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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
---------------------------๑) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
๑.1) ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย "ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ " ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นบำนมีกำรดำเนินตำมแผนกำรดำเนินงำนแล้ว ดังนี้
1.1.1) จัดทำฐำนข้อมูล Smart Trainers และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
โดยมี Smart Trainers จำนวน 3,187 คน ของทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำมีฐำนข้อมูลสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้ง 2 รุ่น จำนวน 19,728 แห่ง
1.2.2) ได้เอกสำรคู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียนตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้” เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรดำเนินงำนโครงกำร
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ที่ชัดเจน และจัดส่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ และมีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1.3) มี ร่ ำ งตั ว อย่ ำ งกิ จ กรรมเพิ่ ม เวลำรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งรู้
ตำมหลัก สูต รแกนกลำงกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน พุ ท ธศัก รำช 2551 ตั้ งแต่ชั้ น ประถมศึ กษำปี ที่ 1 –
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ของ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
1.1.4) ได้ เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำกำรประกวด Active Teacher Award และ
แจ้ งประกำศกำรคั ด เลื อ กและยกย่ อ งครู ผู้ ส ร้ำ งพลั งกำรเรี ย นรู้ (Active Teacher) ให้ ทุ ก เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นอกจำกนี้ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โดยกลุ่มศู น ย์วิท ยำศำสตร์เพื่ อกำรศึก ษำทั่ วประเทศ 19 แห่ ง เพื่ อ ส่งเสริมคุ ณ ภำพกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน/นักศึกษำตำมโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ในปีงบประมำณ 2560 (ตุลำคม 2559 –
กุ ม ภำพั น ธ์ 2560) มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนจั ด และให้ บ ริ ก ำรกำรเรี ย นรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยทั้ ง สิ้ น
372 โรงเรียน มี จำนวนนั ก เรีย นที่ เข้ ำร่วมทั้ งสิ้น 139,601 คน ซึ่งนั กเรียน/นั กศึ ก ษำที่ เข้ ำร่ว ม
กิจกรรมมำกกว่ำร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจและต้องกำรให้นำกิจกรรมวิทยำศำสตร์ไปจัดเพื่อเสริม
ควำมรู้และทักษะอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้มีเวลำในกำรจัดกิจกรรมมำกยิ่งขึ้น
1.2) โครงการ/กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนาในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559
ผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ บุคลกำรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำวิทยำกร
แกนน ำ ซึ่งเป็นกำรอบรมแบบเข้ม (Intensive Training) ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับชำติ กำรวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวชี้วัด กำรสร้ำงข้อสอบ
จำกวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และได้ฝึกสร้ำงข้อสอบในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ
๑
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ในลักษณะของกำรฝึกปฏิ บัติต ำมภำระงำนที่ รับผิด ชอบ (On the Job Training) โดยมีทีมวิ ทยำกร
คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษำและปรับแก้เครื่องมือ (Coaching) ตลอดจนมีกำรฝึกวิพำกษ์ และปรับแก้
ข้อสอบให้ แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม ซึ่งวิทยำกรแกนนำที่ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูต รจะสำมำรถขับเคลื่อน
กำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมรับกำรประเมินในระดับชำติในระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3) โครงการ/กิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
มีกำรดำเนินกำรเตรียมกำรประเมินกำรอ่ำนออก เขียนได้ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 4 และ
กำรประเมิ น ด้ ว ยข้ อ สอบมำตรฐำนกลำง (กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ห ลั ก ) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จัดทำฐำนข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล รวมทั้งมีกำร
