป็นผู้ออกข้อสอบ
4.4) ฝึกอบรมวิทยากรแกนนาในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า บุคลากรจากส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนน้า ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ผล
การประเมินระดับชาติ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวัด การสร้างข้อสอบจากวิทยากรที่มี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และฝึกสร้างข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบในลักษณะของการฝึกปฏิบัติตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบ (On the Job Training) และปรับแก้เครื่องมือ (Coaching) ตลอดจนฝึกวิพากษ์
และปรับแก้ข้อสอบให้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งวิทยากรแกนน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูต รจะสามารถ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรับการประเมินในระดับชาติใน
ระดับเขตพืนที่การศึกษา
4) ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.1) พั ฒ นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับ ประชาชนทั่ วไป รวมทั ง
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
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทังเปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปใช้ฟรี นอกจากนีได้
มีการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ที่มีการน้า
ร่องไปใช้ในปีแรก จ้านวน ๖ โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ซึ่งในปี
๒๕๖๐ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าลังด้าเนินการวิจัยผลการใช้ Echo Hybrid
ในชัน
เรียนของโรงเรียนน้าร่อง ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการวิจัยและประเมินผล
4.2) พั ฒ นาครู แ กนน้ า ด้ า นการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษด้ ว ยค่ า ยพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot Camp) ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยขยายผลการอบรมต่อจากปี
๒๕๕๙ ด้าเนินการอบรมครูรุ่นที่ ๑ ตังแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และขยายศูนย์เพิ่มเติมจาก ๘ ศูนย์
เป็ น ๑๒ ศูน ย์ซึ่งได้ด้าเนิ น การจัดอบรมมาแล้ว ๙ รุ่น ใน ๑๒ ศูนย์ โดยวิท ยากรจากประเทศสหราช
อาณาจักร จะมีครูเข้าร่วมทังสิน ศูนย์ละ ๗๕ คนต่อรุ่น รุ่นละ ๓ สัปดาห์ จ้านวนครูที่เข้ารับการอบรม
๕,๑๐๐ คน และเหลือผู้อบรมอี ก ๑ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑๐ จ้านวน ๙๐๐ คน รวมทังสินในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ นีจะมียอดอบรมทังสิน ๖,๐๐๐ คน
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5) ปรับระบบการทดสอบ O-NET/ยกระดับผลการประเมิน PISA
5.1) เน้นการออกข้อสอบ O-NET ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ปรับลด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดสอบ O- NET จาก 8 กลุ่มสาระ เหลือเพียง 5 กลุ่ม สาระ, จัดสอบ O-NET
วิชาภาษาไทย ในรูปแบบอัตนัย เปิดเผยข้อสอบและเฉลยเพื่อการเรียนรู้และลดการกวดวิชา รวมถึงลด
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบของนักเรียน วิเคราะห์ผล O-Net และน้าเสนอเป็นรายสาระวิชาตามราย
โรงเรียน
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
และได้ ส่งมอบให้ กับ สทศ. เพื่ อ ประกาศให้ ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบแล้ว และในขณะนี อยู่ในระหว่างการ
ด้าเนินการสร้างข้อสอบ
5.3) ยกระดับผลการประเมิน PISA โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค้าถามวิจัย การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน และ
การอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA ของประเทศไทยให้สูงขึน
จนทัดเทียมกับระดับนานาชาติ มีกรอบเวลาด้าเนินการตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2561
5.3) ปรับ ระบบการคั ดเลือ กเข้ามหาวิท ยาลั ย แบบใหม่ (Thai University
Central Admission System : TCAS) ตังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี นักเรียน
ควรอยู่ในห้ องเรีย นจนจบชั นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 นั กเรียนแต่ ละคนมีเพี ยง 1 สิ ทธิ์ ในการตอบรับ ใน
สาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ
Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน โดยการสอบของข้อสอบกลางทังหมดจะเลื่อนไปสอบ
หลังจากที่นักเรียนระดับชัน ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว และการคัดเลือก TCAS มี 5 รอบ ได้แก่ รอบที่
1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 รับแบบโควตา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รับแบบแอดมิดชั่น
และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
6) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ด้าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมที่ต้อง
ช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความพอเพียง๒) ความกตัญญู ๓)
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ๔) ความรับ ผิ ด ชอบ และ๕) อุ ด มการณ์ คุ ณ ธรรม โดยมี ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ประกอบด้วย การสร้างคนดีให้บานเมือง การเสริมสร้างคุ ณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียน
คุณ ธรรม สพฐ. และการพัฒ นานวัตกรรม สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานภายนอก ผลการด้าเนินงานปี
2560 มี นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการทั งสิ น 3,388,225 คน การอบรมเป็ น ครู วิ ท ยากรรวมทั งสิ น
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135,529 คน มี โ รงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการทั งสิ น 19,082 โรง เป้ าหมายปี ง บประมาณ 2561
ด้าเนินการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การสร้ างคนไทยให้ เป็ น พลเมื อ งดี วิ นั ย เด่ น ให้ ค วามส้ าคั ญ กั บ การประยุ ก ต์
การเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา พืนที่ ท้องถิ่น วัฒ นธรรม และวิถีชีวิตของไทย โดยได้พัฒ นา
รูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา
ตระหนั ก ในการมี ระเบี ยบวิ นั ยของเด็ ก ในวัย เรียน ซึ่ งอยู่ ระหว่างคณะนั ก วิจั ยติ ด ตามความก้ าวหน้ า
การด้ าเนิ น งานโครงการเพื่ อ สร้างความเข้ าใจและวางแผนร่ว มกั น ในการเสริม สร้างวิ นั ย ด้ านต่ าง ๆ
กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การด้าเนินงานในระยะต่อไปจะน้ารูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัย ใน
สถานศึกษาระดับ การศึก ษาขันพื นฐานไปใช้ในโรงเรีย นน้ าร่อ ง ๔โครงการ โครงการละ ๕ โรงเรีย น
นอกจากนี ได้พัฒ นารูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น ” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”ซึ่งอยู่ระหว่างการน้าตัวแบบ STAR STEMS ไปใช้ ใน
โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จ้านวน ๕๕ โรง เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบ
7) การพัฒนาสถานศึกษา
7.1) โรงเรี ยนที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อและพั ฒ นาเป็ นพิ เศษอย่ างเร่ งด่ วน
(โรงเรียนไอซียู) มุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนที่ขาดความพร้อมและต้องการการช่วยเหลือ
และพัฒนาอย่างเร่งด่วน ตามสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาโรงเรี ยนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติจนกลับไป
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าข่ายโรงเรียนไอซียู พิจารณาจากสภาพปัญหาที่
เป็นวิกฤติ ๗ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณภาพ ๒) ด้านกายภาพ ๓) ด้านบุคลากร ๔) ด้านการบริหารจัดการ ๕)
ด้านโอกาสทางการศึก ษา ๖) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ ๗) ด้านอื่น ๆ ระยะแรกให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วนในโรงเรียนทีประสบปัญหาน้าท่วมในภาคใต้ จ้านวน 1,582 โรง และระยะที่สองให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียน จ้านวน 5,032 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างฉุกเฉิน 2,259 โรง
โรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 1,925 โรง และโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
และพัฒนา ไม่ฉุกเฉิน 848 โรง

7.2) โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา ขยายผลความส้าเร็จจากการน้ากีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา จาก “โครงการสานผันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” สู่โครงการ “ห้องเรียน
กีฬา ” ใน 4 ภูมิภาค ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ สมุทรสาคร โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2556 มีนั กเรียนรุ่น ที 1 จ้านวน 219 คน รุ่นที่ 2 จ้านวน 299 คน รวมทังสิน 518 คน ผลการ
ด้าเนินงานได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนในพืนที่เป็นอย่างมาก เพราะลูกหลานที่มีระเบียบ
วินั ย ทั กษะกีฬ า และภาวะผู้น้ ามากขึน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ
จ้านวน ๔ แห่ง โดยเปิดรับประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง มีนักเรียนรุ่นที่ ๑ จ้านวน
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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) การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยด้าเนิน โครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) เพื่อพัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสามารถ
ดึงดูดนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ใกล้เคียงให้มาเรียนรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และได้
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เป้าหมายการด้าเนินงานในปี 2560 บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อลดจ้านวนสถานศึกษาให้มีจ้านวนเหมาะสมกับพืนที่ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ้านวนนักเรียน
ไม่เกิน 40 คน และประกาศเลิกสถานศึกษาที่ไปเรียนรวมทังโรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) มาจากผลการด้าเนินงานของโรงเรียนดีใกล้
บ้ าน (แม่ เหล็ก) รุ่น 1/รุ่น 2 จ้ านวน 675 โรง โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 จ้ านวน 3,342 โรง และ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน มาตรฐานประชารัฐ ตามแผนที่ GIS จ้านวน 3,409 โรง ท้าให้ขณะนีมีโรงเรียนประชา
รัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ้านวน 7,426 โรง และโรงเรียนที่เข้ามาเรียนรวม จ้านวน 9,591 โรง
เป้าหมายด้าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) พัฒนาโรงเรียนที่มีที่ตังเป็นศูนย์กลางให้มีคุณภาพ เพื่อดึงดูดนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรวม
2) สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนหรื อ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาเข้ า มาใช้ พื นที่
โรงเรียนเครือข่ายที่เข้ามาเรียนรวม (ประกาศเลิกสถานศึกษาไปแล้ว) ท้าประโยชน์ เช่น จัดท้าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. หรือ กศน.ต้าบล
3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
4) จัดท้าคู่มือการด้าเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
ผลการด้าเนินงาน
ปี งบประมาณ 2559 โรงเรียนดี ใกล้ บ้ าน (แม่ เหล็ ก) จ้ านวน 294 โรงเรี ยน
ที่ เข้ ามาเรียนรวม 474 โรงเรี ยน (โรงเรียนที่ เข้ามาเรี ยนรวม ประกาศเลิ ก ไปแล้ ว อย่ างเป็ น ทางการ
163 โรงเรียน)
ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่ เหล็ก) จ้านวน 381 โรงเรียน
ที่ เข้ ามาเรียนรวม 473 โรงเรีย น (โรงเรี ยนที่ เข้ ามาเรี ยนรวม ประกาศเลิ ก ไปแล้ ว อย่ างเป็ น ทางการ
96 โรงเรียน)
ทังนีจากการลงพืนที่ติดตามบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) พบว่า
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจากมีแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจน โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาในชุมชน
เด็กมีความสุข ท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่มาเรียนรวมสูงขึน (O-NET)
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4.1.๒ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของ
ผู้เรียน
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และให้ตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) กองทุ น เงิน กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา คณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ล งมติ เมื่ อ วัน ที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ขยายเวลาการด้าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่
จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย ทังนี ให้ฝ่ายสังคม
จิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทังระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม
รวมทังไม่เกิดปัญหาความซ้าซ้อนในการกู้ยืมและให้น้าเรื่องนีเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษาที่จะ
จัดตังขึนตามแนวทางปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
๑.๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๑๖,๘๙๘.๕๙ ล้านบาท
รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทังสิน ๒๙,๘๙๘.๕๙ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 21,994.79 ล้านบาท
และปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณกองทุ น สมทบ (เงิ น นอกงบประมาณ)
๒๗,๔๙๗.๙๒ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทังสิน ๒๗,๔๙๗.๙๒ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว
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 ได้รับ การจัด สรรงบประมาณ ๕,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุน สมทบ (เงินนอก
งบประมาณ) ๓,๖๗๒.๑๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทังสิน ๙,๑๗๒.๑๕ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้
กู้ยืมไปแล้ว 5,830.76 ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๔๐๐.๐๐
ล้ า นบาท กองทุ น สมทบ (เงิน นอกงบประมาณ) ๔,๒๑๔.๙๐ ล้ า นบาท รวมเป็ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม ทั งสิ น
๑๐,๖๑๔.๙๐ ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 2,494.54 ล้านบาท โดยมีผลการด้าเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี มีผู้กู้จ้านวน 96,079 ราย เป็นเงิน 6,541.95ล้านบาท จากสถานศึกษา 281
แห่ง
๑.๓) ความคืบหน้าของการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.
.... ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว
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โดยมี ส าระส้ าคั ญ เป็ น การจั ด ตั งกองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา มี ฐานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล อยู่ ในก้ ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลั ก โดยนั ก เรี ย นหรื อ นั กศึ ก ษาผู้ ได้ รั บ เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อการศึ กษามี ห น้ าที่ ต้ อ งคื น เงิ น ให้ กองทุ น ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการก้าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อใช้กับการติดตามหนีส้าหรับการ
กู้ยืมเงินจากกองทุน เงิน ให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคตก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับ และให้รับความเห็นของส้านักงานศาลปกครอง และฝ่าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการก้าหนดเวลาคืนเงินให้
กองทุนภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่มีหนังสือแจ้งการบอกเลิกการกู้ยืมเงิน เป็นการก้าหนดระยะเวลาที่
สันเกินไป และควรก้าหนดให้กองทุนเป็นผู้แจ้งรายชื่อผู้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้จ่ายเงินได้เป็น ผู้ตรวจสอบ รวมทัง
ควรก้าหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ท้าหน้าที่บริหาร
จัดการ มีความชัดเจน รัดกุม โดยค้านึงถึงความสามารถในการช้าระคืนของนักเรียนหรือนั กศึกษาผู้กู้ยืม
เป็นส้าคัญ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ซึ่งเมื่อ วัน ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๕๙ สภานิติบั ญ ญั ติแ ห่งชาติมีม ติเห็ นชอบ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... และให้ตังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทังนี คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาและเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. .... เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ และพระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงินให้ กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
4.1.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา...
1) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นา
1.1) มีการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ เมื่อวันที่
21-22 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี การทบทวนภาพการด้าเนินงานโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) การบริหารจัดการบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ บทบาทของ
ภาคเอกชนกับการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ การบูรณาการสื่อ/นวัตกรรมออนไลน์สู่ห้องเรียน
โรงเรียนประชารัฐ และก้าวต่อไปกับ การขับ เคลื่อนคุณ ภาพการศึก ษาขันพื นฐานโรงเรียนประชารัฐ
(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
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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 โรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2559 มีจ้านวน 3,342
โรงเรียน และระยะที่สอง โรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2560 ได้บูรณาการโครงการโรงเรียนดีใกล้
บ้าน โรงเรียนแม่เหล็ก และโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีงบประมาณ 2559 มีจ้านวน 4,081 โรงเรียน
รวมทัง 2 ระยะ มีโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ้านวนทังสิน 7,423 โรงเรียน โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใน
การให้ บริการโรงเรียนเครือข่ายด้ว ย โดยขณะนี สพฐ. อยู่ระหว่างด้าเนินการ 1) การตรวจสอบข้อมูล
โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 เพื่อประกาศรายชื่อ โดยเปลี่ยนชื่อโครงการจากโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โดยโรงเรียนประชารัฐที่ จะคัดเลือกรุ่นที่ 2 จะมีคุณสมบัติเพิ่มจากเดิมในด้านการ
ให้ บริการโรงเรียนเครือข่าย 2) การส้ารวจความต้องการโครงสร้างพืนฐานของโรงเรียนภายในโครงการ
ประชารัฐ และ 3) จัดท้าค้าของบประมาณค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐานโรงเรียนประชา
รัฐให้กับโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ที่มีจ้านวนโรงเรียนเครือข่ายมากกว่า 1 โรงเรียน และ 4) จัดท้า
ฐานข้ อมู ลโรงเรี ยนประชารั ฐ โดยเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศของส้ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขันพืนฐาน เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลหลัก (BIG DATA)
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
ล้านครัง สามารถสร้างการรับรู้แ ละเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั งผู้ เรียน ผู้ปกครอง และครู ระยะต่อไป
เตรียมวางแผนสื่อสารเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขยายโครงการ EMS ให้มีความต่อเนื่องในวิทยาลัย น้า
ร่องอีก 22 แห่ง รวมเป็น 68 แห่ง ร่วมกับ 14 บริษัทเดิม และ 7 บริษัทใหม่
2.1.2) Excellent Model School (EMS)
ผลการรับ นั ก ศึ ก ษาทวิภ าคี ภาคเรีย นที่ 1/2560 มี จ้านวน
เพิ่มขึน 723 คน จากเป้าหมาย 4,395 คน และจะเพิ่มขึนในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน
พร้อมส่งเสริมการขยายความร่วมมือสู่บริษัทเครือข่าย แนวทางการพัฒนาครูในสาขา Excellent จาก
วิทยาลัยทัง 68 แห่ง โดยสถานประกอบการจะมีส่วนร่วมในการอบรมความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย ผ่านการฝึ กปฏิบัติหรือทดลองท้างานจริงในสถานประกอบการ พร้อมสร้างระบบติดตามผล
ร่วมกับสถานศึกษา จากนันครูจะขยายผลความรู้ประสบการณ์สู่การพัฒนาหลักสูตร และผนวกเข้ากับ
ทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป
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2.1.3) Database of Demand and Supply
ได้ จั ด ท้ าระบบส้ า รวจข้ อ มู ล ผ่ า น Web-based Survey เสร็ จ
เรียบร้อย พร้อมส่งมอบให้ สอศ. น้ าไปใช้ประโยชน์ในการส้ารวจความต้องการและการผลิตในระดับ
จังหวัด โดยได้เสนอน้าร่องใช้ในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก เพราะมีแผนการส้ารวจการผลิตและความ
ต้ อ งการก้ า ลั ง คนตามแผนการด้ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก
หรือ EEC ไว้แล้ว
2.1.4) Standards and Certification Center ได้ จั ด ท้ า มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) อ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน (AQRF)
พร้อมเตรียมเสนอแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2560-2564 ที่ผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการกรอบคุ ณ วุฒิ แห่ งชาติแ ล้ว เพื่ อ น้าเรีย นคณะรัฐมนตรีพิ จารณาให้ ค วาม
เห็นชอบต่อไป
2.2) E2 Microsoft Project เป็นการก้าหนด (ร่าง) แผนการจัดท้าเว็บไซต์ หา
งาน www.job4r.work เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ “นักเรียนอาชีวะได้งาน สถานประกอบการได้คน” ได้
รวดเร็วยิ่งขึน รวมทังเป็นแหล่งความรู้ที่จะสร้างเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ในสายงานอาชีพ
๓ ) โค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring)
มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท้าหน้าที่เป็น “พี่เลียง” ให้กับโรงเรียน
โดยท้างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพืนที่ เพื่อน้าองค์ความรู้ ความเชี่ยงชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องต่อบริบทของ
ชุมชน โดยเฉพาะการมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขันพืนฐานในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายน้าร่องตามโครงการฯ คือ โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็ก
ส้ า หรับ 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 และนักเรียน จ้านวน ๒๕,๒๕๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ และในปี ๒๕๖๐ มีสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วมด้าเนินการเพิ่มขึนเป็นจ้านวน ๑๒๗ สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน ๑๗ แห่ง โดยใน ๗๔ จังหวัด มี
โรงเรียนเข้าร่วมด้าเนินการ จ้านวน ๑,๓๕๙ โรงเรียน ใน ๔๕๒ กิจกรรมหรือโครงการ โดยมีครู จ้านวน
๑๓,๕๙๐ คน และนักเรียน จ้านวน ๑๖๓,๐๘๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
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๔.1.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต..