จั ด ท ำรำยละเอี ย ดกำรจั ด สรรงบประมำณให้ แ ก่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ แ ละ
มัธยมศึกษำ เพื่อเตรียมกำรรองรับกำรประเมินในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
1.4) โครงการพั ฒ นาคลั ง เครื่ อ งมื อ มาตรฐานเพื่ อ การบริ ก าร มี ก ำรด ำเนิ น กำร
จัดประชุมปฏิบัติกำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน(คะแนนจุด ตัด) ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ(Literacy)
ด้ ำ นค ำนวณ (Numeracy) และด้ ำ นเหตุ ผ ล (Reasoning Abilities) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 และ
จัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือมำตรฐำนกลำงตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ห ลักเพื่ อยกระดับผลกำรประเมิน O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส่งผลให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้เกณฑ์กำรประเมิน (คะแนนจุดตัด) ระดับควำมสำมำรถไม่ถึงขัน้ ต่ำ
(ปรับปรุง) ควำมสำมำรถขั้นต่ำ (พอใช้) ควำมสำมำรถขั้นสูง (ดี) และควำมสำมำรถสูงมำก (ดีเยี่ยม)
ของควำมสำมำรถด้ ำนภำษำ (Literacy) ด้ ำ นค ำนวณ (Numeracy) และด้ ำนเหตุ ผ ล (Reasoning
Abilities) ปีกำรศึกษำ 2559 รวมทั้งได้ต้นฉบับข้อสอบใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ที่ สอดคล้องกับกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 ฉบับ สำหรับ นำไปทดลองใช้เพื่อกำร
ปรับปรุงและพัฒนำเป็นข้อสอบมำตรฐำน
1.5) โครงการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา ผลกำรดำเนินงำนมีดังนี้
1.5.1) ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร พัฒนำศักยภำพกำร
ให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ สำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรื อครูโรงเรียนกำรศึกษำ
ภำคบังคับ
1.5.2) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรคณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนและประสำน
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
1.5.3) จัด ประชุมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรบริกำรแนะแนวและ
ให้ ค ำปรึก ษำเชิงจิ ต วิท ยำ เพื่ อช่ ว ยเหลื อผู้ เรียนอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ ส ำหรับ ครู ผู้ บ ริห ำรโรงเรีย น
กำรศึกษำภำคบังคับ ส่งผลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนวที่เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำโรงเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ สำมำรถ
๒
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นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ สอดคล้องตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น
1.6) การส่ งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีกำร
ดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียน
สุจริต) ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ในหน่วยงำนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และโครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ ำ นิ ย มของชำติ โดยมี ก ำรขยำยเครื อ ข่ ำ ยด ำเนิ น กำรไปแล้ ว และ
ครอบคลุมทั้ง 225 เขต ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 1,026 โรง
๑.7) ยกระดั บ มาตรฐานการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
ได้ ด ำเนิ น โครงกำรตำมนโยบำยยกระดั บ มำตรฐำนภำษำอั งกฤษในทุ ก ระดั บ ชั้ น อำทิ กำรจั ด ท ำ
แอพพลิเคชั่ น ภำษำอั งกฤษ "Echo English" เพื่ อให้ คนทั่ วไปสำมำรถฝึกฝนกำรสื่ อสำรภำษำอั งกฤษ
ได้ด้วยตนเอง กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียนโดยอิงมำตรฐำนสำกล CEFR
ด้วยกำรนำมำตรฐำน CEFR มำปรับให้เข้ำกับบริบทของไทย โดยเรียกเป็น CEFR-TH มำตรฐำนดังกล่ำว
จะน ำมำซึ่งกำรจัดท ำหลักสูต รภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน จำกนั้ นจะประเมินผลว่ำ
เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมมำตรฐำนหลักสูตรหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๙ ได้มีความร่วมมือใน
กำรสร้ ำงมำตรฐำนควำมสำมำรถด้ ำนภำษำอั งกฤษของผู้ เรี ย น โดยอิ งมำตรฐำนสำกล CEFR และ
ควำมร่วมมือผลักดันมำตรฐำนผู้สอนภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในกระทรวงศึกษำธิกำร สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และสถำบันภำษำ โดยเป็นกำรรับมอบมำตรฐำน
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อใช้ในกำรวัดระดับทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ตลอดจน
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับ อีกทั้งได้รับมอบมำตรฐำน