๑) โครงการ “พั ฒ นาเพื่ อ การแบ่ ง ปั น ที่ ยิ่ ง ใหญ่ Shift and Share” ภายใต้
โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวติ (Miracle of Life) ประจาปี ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…อาสา
พลังบวก” มีการด้าเนินงานส้าคัญ ดังนี
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมอบรมทีมงาน ทีมวิทยากรกระบวนการ
ส่วนกลางและทีมเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการส่วนกลาง 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 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานทีมวิทยากร
กระบวนการส่วนกลางและทีมเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการส่วนกลางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับ
เรื่องการจัดสวัสดิการสังคม การเขียนโครงการเพื่อน้าไปด้าเนินโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ้าปี ๒๕๖๐ ตามกรอบ
แนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก” ในพืนที่เป้าหมายต่อไป รวมมีผู้เข้าร่วมทังสิน ๓๖ คน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จัดแถลงข่าว โครงการ“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจ้าปี ๒๕๖๐ ตามกรอบ
แนวคิ ด “Power+plus…อาสาพลั งบวก” ในวั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๕๙ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เปิ ด ตั ว
โครงการให้เด็กและเยาวชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงทุกภาคส่วนได้รับรู้ความเป็นมาของโครงการและ
สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทังผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีผู้เข้าร่วมรวมทังสิน ๓๘๐ คน และจัดกิจกรรม
อบรมทีมวิทยากรกระบวนการ V – Spirit Mentor ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มความรู้
และพัฒนาทักษะ ในการเป็นวิทยากรกระบวนเรื่อง การเป็นจิตอาสา สวัสดิการสังคม ๗ ด้าน การคิด เขียน
โครงการเชิงสร้างสรรค์ การน้าโครงการไปปฏิบัติในพืนที่จริง เพื่อน้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพืนที่เป้าหมายต่อไป โดยมีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สังกัด กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัว ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนหรือ เครือข่าย
ที่
ท้ างานด้ านเด็ กและเยาวชน มี ผู้ เข้ าร่ วมรวมทั งสิ น ๑๐๑ คน ส าหรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ดาเนินการโครงการ
เดื อ นมกราคม ๒๕๖๐ จั ด อบรมพั ฒ นาแกนน้ า V–Spirit ยุ ว อาสา จั ง หวั 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
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เดือนกุมภาพั นธ์ ๒๕๖๐ อบรมพั ฒนาแกนน้ า V - Spirit ยุวอาสา จังหวัดพิ จิตร
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 โครงการไม้
ไผ่ ใส่ใจเบาหวาน ลดอาการชา ของ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา และโครงการสเปรย์เปลือกส้มโอ พลิก
ชีวิตคนยากจน 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 นราชกัญ ญา สิริวัฒ นาพรรณวดี จังหวัด หนองคาย โครงการถนนปลอดภัย ขวดใสเรืองแสง ขอ ง
โรงเรียนร่ม ธรรมานุ ส รณ์ จั งหวัด หนองคาย และ โครงการเปลือ กร้อ ยตา พาร้อ นเตา ของโรงเรีย น
ประชาบดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาแกนน้า V - Spirit ยุวอาสา รอบที่ ๒ ในพืนที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัง งา ระนอง ชลบุรี
สมุทรปราการ และจังหวัดกาญจนบุรี
เดือนพฤษภาคม 2560 พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต เด็ กและเยาวชน ตามโครงการ
ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย
มีผลการด้าเนินงาน จ้านวน ๕,๕๗๔ คน มีการด้าเนินงานดังนี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย วัย
เด็กและเยาวชน ด้วยกระบวนการตามกรอบแนวคิด “Power+plus อาสาพลังบวก” และจัดกิจกรรม
พัฒ นาเด็กและเยาวชนเพื่อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการ และ
พัฒนาแกนน้า V-spirit อาสาท้าดี จ้านวน ๔,๓๔๙ คน เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิทยากรกระบวนการจิตอาสา
ในพืนที่ระดับจังหวัดร่วมกับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาพืนที่ และสามารถ
ปฏิบัติได้จริง จ้านวน ๒๒ โครงการ เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้
ตามพระด้าริ เสริมพลังพัฒนาทักษะ ปลูกจิตส้า นึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัคร ยุวอาสา เพื่อ
พัฒ นาสังคม ขยายเครือข่ายการท้างานในระดับพืนที่ ที่จะเป็นพืนฐานส้าคัญ ในการพัฒนาสังคมไปสู่
สังคมแห่งสันติสุข เอืออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ด้าเนินกิจกรรม Shift and Share V – Spirit อาสาท้าดี
(One Day Sharing) การน้าโครงการไปปฏิบัตใิ นพืนที่จริง อาทิ จังหวัดพังงา ได้แก่ โครงการยุวอาสาขจัด
คราบน้ามันด้วยสารไคตินของโรงเรียนบ้านกลาง โครงการสร้างสรรค์พัฒนาของเหลื อใช้ เพื่อเสริมรายได้
ผู้สูงอายุของโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โครงการกระดองหมึกชะลอเวลาของโรงเรียนคุระบุรีชัย
พัฒนาพิทยาคม โครงการลูกปะคบสยบความเมือ่ ยของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) โครงการ
จิ๋วแจ๋วพิทักษ์ “โรค” ของโรงเรียนบ้านหินช้าง โครงการเขื่อน ป.ด.อ. ชะลอน้า ประสานดิน ของ โรงเรียน
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หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมยุวอาสา Shift and Share ร้อยความดี
ล้านความอาลัย จากใจเพียงหลวง ๑๕ ของ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
ใน
ทู ล กระหม่ อ มหญิ งอุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาสิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี อบรมพั ฒ นาพั ฒ นาแกนน้ า V - Spirit
ยุวอาสา จังหวัดชลบุรี 2 รุ่น มีนักเรียน ครู เข้าร่วมจ้านวน 658 คน เป็นต้น
เดื อ นกรกฎาคม 2560 ด้าเนิ น กิจ กรรม Shift and Share V – Spirit อาสาท้ าดี
(One Day Sharing) ได้แก่ การน้าโครงการไปปฏิบัติในพืนที่จริง โครงการสื่อหรรษา ท่องโลกนานาชาติ
ของ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการTouch my Braille ของ โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี โครงการซากอ้อย คอยน้องนอน ของ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการคอนโดแปลงผัก ของ โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน และจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เพื่อถอดบทเรียนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ (Best practice) โดย
การคัดเลือกตัวแทน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่ได้รับโล่รางวัลทัง ๑๕ ทีม
ทีมวิทยากร
กระบวนการ V – Spirit Mentor ผู้บริหารหรือตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลทัง
๑๕
ทีม ผู้สังเกตการณ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทังสินจ้านวน ๒๓๐ คน
เดือนสิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน วันที่
๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ จั งหวั ด นนทบุ รี มี ผู้ ร่วมงานทั งสิ น ๒,๑๒๓ คน เพื่ อเป็ น การเปิ ด พื นที่ ให้ เด็ ก ได้
แสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีการรับโล่
และมอบรางวัลให้ กับโครงการที่ชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมทังจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จ้านวน
๔๗ โครงการ ประกอบด้วย โครงการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประจ้าปี ๒๕๖๑ จ้านวน ๑๖ โครงการ
และโครงการที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จ้านวน ๓๑ โครงการ
๒) สนับสนุนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดาริ
เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๙ จั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การ “สร้างสมดุ ล แห่ งการเรียนรู้
สู่การพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม ร่วมสร้างแผนปี ๒๕๖๐” เพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียน
เพียงหลวงฯ ประจ้าปี ๒๕๖๐ และก้าหนดกรอบการวัดและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการ รวมทัง
พั ฒ นาความรู้แ ละทั ก ษะของครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เกี่ ยวข้ องให้ มี ความพร้ อมที่ จะน้ าไป
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยมีคณะครู อาจารย์โรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘
จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาชาวเขา นิคมสร้างตนเอง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวงฯ รวมทังภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ าร่วมประชุมทังสิน
๑๖๙ คน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวบรวมแผนการด้าเนินงานในรูปแบบ info graphics
และโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘ จังหวัด เพี่อน้ามาจัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปี
๒๕๖๐ ติดตามผลการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
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เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จัดท้าแผนการด้าเนินงานในรูปแบบ info graphics และ
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘ จังหวัด และด้าเนินการตามแผนที่วางไว้ติดตามผลการ
ด้าเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อ
ติด ตามความก้ าวหน้ า รับ ทราบปั ญ หาอุ ป สรรค เสนอแนะแนวทางแก้ไข และสร้างขวัญ ก้ าลั งใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงฯ
เดื อ นมกราคม ๒ ๕ ๖ ๐ เปิ ด โรงเรี ย น เพี ยงห ลวง ๑ ๓ (ประชาบ้ า รุ ง )
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒ นาพรรณวดี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ้ารุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ้าเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคาย
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เตรียมความพร้อมและประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
PhiangLuang Shine to Share ๒๐๑๗
เดื อ นเมษายน ๒๕๖๐ จั ด กิ จ กรรมอบรมโครงการ PhiangLuang Shine to
Share ๒๐๑๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและครูให้สามารถเป็นพี่เลียง (Coach)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้อื่นได้ และเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ใน
การเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและก้าลังใจใน
การพั ฒ นาการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้านอื่น ๆ ให้กับเด็ ก
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 ระดั บ มั ธยมศึ ก ษา จ้านวน ๕ จังหวัด ๆ ละอย่างน้ อ ย ๑ คน ได้ แก่ จังหวัด เชี ยงใหม่ บุ รีรัม ย์
แม่ ฮ่องสอน ระนอง และเชียงราย ครูโรงเรียนเพี ยงหลวงฯ จ้านวน ๑๘ คน เจ้าหน้ าที่กองหนึ่งใจ...