อำชีพผู้สอนภำษำอังกฤษ เพื่อใช้ประเมินควำมสำมำรถในกำรสอนของครูภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ
สำหรับกำรจัด ตั้งศูนย์พัฒ นำครูภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค ซึ่งเป็นโครงกำรที่
สืบเนื่องมำจำกกำรอบรมภำษำอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทย
ได้กำหนดจัดกำรอบรมพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำคทั่วประเทศ เพื่อขยำยผลกำรอบรมต่อ
จำกปี 2559 ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกลุ่มสถำบันภำษำอังกฤษ สำนัก
วิชำกำรฯ ได้ดำเนินกำรอบรมพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค (Boot
Camp) ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ได้ดำเนินกำรอบรมโดยวิทยำกรชำวอังกฤษ รุ่นละ 3
สัปดำห์ มำแล้ว 3 รุ่น ใน 4 ศูนย์แรก จำนวนทั้งสิ้น 900 คน และจะดำเนินกำรอบรมในรุน่ ที่ 4 ซึ่งเป็น
รุ่นพิเศษ ครูคืนถิ่นคุรุทำยำท เอกภำษำอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 8 ศูนย์ (เตรียมอุดมศึกษำ, วัฒ โนทัย
ภำยัพ , ขอนแก่น วิท ยำยน, สุรำษฎร์พิทยำ, สุรนำรีวิทยำ, เบ็ญ จะมะมหำรำช, เฉลิมขวัญ สตรี และ
ชลกั น ยำนุ กู ล ) ในระหว่ ำ งวั น ที่ 13 กุ ม ภำพั น ธ์ – 31 มี น ำคม 2560 จ ำนวน 600 คน และ
จะดำเนินกำรอบรมรุ่นที่ 6 – 10 ใน 8 ศูนย์ ต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมำณ จะมีจำนวนครูอบรมทั้งสิ้น
จำกทั้ง 8 ศูนย์ 5,100 คน
๓
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๑.8) การเร่งรัดดาเนินการปรับปรุงหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศูน ย์พัฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล
(ศพก.) ได้ดำเนินกำรเป็น ๒ แนวทำง ดังนี้
๑.8.๑) กำรขยำยผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกลไปยั ง โรงเรี ย นขนำดกลำง
(เด็ ก นั ก เรี ย นไม่ เกิ น ๕๐๐ คน) ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ย ม
ได้ดำเนินกำรสำรวจตัง้ แต่เดือนสิงหำคม ๒๕๕๙ พบว่ำ มีโรงเรียนที่ตอ้ งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล
ผ่ ำ นดำวเที ย ม จ ำนวน ๕๐๙ โรงเรี ย น และ เตรี ย มด ำเนิ น กำรจั ด สรรงบประมำณปี ๒๕๖๐
ในกำรจัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมและแต่ง ตั้งคณะกรรมกำรจัดทำหลักสูตรในกำร
ฝึกอบรมผู้บริหำรและครูเมื่อวันที่ ๒๐-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
๑.8.๒) กำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมำะสมกับศักยภำพ
ของผู้ เรี ย นและสภำพสั ง คมของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ส ำมจั ง หวั ด ชำยแดนใต้
ที่ มี ก ำรใช้ภ ำษำท้ อ งถิ่น ของตนเองอยู่ ม ำก นั้ น ศพก.พิ จ ำรณำแล้ วเห็ น ว่ำเป็ น เรื่อ งที่ มี ค วำมส ำคั ญ
เกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน อำทิ มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล สำนัก
วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงควร
มอบให้คณะทำงำนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมพิจำรณำต่อไป
๑.9) ผลการประเมิน “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ”(Programme
for International Student Assessment : PISA) ประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๕
จำกกำรที่สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้ำร่วมกับ
Organization for Economic Co-operation and Development : OECD ตำมโครงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) เพื่อเป็นกำรประเมินคุณภำพระบบกำรศึกษำของประเทศที่เข้ำร่วม
โครงกำร ที่จะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เยำวชนมีศักยภำพสำหรับกำรแข่งขันในอนำคต ซึ่งได้จัดกำร
ประเมินเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ และได้ประเมินอย่ำงต่อเนือ่ งทุก ๆ ๓ ปี โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ มี
ประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร ๗๒ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ (ประเทศกลุ่ม OECD ๓๕ ประเทศ ประเทศเข้ำ
ร่วม ๓๗ ประเทศ) และเป็นกำรจัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ (Computer-Based Assessment
: CBA) เป็นครั้งแรก โดยมีผลกำรประเมิน PISA ๒๐๑๕ ดังนี้
ผลประเมินประเทศไทย
จำกกำรเก็ บข้ อมู ลจำกนั กเรี ยนกลุ่ ม ตั วอย่ ำงอำยุ ๑๕ ปี จ ำนวน ๘,๒๔๙ คน
ใน ๒๗๓ โรงเรียนทุกสังกัดกำรศึกษำ เมื่อช่วงเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แบบทดสอบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรใช้ ค วำมรู้แ ละทั ก ษะ ด้ ำนวิท ยำศำสตร์ กำรอ่ ำน และคณิ ต ศำสตร์ พร้ อ มทั้ ง