เดียวกันฯ จ้านวน ๒ คน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทังสิน ๕๐ คน
เดือนกรกฎาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ๕
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ เพื่อให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ครู
และผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ได้ร่วมกันทบทวนผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมต่างๆ (SWOT) เพื่อน้าไปสู่การจัดท้า (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์โครงการโรงเรียนเพี ยงหลวงฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ของ กองหนึ่ งใจ...เดี ยวกัน ในทู ลกระหม่อ มหญิ งอุบ ลรัต นราชกั ญ ญาสิ ริวัฒ นาพรรณวดี มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๕๖ คน สรุปผลการประชุม ได้ดังนี 1) จาก ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ ๒๗
โครงการ ของแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 3 ยุทธศาสตร์ ๗ กลยุทธ์ ๑๙ โครงการ ๒) วิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓) พันธกิจ ประกอบด้วยจัดระบบการศึกษาที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานประสานภาคีเครือข่าย
และส่งเสริมการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ยุทธศาสตร์เพียงหลวง ๕ ปี (พ.ศ.
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๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 4 ยุทธศาสตร์ นอกจากนี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน
ภาพรวม ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ้านวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ ทังนี จะได้
น้ าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัด ท้าในครังนี ไปแปลงสู่แผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๖๑ ในการประชุม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ“เพื่อจัดท้าแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง” ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ต่อไป
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่ พึ่ง ที่รับ ผิด ชอบดูแ ลโรงเรียนเพี ยงหลวง ทั้ง ๑๘ แห่ง ได้ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก ครอบครั ว และชุ ม ชนใกล้ เคี ย งโรงเรี ย นเพี ย งหลวงฯ ร่ วมกั บ โรงเรีย นเพี ย งหลวง
๑๘ แห่ง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้
๑. เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ร่วมกิจกรรม อาทิ เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิตฯิ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ จ.เลย เข้ารับทุนเด็กดี
ศรีเมืองเลย โดยสภากาชาด นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ จ.ระนอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตซอล
รุ่นอายุ ๑๖ ปี ชาย ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดระนอง ปี ๒๕๖๐
๒. ภาคีเครือข่ายเข้ามาให้การสนับสนุน ดังนี้
๒.๑ ภาครัฐ หรือส่วนราชการต่างๆ อาทิ มณฑลทหารบก ๒๘
สนับสนุนทุนซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ จ.เลย พมจ./ บ้านพัก
เด็กฯ/ ศูน ย์คุ้มครองคนไร้ที่ พึ่งจังหวัด อานาจเจริญ มอบทุ นการศึกษา ๘๙ ทุ นๆ ละ ๕๐๐ บาท แก่
นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๙ จ.อานาจเจริญ อบจ.ระนอง สนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการค่าย
คุณธรรมให้นักเรียนชั้น ป.๕ – ป.๖ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ จ.ระนอง เป็นต้น
๒.๒ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาทิ อาสาสมัครชาวอเมริกัน
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ จ.สระแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ มอบเงินส่วนตัว จานวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๙ จ.อานาจเจริญ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชาย
เลน กั บ โรงเรีย นเพี ย งหลวง ๕ จ.ชุ มพร มู ลนิ ธิยุ วสถิ รคุณ เข้าประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิศ ของ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น
๓. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ Phiang Luang Shine to Share
ประจาปี ๒๕๖๐ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนักเรียนที่ผ่านการอบรมดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ซึ่งในเดือนนี้
(ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีโรงเรียนเพียงหลวงรายงานผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๐ แล้ว ๖ แห่ง และมีผลงานสะสมหรือนักเรีย นที่ผ่านการอบรมจากโครงการและได้เข้าประกวด/
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ จานวน ๔ คน (จาก ๒๙ คน)

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – ๓0 กันยายน ๒๕60)
กระทรวงศึกษาธิการ

๔. การประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงระดับ
พื้นที่ ซึ่งมีนายอาเภอเป็นประธาน ของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ จ.น่าน
๕. การประชุมถอดบทเรียน ของ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ จ.สระแก้ว
มีภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย ๒ แห่ง เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา
โรงเรียน
๓) โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้าเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานที่ละ ๕๐๐ ชุด
รวม ๒,๐๐๐ ชุด ณ เทศบาลต้าบลโผงเผง อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลยาง
หั ก อ้ า เภอปากท่ อ จั ง หวั ด ราชบุ รี ณ วั ด เพชรสมุ ท รวรวิ ห าร อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
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 อ้าเภอสามเงา
จั ง ห วั ด ต าก ณ องค์ ก ารบ ริ ห า รส่ ว น ต้ า บ ลกุ ฎี อ้ า เภ อผั ก ไห่ จั ง ห วั ด พ ระน ครศ รี อ ยุ ธ ยา
ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี อ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และ ณ ที่ว่าการอ้าเภอสอง อ้าเภอสอง
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
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ้านวน ๕๐๐ ชุด มอบถุง
ยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น อ้าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ้านวน ๕๐๐ ชุด และมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสระ
พังวิทยาคม อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดอุชัยภูมิ จ้านวน ๕๐๐ ชุด
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มอบถุงยังชีพ พระราชทาน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ที่ ว่าการอ้าเภอล้าทั บ จังหวัด กระบี่ จ้านวน ๕๐๐ ชุด และ ณ ที่ว่าการอ้าเภอนาโยง จังหวัด ตรัง
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 จังหวัดพังงา 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) ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยการศึกษา นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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4.1) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส้านักงาน กศน. ได้ด้าเนินการจัดการศึกษาขัน
พืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีผลการด้าเนินงาน ดังนี
4.1.1) การจัด การศึก ษาขั นพื นฐาน ด้ าเนิน การจัด การศึ กษาในภาค
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) บ้ านหนั งสื อ ชุ ม ชน จ้ า นวน 15,146 แห่ ง มี ผู้ ใช้ บ ริก าร
516,273 คน
(3) ศู น ย์ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ด้ า เนิ น การผลิ ต พั ฒ นา
เผยแพร่และให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านช่องทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุเพื่อการศึกษา
อิ น เทอร์ เน็ ต และรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น บนโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ Tablet, DVD, CD, VCD เป็ น ต้ น มี
ผู้ใช้บริการ 5,028,831 คน
(4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้าเนินการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วม 826,000 คน ค่ายวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม 55,081 คน กิจกรรม
การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 860,474 คน บริการวิชาการ มีผู้เข้ารับบริการ 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) ขับเคลื่อนการด้าเนิน งานโครงการศู นย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้การลงนาม
ความร่ว มมื อ ระหว่างส้ านั ก งานส่ งเสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศั ย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) โดย
ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิ ทัลได้อย่างเท่าเทียม มีความรู้และ
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง สามารถน้าความรู้จาก
การอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีการอบรมวิทยากรแกน กศน. ซึ่งเป็น บุคลากรในระดับ จังหวัด และ
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สถาบันภาค ขยายผลสู่ระดับอ้าเภอและต้าบล รวมจ้านวน 9,076 คน และน้าไปสู่การขยายผลในชุมชน
ผ่าน กศน. ต้าบล ท้าให้ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จ้านวน 350,000 คน
4.1.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน...
๑) โครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย “Thailand’s Best Skills”
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลง
นามความร่ว มมื อ กั บ สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ก องทั พ บกช่ อ ง 5 จั ด โครงการ “สุ ด ยอดฝี มื อ อาชี วะไทย”
Thailand’s Best Skills เปิ ด เวที แ ข่ งขั น หาสุ ด ยอดฝี มื อ รั บ ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทานสมเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี โดยรับสมัค รนั กศึ กษาอาชีวศึกษาทุ กสาขาวิชาจาก 5 ภาค ทั่ ว
ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับชาติทังแบบทีม และบุคคล เฟ้นหา
สุดยอดฝีมืออาชีวะจากการเปิดเวทีการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษาของอาชีวะ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ และค่ า นิ ย มที่ ดี ให้ กั บ ผู้ เรี ย นสายอาชี พ อี ก ทั งยั งเป็ น การพั ฒ นาผู้ เรี ย น
อาชีวศึกษาให้เป็นผู้ทรงคุณค่าของสังคมโดยน้าความรู้ เชิงทักษะวิชาชีพที่เรียนมาออกช่วยเหลือสังคมได้
อย่างเต็มที่ 5 โจทย์การแข่งขัน คือ (1) รถตุ๊ก ๆ ดับเพลิง (2) บ้านสร้างสรรค์คู่ครัวไทย (3) โรบอท
มายเฟรนด์ (4) ห้ องสมุ ด ศตวรรษ 21 (5) เกษตรแปลงเล็กหัวใจ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันและการ
เผยแพร่การออกอากาศ ระหว่างเดือ นตุ ลาคม - พฤศจิก ายน 2559 ทางสถานี สถานี วิท ยุ โทรทั ศ น์
กองทั พบกช่อ ง 5 ทุ กวัน ศุ กร์ เวลา 22.30 น. เพื่อ ให้ สาธารณชนได้รับชมและเห็ นความส้าคั ญ ของ
การศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเพิ่มจ้านวนผู้เรียนของอาชีวศึกษา และเป็นผลดีกับการพัฒนา
ก้ าลั งคนเพื่ อ ออกไปขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาด้ า น
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้ก้าวไปอย่างมั่นคง
2) อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะภาคฤดู ร้ อ น (Education to
Employment : Vocational Boot Camp : E to E)
เน้ นพั ฒนา "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 า ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีสถานประกอบการชันน้าเข้าร่วม จ้านวน 1,537 แห่ง สถานศึกษา
จากภาครัฐและเอกชนเข้ าร่วม 444 แห่ งครอบคลุมทุ กจังหวัดทั่ วประเทศ และมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
จ้านวน 82,139 คน จากจ้านวน 2,656 หลักสูตร ผลจากจั ดการอบรม พบว่า ผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรม
มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับความรู้ ทักษะที่สามารถน้าไปประกอบ
อาชีพ ต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ส้าหรับแผนด้าเนินการอบรมฯ ครังต่อไป คาดว่าจะด้าเนินการใน
กันยายน – ตุลาคม 2560
3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ
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3.1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของ KOSEN เพื่ อ พั ฒ นา KOSEN
Model ในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๒ สาขา คือ ๑) สาขาอิเล็กทรอนิกส์
๒) สาขาแมคคาทรอนิกส์ ๕ ปีต่อเนื่องตามมาตรฐาน KOSEN มีผลการด้าเนินงานดังนี
3.1.๑) เตรียมหลักสูตร ๕ ปีต่อเนื่องตามมาตรฐาน KOSEN ๒ สาขา คือ
อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการ เตรียมครู การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน แผนการ
สอน ในปีการศึกษาต่อไป
3.1.๒) จัด ค่ายภาษาญี่ ปุ่นให้ นักเรียนกับวิท ยาลัยน้ าร่อง ๒ แห่ง คือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
3.1.๓) เที ย บหลั ก สู ต รระหว่ า งหลั ก สู ต ร KOSEN กั บ หลั ก 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) พัฒนาครูผู้สอนวิชาชีพ Train the Trainer (Mister) โดยความ
ร่วมมือกับสถานทูตไทย ประจ้ากรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี จ้านวน ๓ รุ่น รวมทังสิน ๕๔ คน
3.2.2) จัดการสอบมาตรฐานเยอรมัน โดยหอการค้าเยอรมัน -ไทย สอบ
ทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มทดสอบ ปี ๒๕๕๘ โดยมีผลการสอบและผ่านการประเมิน ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐ รวมทังสิน ๒๐๐ คน
3.2.๓) การพัฒ นา 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 ในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีม ติเห็ น ชอบ เมื่อวัน ที่ 18 กรกฎาคม 2560และได้จัด ตังศู น ย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับภาค 1 ศูนย์
และระดับจังหวัด 3 ศูนย์ และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาในพืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวั น ออก ให้ ส้ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ลงนามในค้ า สั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1226/2560 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพืนที่เขต
พัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออก ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนการศึกษาในพืนที่
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เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ้ า นวน 12 คน โดย
รมว.ศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธาน, รมช.ศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น รองประธาน, ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร เป็ น
กรรมการและเลขานุการ 2) คณะกรรมการด้าเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ของกระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 23 คน โดย รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัย
วงศ์) เป็นประธาน โดยได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา และจะมีการประชุมอีกครังใน
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคมนี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงาน
นอกจากนีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
แก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจั ดตังและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ้านวน 2 ฉบับ
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารเสนอ และให้ ส่ งส้านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จารณาความ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศในเขตพืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งได้รั บยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามค้าสั่งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 29/2560 ลงวัน ที่ 26 พฤษภาคม พุ ท ธศัก ราช
2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศด้วย แล้ว
ด้าเนินการต่อไปได้
5) การพัฒนาครูอาชีวะ
3.1) พั ฒ นาครูและผู้บ ริห ารสถานศึก ษาให้เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
ก้าหนดในการเข้าสู่ต้าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรวมทังสิน 759 คน
3.2) พัฒนาครูวิชาชีพในสถานศึกษาโดยให้ไปพัฒนาประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการรวมทังสิน 1,170 คน พัฒนาครูวิชาชีพสาขาต่างๆ โดยผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพรวมทังสิน
2,162 คน
3.3) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ดังนี ด้านการ
3.4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้เชี่ยวชาญทาง
วิ ช าชี พ ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมั น ให้ กั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สอศ. ภายใต้ โ ครงการ
มาตรฐานสากล ซึ่งในครังนีมีสถานศึกษาเข้าร่วม 13 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคล้าปาง วิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคอุสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการพัฒ นาสถานศึกษาเข้าสู่
มาตรฐานสากลไทย-เยอรมัน โดยมีวิทยากรจาก IRATEC GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้อบรม
ซึ่งการอบรมครังนีมีครูจากจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่มีความพร้อมและผ่านการอบรมตามเกณฑ์การ
อบรมในรุ่น ที่ 1-3 จ้านวน 25 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งนับ เป็น รุ่นที่ 4 จัด ขึนในช่วงเดือนกัน ยายน
2560 คิดวิเคราะห์ รวมทังสิน 121 คน รวมทังสิน 50 คน ด้าน STEM Education รวมทังสิน 67 คน
6) สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellent Model School
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โครงการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาต้ น แบบทวิ ภ าคี สานพลั ง ประชารั ฐ
(Excellent Model School : EMS) ภายใต้การท้างานของคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทังภาคีภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน และรับนักศึกษาเข้า
ท้างานเมื่อเรียบจบ เน้นให้สถานศึกษาสร้างพืนฐานด้านวิชาชีพ ส่วนสถานประกอบการจะเข้ าไปท้างาน
ร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ต รงกับความต้องการตลาดแรงงาน
รวมทังสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ รวมจ้านวนทังสิน 68 แห่ง และมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
ทังหมด 14 บริษัท
ทั งนี ได้ จั ด กิ จ กรรมเปิ ด บ้ านสถานศึ ก ษาต้ น แบบทวิ ภ าคี สานพลั ง
ประชารัฐ ระหว่างเดื อนมกราคม-กุ มภาพั นธ์ 2560 ได้ แก่ (1) ตั วแทนภาคเหนื อ วิทยาลัยการอาชี พ
เกาะคา (2) ตั วแทนภาคอี สาน วิ ท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี ขอนแก่ น (3) ตั วแทนภาคตะวั นออก
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 สถานศึกษาและหน่ วยงานราชการ และครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนเฉลี่ย
1,200 คนต่อวิทยาลัย
7) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในปี ๒๕๖๐ ได้ด้าเนินการจัดตังศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ๕๐๐ ศูนย์ พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร จ้านวน ๘๐ ศูนย์ มีช่างชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรม ๔๘๙ คน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ้านวน ๑๗๕ ผลิตภัณฑ์ และประชาชนเข้ารับการพัฒนา
อาชีพ ๒๙๓ อาชีพ นอกจากนีได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยโดยการให้บริการ
ซ่อมแซมเครื่องมือจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และยานพาหนะ รวมถึงการแจก
อาหารและถุ งยั งชี พ ในพื นที่ ภาคใต้ 64 อ้ าเภอ 11 จังหวัด ระหว่างวั นที่ 14 – 20 มกราคม 2560
จ้านวน 200 จุดบริการ มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทังสิน 103,739 ชิน ก่อสร้าง
2,936 รายการ ระบบไฟฟ้ า 4,016 รายการ และอื่ น ๆ 8,501 รายการ และในพื นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 จ้านวน 64 จุด
บริการ มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทังสิน 24,381 ชิน
8) วางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต
เพื่ อให้ ก้าลังคนในระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้ใช้บัณฑิต ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้แต่งตังคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและการพัฒนาก้าลังคนเพื่อรองรับ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึนมา โดยคณะอนุกรรมการการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาการผลิตบัณฑิต
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและไอทีทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทังวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก้าลังคนในสาขาดังกล่าวให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ผู้ใช้บัณฑิต และรองรับ
นโยบายของรัฐบาลในเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
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9) จัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีผู้รับบริการ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
รวมทังสิน ๑๖,๙๖๘ คน เปิดสอนในสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา สาธารณสุขชุมชน ฯลฯ รวมทังมีผู้รับบริการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ้านวนทังสิน ๓๑,๗๘๓ คน/๖๐
ชุมชน ด้าเนินการภายใต้ (๑) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีผู้รับบริการ ๑๒,๔๓๓ คน/๖๐ ชุมชน (๒)
กิจกรรมพั ฒนาทั กษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้ านอาชีพและด้ านคุณภาพชีวิต จ้านวน ๑๙,๓๕๐ คน
ตัวอย่างหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
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
บู ร ณาการกั บ การท างาน (Work Integrated Learning: WIL) และสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative
Education)” ปั จจุ บั น มี ส ถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าที่ ด้ า เนิ น การสห กิ จ ศึ ก ษ า จ้ า น วน ๑ ๑ 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 ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างานได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท้างานของเครือข่ายพัฒ นาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จ้านวน ๒๑ โครงการ งบประมาณสนับสนุน จ้านวน ๖,๖๖๗,๐๐๐ บาท
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10.๒) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ในวันที่ ๒๐
– ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน และศู นย์คอมพิวเตอร์ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการด้าเนินการร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
รวมถึงการน้าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร“หลั ก สู ต รคณาจารย์ นิ เทศสหกิ จ ศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้ท้าหน้าที่อาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
10.3) ร่ ว มกั บ สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย และเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาสหกิ จ ศึ ก ษา
ภาคเหนื อตอนบนโดยมหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ จัด งานวัน สหกิ จศึกษาไทย ครังที่ ๘ ในวัน อังคารที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดของการจัดงาน คือ “Thailand ๔.๐:
ความท้าทายของสหกิจศึกษา” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand ๔.๐: ความท้าทายของสหกิจ
ศึกษา”
10.4) ปั จ จุ บั น มี มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ด้ า เนิ น การสหกิ จ ศึ ก ษา จ้ า นวน
118 แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จ้านวน 40,914 คน มีองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา จ้านวน 16,224 แห่ง
10.5) จัดท้าข้อก้าหนดโครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท้างาน ประจ้าปีงบประมาณ 2561 โดยได้ด้าเนินการแจ้งเวียนไปยังเครือข่ายพัฒนาสห
กิจศึกษา 9 เครือข่าย ให้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม
2560
11) โครงการปรั บยุ ทธศาสตร์ อุ ดมศึ กษาสู่ ความเป็ น เลิ ศ โดยก้ า หนดนโยบาย
ในการปรับยุทธศาสตร์ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง เพื่อรองรับโจทย์การ
พัฒนาก้าลังคนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้ภายใน ๑๕ - ๒๐ ปี ข้างหน้ า และพัฒ นามหาวิทยาลัยสู่ระดับ
สากล ทังนี เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile) ในมหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ก่อน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จ้านวน ๓๘ แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(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
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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) คณะอนุ กรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่ มใหม่
มีมติ ในการประชุมครังที่ ๑/๒๕๖๐ ฃ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑) ให้มีหนังสือสอบถามไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งว่า ยืนยันข้อมูลตามที่ได้เสนอมายัง สกอ. หรือไม่ เนื่องจากความชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบายของรั ฐ ต่ า งๆ ในปั จ จุ บั น ได้ เปลี่ ย นแปลงไป ๒) ข้ อ มู ล ที่ เสนอเป็ น การวิ เคราะห์ ต นเองของ
สถาบัน อุดมศึกษา ควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณา
บริบทแวดล้อมต่างๆ ร่วมด้วย เช่น นโยบายด้านการศึกษา นโยบาย Thailand ๔.๐ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ เป็นต้น ๓) มีข้อเสนอแนะให้มีการวิจัย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ ประกอบการด้ า เนิ น งาน ซึ่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะน้ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป
4.1.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๑) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งด้าเนินการต่อเนื่องเพื่อผลิตครูในระบบ
จ้ากัดรับบรรจุตามภูมิล้าเนา เพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่ นให้มีคุณภาพ ลดการโยกย้าย และพัฒนา
สถาบันฝ่ายผลิตครู เพิ่มคุณภาพและผลิตตามความเชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยมี
เป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู จ้านวน ๔๘,๓๗๔ คน ในระยะเวลา ๑๐ ปี เริ่มบรรจุตังแต่
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ โดยในปี ๒๕๕๙ ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บรรจุรับราชการครู
สั งกั ด ส้ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) จ้ า นวน ๓,๑๖๑ คน สั งกั ด ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จ้านวน ๑๐๖ คน และสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จ้านวน ๒ คน รวมทังสิน ๓,๘๔๕ คน ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการครูใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการคัด เลือ กแล้ว จ้านวน ๓,๗๙๒คน จาก
เป้าหมายจ้านวน ๕,๑๐๐คน โดยจะบรรจุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนีอยู่ระหว่างการคัดเลือกสถาบัน
ฝ่ายผลิตครูที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ที่คัดเลือกจาก
ผู้ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๑ และเตรียมการ
คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชันปีที่ ๑ - ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการ
2) โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสัน โดยสรร
หาครูเกษียณอายุราชการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเชิงประจักษ์ และมีสุขภาพดี เพื่อท้า
หน้ าที่ ค รู ผู้ ส อนสถานศึ ก ษาในสาขาที่ จ้ า เป็ น และขาดแคลนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก้ า หนด โดย
ด้าเนิ น การทั งสิน 10 เดื อน จ้ าแนกเป็ น 2 รอบ คือ รอบแรก ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือ น เริ่ม ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓1มีน าคม ๒๕๖๐ ด้าเนินการจ้างแล้ว จ้านวน 5,186 อัตรา และรอบที่สอง
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ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน เริ่ม ๑ พฤษภาคม ๒๕60 – ๓0 กันยายน ๒๕๖๐ ด้าเนิน การจ้างแล้ว
5,223 อัตรา
3) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับ
ประถมศึ ก ษา มั ธยมศึ กษาตอนต้น และมั ธยมศึ กษาตอนปลาย ให้ สามารถจัด กิ จกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาในชันเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการอบรมครูทางไกลผ่าน ETV,
DLTV, OBEC Channel ไปยั ง ศู น ย์ ก ารอบรมของทุ ก สั ง กั ด จ านวน 527 ศู น ย์ ที่ ก ระจายอยู่ ใ น
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดย สสวท. ท้ าหน้ าที่ เป็น วิท ยากรหลัก และเป็ น ศู นย์ กลางการ
ประสานงาน และพัฒนาหลักสูตรการอบรม พร้อมทังสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ
และเอกสารประกอบการอบรมโดยจะท้ า การจัด อบรมทางไกลสะเต็ม ศึ ก ษา ครังที่ 1/2560 ใน 3
ช่วงเวลา คือ ๑) ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒) ระหว่าง
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ๓) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม
2560 การอบรมครูระดับประถมศึ กษา การอบรมดังกล่าวจะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง กล่าวคือ
วิ ท ยากรและผู้ เข้ า รั บ การอบรมสามารถสื่ อ สารกั น ระหว่ า งการอบรมผ่ า น Facebook Live หรื อ
Teleconference ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในทุกสังกัด ผ่านการ
อบรมด้วยระบบทางไกลประมาณ 67,500 คนต่อปี อีกทังครูผู้เข้าอบรมจะได้รับชุดเอกสารคู่มือการ
อบรม รวมทังเอกสารการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อน้าไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
ห้องเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้ ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมจะมีการสอบวัดความรู้ออนไลน์ และ
เมื่อผ่านการอบรมแล้วครูผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
4) การแก้ไขปัญหาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปรับหลักเกณฑ์การสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559 อนุญาต
ให้ผู้มีวุฒิการศึกษาสาชาวิชาชีพเฉพาะและหรือสาขาที่ขาดแคลน เข้ามาเป็นครูโดยไม่ตอ้ งเรียน ป. บัณฑิต
แล้วขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปี 2560 พัฒนาครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาบุคคลที่ส้าเร็จการศึกษาในสาขา
วิชาเอกที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครู ตามมติ ก.ค.ศ. ในต้าแหน่งครูผู้ช่วยที่ส้าเร็จการศึกษาคุณวุฒิสาขาวิชาที่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู เป้าหมาย : ครูผู้ช่วยบรรจุครังแรก ประมาณ 2,000 คน และครูผู้ช่วยบรรจุทดแทน
ต้าแหน่งครูเกษียณ ปี 2560
5) การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่
5.1) จัดให้มีการพัฒนาครูครบวงจร (Approve Course) จัดให้มีการพัฒนาครู
แนวใหม่ที่เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ครูคนละ 10,000
บาทต่ อ คนต่ อ ปี เพื่ อ ฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ ส นใจและต้ อ งการ ซึ่ ง ผลการด้ า เนิ น งานตั งแต่ วั น ที่
5 กรกฎาคม 2560 จนถึงวัน ที่ 15 สิงหาคม 2560 พบว่ามีครูลงทะเบียนในระบบออนไลน์ไปแล้ว
จ้านวน 311,425 ราย ในจ้านวนนีได้ลงทะเบียนอบรมส้าเร็จแล้ว 204,290 ราย โดยหลักสูตรที่มีการ
ลงทะเบียนอบรมมากที่สุด คือ "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ" และ

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – ๓0 กันยายน ๒๕60)
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานจัดอบรมที่มีการลงทะเบียนอบรมมากที่สุด คือ "ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (มศว)"
5.2) พั ฒ นาครู ในที่ ตั ง (Professional Learning Community : PLC: ชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ) เพื่อให้ครูวิชาเอกต่าง ๆทุกสังกัด รวมตัวกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากการเรียน
การสอน อันจะน้าไปสู่ชุม ชนการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป โดยมีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน
ที่ส้าคัญ ดังนี ประกาศแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจ้าปี ๒๕๖๐
ทัง ๓ ระดับ ได้แก่ “เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” “เครือข่ายระดับหน่วยงานทาง
การศึ ก ษา” และ “เครือ ข่ ายระดั บ กลุ่ ม สมาชิ ก วิช าชี พ ครู ” มี เครือ ข่ ายฯ จัด ส่ งโครงการขอรับ การ
สนับสนุน จ้านวน ๒๔๕ เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึก ษา จ้านวน
๙๘ เครือข่าย เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา จ้านวน ๖๕ เครือข่าย และเครือข่ายระดับกลุ่ม
สมาชิกวิชาชีพครู จ้านวน ๘๒ เครือข่าย และประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา PLC
ประจ้ าปี 2560 จ้ านวน ๔๐ เครื อ ข่ าย โดยในระดั บ พื นที่ ในทุ ก เขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาได้ มี ก ารแต่ งตั ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา มีการจัดอบรมศึกษานิเทศก์เขตละ 30 คน รวม 700 คน
และมีคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ของเขตพืนที่การศึกษา จ้านวน 1,350 คน ลงไปท้าแผนขับเคลื่อน
สู่สถานศึกษา
5.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพืนทีปฏิบัติงาน
ด้ ว ยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement by Holding
Responsibilities and Functional Areas as Majors) มีครูสมัครเข้าระบบแล้ว จ้านวน 559,051 คน
และมี ค รู ส้ า เร็ จ การพั ฒ นาจ้ า นวน 169,789 คน เตรี ย มการจั ด ตั งสถาบั น คุ รุ พั ฒ นา (Teacher
Professional Development Institute : TPDI) เป็นสถาบันวิชาการชันสูงในก้ากับของ
คุรุสภา
5.4) อบรมสุดยอดเทคนิคการสอนส้าหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teacheaching
Techiniques Thailand Education 4.0 ให้กับครูโรงเรียนเอกชน จ้านวน 2,567 คน พัฒนาผู้ บริหาร
และครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจ้าเป็นของ
บริบทโรงเรียนเอกชนในแต่ละจังหวัด จ้านวน 24,189 คน รวมทังพัฒ นาผู้บริหารสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์การแต่งตังและประเมินผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่ และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินวิทย
ฐานะครู ให้สอดคล้องกับภาระงานสอนที่แท้จริงในห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนโดยตรง
5.5) พัฒนาครูอาชีวะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก้าหนดในการเข้าสู่ต้าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรวมทังสิน ๗๕๙ คนพัฒนาครูวิชาชีพในสถานศึกษาโดยให้ไป
พัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการรวมทังสิน ๑,๑๗๐ คน พัฒนาครูวิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดยผ่าน
สมาคมชมรมวิชาชีพ รวมทังสิน ๒,๑๖๒ คน
6) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ส้ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา รายงานผลการด้าเนินงาน ส้าคัญ ดังนี
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6.๑) การปรับปรุงกฎหมาย โดยได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของคุรุสภา เพื่อลดสัดส่วนคณะกรรมการคุรุสภาเหลือ ๒๗ คน
เปลี่ยนกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นกรรมการจรรยาบรรณ รวมทังเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อมาเป็นครูได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
น้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อน้าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
6.๒) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ขณะนีอยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียดเพื่อปรับหลักเกณฑ์การประเมินให้มีระบบทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ โดยจะเริ่ม
ทดลองใช้ในปี ๒๕๖๑ และทบทวนมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้สะท้อนคุณภาพของการสอนอย่าง
แท้จริง
6.๓) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยเป็น การให้ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ส้า หรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์วิชาชีพครบ ๑๕ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งแสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
สูงในการได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นครังที่สาม แต่ต้องไม่มกี รณีประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ นอกจากนี เตรียมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยน้าระบบ
คะแนนสะสมของกิจกรรมมาใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
6.๔) การแก้ไขข้อบั งคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยได้ประกาศเป็น
ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูในความผิดชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นยาเสพติด ล่วงละเมิดทางเพศ การทุจริต การผิดวินัย เป็นต้น ซึ่งคุรุสภามีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพไว้ก่อน จากนันจะมีการตังกรรมการด้าเนินการสอบสวนตามกระบวนการ จนกระทั่ง
น้าไปสู่การเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพต่อไป
6.5) การจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา โดยคณะกรรมการคุรุสภามีมติให้จัดตังสถาบัน
คุรุพัฒนา (Teacher Professional Development Institute: TPDI) เป็นสถาบันวิชาการชันสูงในก้ากับ
ของคุรุสภา และได้เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตังสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ
... พร้อมทั งแต่งตังคณะกรรมการด้าเนิ น งานของสถาบัน คุ รุพั ฒ นา เพื่ อท้ าหน้ าที่ เป็น คณะกรรมการ
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งได้มีการประชุมแล้ว จ้านวน ๑ ครัง ใน
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กระบวนการประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และแบบ
ประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้ าราชการครูของ สพฐ.แผนการด้าเนินงานของสถาบันคุรุ
พัฒนา ประจ้าปี 2560 และแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาของสถาบันคุรุพัฒนา ประจ้าปี 2560-2561 นอกจากนีได้มีการด้าเนินการประเมินและรับรอง
หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการรับรอง
หลักสูตรแล้ว จ้านวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร
6.6) ผลการด าเนิ น งานตามภารกิ จที่ ส าคั ญ อาทิ การรับ รองปริญ ญาทาง
การศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของสถาบันต่าง ๆ จ้านวน ๑๕๐ หลักสูตร การรับรอง
ความรู้ โดยการเที ย บโอน จ้านวน ๔,๔๘๔ ราย การออกใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ทางการศึ กษา
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๕๔,๒๖๐ ราย การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ้านวน ๔๘,๗๖๗ ราย การพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ๑๑ เรื่อง พัฒนาผู้สอนในพืนที่ห่างไกล หลักสูตร
ประกาศนียบั ตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ้านวน ๑๕๐ คน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ้านวน ๑๙๓ คน รวมทังประกาศ
ผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจ้าปี ๒๕๖๐ ระดับภูมิภาค จ้านวน ๑๔ เรื่อง และผลงานหนึง่ โรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม จ้านวน ๑๙๑ ผลงาน
7) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายใต้โครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและ
พัฒ นาอาจารย์ในสถาบั น อุด มศึกษาให้ มีคุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกเพิ่ มขึน ซึ่งด้าเนิ นการจัด สรรทุ นตังแต่ ปี
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ จ้านวน ๑,๒๖๔ ทุน ขณะนีมีผู้รับทุนที่ส้าเร็จการศึกษาจ้านวน ๑,๐๗๒ คน อยู่
ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล จ้านวน ๓ คน ศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จ้านวน ๑๑๓ คน ผู้รับทุนปฏิบัติ
ผิดสัญญา จ้านวน ๗๓ คน และเสียชีวิต จ้านวน ๓ คน แต่งบประมาณปี ๒๕๖๐ สามารถโอนให้ผู้รับทุนที่
ยังมีสิทธิ์ได้เงิน ทุน ได้เพียง จ้านวน ๒ คน ซึ่งได้ด้าเนินการโอนงบประมาณไปยังส้านักงาน ก.พ. เพื่ อ
เบิกจ่ายให้ผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว
4.1.7) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) การเร่งรัดดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดท้าเนือหาหลักสูตรในการขยายผลอบรม DLTV ส้าหรับผู้บริหาร
ครูผู้สอน และหลักสูตรการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ DLTV พืนฐานส้าหรับโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์
โดยจัด เก็ บ ไว้ในระบบ TEPE Online ของ สพฐ. ได้ ห ลั ก สู ต รในการอบรมการจัด การเรี ย นการสอน
ผ่านระบบ DLTV ส้าหรับโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ จ้านวน ๒๐๔ โรงเรียน และหลักสูตรในการอบรม
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ส้าหรับโรงเรียนขนาดกลางของ ๕ จชต. ที่ได้รับการจัดสรร
อุปกรณ์ จ้านวน ๕๐๙ โรงเรียน
๒ ) โครงการเครื อ ข่ า ยเท คโน โล ยี ส ารส น เท ศเพื่ อการศึ ก ษ า (UniNet)
มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ดังนี
2.๑) สามารถบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และระบบ
เครือข่ายซึ่งติดตังอยู่ทั่วประเทศ ให้รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ โดยที่ ๑) เครือข่ายแกน
หลักสามารถใช้งานได้ อ ย่ างต่ อเนื่ อ งร้อ ยละ ๙๘ และ ๒) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เชื่ อ มต่ อ ได้ รับ จั ด สรร
Bandwidth ไม่ ต่้ ากว่ า ๑๐๐๐ Mbps ๓) สถาบั นอาชี วศึ กษาที่ เชื่ อมต่ อได้ รับจัดสรร 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 สามารถปรับเพิ่มได้
ขึนอยู่กับความจ้าเป็นและความต้องการใช้งานของสมาชิก
2.๒) มี ว งจรสื่ อ สารภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ บ ริ ก 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
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2.๓) สมาชิกมีช่องทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ส้าหรับการศึกษาวิจัย
ด้ ว ยเส้ น ทางเฉพาะด้ านการศึ ก ษาวิ จั ย ระหว่ างประเทศ ที่ UniNet เป็ น หน่ ว ยงานภายในประเทศ
เพียงหน่ วยงานเดียวที่เชื่อมต่อไปถึ ง เช่น เครือข่ายศึกษาวิจัย Internet ของสหรัฐอเมริกา เครือข่าย
ศึกษาวิจัย TEIN ซึ่งเป็ นความร่วมมือของประเทศภายใน ASEM และ เครือข่ายศึกษาวิจัย JGN ของญี่ ปุ่ น
เป็นต้น
2.๔) การจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร การด้ า เนิ น กิ จ กรรมบนระบบเครือ ข่ า ย
สารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา 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 เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยของไทยจะสามารถขยายผล
และมีการถ่ายทอดเทคนิคความรู้ ไปยังการศึกษาระดับอื่นให้เข้มแข็งมากขึนในอนาคต รวมถึงสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย hailand ๔.๐
2.๕) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Campus Network Design รุ่นที่ ๓ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบระบบเครือข่ายในการจัด การ IP Address และเลือกใช้ Routing
Protocols ได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับ ผู้ใช้บ ริการและการ
บริห ารจัด การ wifi ภายในมหาวิท ยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทังมีการแบ่ งกลุ่มทดสอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึนอีกด้วย ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากตัวแทนมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรม จ้านวนกว่า
๕๐ คน
2.๖) จัดการแข่งขัน Thailand 's Network Security Contest 2017 รอบชิง
ชนะเลิศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ได้น้า
ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านและป้องกันภัยคุกคาม
ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึนกับข้อมูลหรือ
ระบบเครือข่ายของตนเองและองค์กร อันจะน้าไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านระบบรักษาความปลอดภัยบน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย/สถาบันให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ ซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ทังหมด ๑๒ ทีม จาก ๑๑๒ ทีม ทั่วประเทศ
2.๗) จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น ๒ ระหว่าง
วัน ที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบั น
จ้านวนกว่า ๓๐ คน ซึ่งท้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้างานของ BGP และส่วนประกอบที่เกี่ ยวข้อง สามารถปรับแต่งการใช้งานและ
แก้ปัญหาเบืองต้น และสามารถน้ า BGP มาประยุกต์ใช้งานในเครือข่ายเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรได้
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๓) โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน
ดังนี มีฐานข้อมูลที่ให้ บริการ จ้านวนฐาน ๑๕ ฐาน มีบทความที่ให้บริการในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
จ้านวนรายการ ๒๙,๑๕๕,๐๐๐ รายการ มีความถี่ที่เข้าไปใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ้านวนครัง
๓๒,๐๒๕,๗๔๒ ครัง มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จ้านวน ๓ ระบบ และมีระบบก้ากับคุณภาพมาตรฐานการ
จัดท้าและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ งานวิจัยส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา จ้านวน ๑ ระบบ
๔ ) โครงการมห าวิ ท ยาลั ย ไซ เบ อร์ ไ ท ย จากการด้ า เนิ น กิ จ กรรมพ บ ว่ า
มีความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ดังนี
4.๑) ได้ความคิดเห็น องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์น้าไปพัฒนาต่อยอดกับผู้ สอนสอนออนไลน์ระบบเปิดส้าหรับมหาชน
ส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา
4.๒) ได้ แ นวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ผู้ ส อนสอนออนไลน์ ระบบเปิ ด
ส้าหรับมหาชนส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา
4.๓) ได้บทเรียนได้ตามข้อก้าหนด อีกทังได้เรียนรู้แนวทางและเทคนิคต่าง ๆ
ในการผลิตรายวิชา MOOC และได้รับความรู้และเข้าใจความเป็นมาของโครงการพัฒนารายวิชาเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบเปิดส้าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC: Thai Massive Open Online
Courses)
4.๔) มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ วิ ช าการระหว่ า งส้ า นั 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 ใน
การน้าไปใช้งานร่วมกันในเครือข่ายอุดมศึกษา ทังนี เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีการขยายโอกาสการ
เรียนรู้ของคนไทย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีมหาวิทยาลัยมากกว่า ๔๐ แห่ง
ร่วมโครงการ Thailand Massive Open Online Course: Thai-MOOC ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบ
เปิด เพื่อการเรียนรู้ต ลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) โดยร่วมเปิ ด รายวิชา 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 และพัฒ นา
ศักยภาพต่อเนืองตลอดชีวิต มีผู้สนใจเข้าเรียนทุกช่วงอายุ และระดับการศึกษากว่า ๔๐,๐๐๐ คน
๕ ) จั ด ท าแอพพลิ เ คชั่ น “กดดู รู้ ที่ เรี ย น” ได้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบ
ฐานข้อมูลกลางและแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ Smart Device ที่ครอบคลุมความต้องการการใช้งานของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัดที่จัดการศึกษา ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นได้มีการน้าเสนอข้อมูล ๕ กลุ่มข้อมูล ประกอบด้วย ๑) ข้อมูล
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พืนฐานสถานศึกษา ๒) ข้อมูลภาพถ่ายสถานศึกษา ๓) ข้อมูลแผนการรับสมัครนักเรียน ๔) ข้อมูลโรงเรียน
ยอดนิยมหรือแข่งขันสูง ๕) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ๖) ข้อมูลการแนะแนวการงานอาชีพและการศึกษาต่อ โดย
แอพพลิเคชั่นได้เพิ่มความสามารถในการน้าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการอ่านออกเสียง (Text to Speech)
ส้าหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการอ่านและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสถานศึกษาจากระบบ
เครื 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 เพื่อให้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดประชุม Focus group เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดท้าแอพพลิเคชั่น
และจะได้มีการสรุปความต้องการ เพื่อน้าไปปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อไป
๖) โครงการบู ร ณาการข้ อ มู ล การศึ ก ษากั บ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนเพื่ อ การ
ให้ บ ริก ารภาครัฐ เป็ น โครงการที่ ด้ า เนิ น การร่ วมกั บ หน่ วยงานที่ จั ด การศึ ก ษาทั งในและนอกสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดท้า
ฐานข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษาในทุกระดับ และน้าข้อมูลการส้าเร็จการศึกษาจ้านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เข้าสู่
บัตรประจ้าตัวประชาชนแบบสมาร์ดการ์ด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษาของตน
จากบัตรประจ้าตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้
๗) โครงการอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (MOENet)
ด้าเนินการปรับเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของทางออกต่างประเทศจ้า ๕๐ Gbps เป็น ๖๐ Gbps และ
ช่อ งทางภายในประเทศ (Domestic) ความเร็ว ๕๗ Gbps เพื่ อ รองรับ การใช้ งานระบบอิ น เทอร์เน็ ต
ของหน่ วยงานและสถานศึกษาเพื่อการจัด การเรียนการสอน การบริหารจัด การทั่วประเทศประมาณ
๓๖,๕๘๙ แห่ง รวมถึงหน่วยงานภายในวังจันทรเกษม รวมถึงด้าเนินการปรับเพิ่มความเร็ว ปรับเปลี่ยน
IP Address ของหน่วยงานและสถานศึกษาโครงการประชารัฐ จานวน ๑,๒๘๐ แห่ง (เฉพาะโรงเรียนที่ไม่
ซ้าซ้อนกับโครงการ UniNet เป็น ๓๐ Mbps ปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจานวน ๔๒๖ แห่ง ปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๔,๔๑๓ แห่ง เป็น ๓๐ Mbps
ปรับเปลี่ยน IP Address ของสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน ๑๒ แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๒๒๕ แห่ง และปรับเพิ่มความเร็ว
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จานวน ๒๖๘ แห่ง เป็น ๓๐ Mbps