แบบสอบถำมนักเรียนและผู้บริหำรโรงเรียน ซึ่งผลกำรประเมิน PISA ๒๐๑๕ ของประเทศไทยพบว่ำ
มีคะแนนเฉลี่ย ด้ำนวิทยำศำสตร์ ๔๒๑ คะแนน (ค่ำเฉลี่ย OECD ๔๙๓ คะแนน) ด้ำนกำรอ่ำน ๔๐๙ คะแนน
(ค่ำเฉลี่ย OECD ๔๙๓ คะแนน) และด้ำนคณิตศำสตร์ ๔๑๕ คะแนน (ค่ำเฉลี่ย OECD ๔๙๐ คะแนน)
ทั้งนี้ เมื่อได้วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภำพรวม ตั้งแต่กำรประเมินรอบแรกจนถึง
รอบปัจจุบัน พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ของไทยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
๔
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ไม่ต่ำงจำกกำรประเมินรอบที่ผ่ำน ๆ มำมำกนัก คงจะมีเพียงคะแนนด้ำนกำรอ่ำนเท่ำนั้นที่น่ำเป็นห่วง ซึ่ง
คำดว่ำส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรทดสอบจำกใช้กระดำษกับปำกกำ เป็นระบบทดสอบ
กำรอ่ำนผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบ ทำให้เด็กบำงส่วนไม่มีควำมคุ้นเคยกับรูปแบบกำรสอบ
เช่นนี้ แต่ไม่ใช่อ่ำนไม่เข้ำใจ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ได้ ร ำยงำนผลกำรประเมิ น ให้ พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ
นำยกรัฐ มนตรี รับ ทรำบแล้ ว ซึ่ งนำยกรัฐ มนตรี ได้ แ สดงควำมห่ ว งใยต่ อ คะแนนที่ ได้ พร้อ มเร่ งให้
กระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรแก้ปัญหำโดยเร็ว และต้องยอมรั บว่ำคะแนนได้สะท้อนให้เห็นถึงควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำว่ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จะเห็นได้จำกคะแนนของ
กลุ่มโรงเรียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนวิทยำศำสตร์และกลุ่มโรงเรียนสำธิต ที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกวิชำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยกลำง PISA โดยเฉพำะกลุ่มโรงเรี ยนที่เน้นวิทยำศำสตร์ ที่มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่ม
บนสุด ๕ อันดับแรก และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำสิงคโปร์ (มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับหนึ่งของ PISA
ในทุกวิชำ) ทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์ (๕๖๗ คะแนน) และด้ำนกำรอ่ำน (๕๓๗ คะแนน) ส่วนคะแนนด้ำน
คณิตศำสตร์ (๕๕๖ คะแนน) ยังเป็นอันดับสองรองจำกสิงคโปร์ และในกลุ่มโรงเรียนสำธิตยังมีคะแนนสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย OECD คือ ด้ำนวิทยำศำสตร์ ๕๑๐ คะแนน ด้ำนกำรอ่ำน ๔๙๔ คะแนน และด้ำนคณิตศำสตร์
๕๐๓ คะแนน ในขณะที่กลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย OECD
ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำรจึ งจะนำผลสะท้อนจำกคะแนน PISA มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยได้เตรียมแนวทำงที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมมุ่งสู่เป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้ใน
ร่ำ งแผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ ว่ ำ ภำยใน ๑๕ ปี ข้ ำ งหน้ ำจะเร่ งพั ฒ นำคะแนน
กำรประเมิน PISA ของประเทศไทยทุกด้ำนให้เพิ่มขึ้น ๑๐๐ คะแนน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่ องตลอดชีวิต กำรผลิตและพัฒ นำครูให้มีประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรวัด
และประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
๑.10) โครงการห้องเรียนกีฬา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นกำรนำ
กำรกีฬ ำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ และเป็น กำรพัฒ นำศักยภำพของเด็กไทยที่ มีควำมเป็ นเลิศด้ำนกีฬ ำ
ตำมดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โดยใช้วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและโภชนำกำร เป็น
ฐำน เน้นกำรพัฒนำร่ำงกำยให้สำมำรถแข่งกับต่ำงประเทศได้ นอกจำกจะมีพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำยดีแล้ว ยัง
สำมำรถประกอบอำชีพด้ำนกำรกีฬำได้ รวมทั้งยังมีควำมรู้และทักษะในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ
ที่ เกี่ ย ว กั บ กี ฬ ำได้ อี ก ด้ ว ย โค รงก ำรนี้ ได้ เริ่ ม น ำร่ อ ง "ห้ อ งเรี ย น กี ฬ ำ" ใน ๓ โร งเรี ย น
ทั่วประเทศ ได้ แ ก่ ภำคเหนื อ ที่โรงเรียนสุโขทั ยวิท ยำคม จังหวัด สุโขทั ย ภำคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ที่โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม จังหวัด มหำสำรคำม ภำคใต้ ที่โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่
จั งหวั ด กระบี่ ตั้ งแต่ ภ ำคเรีย นที่ ๒ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕๙ เริ่ม จำกกำรคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ ำเรี ย นใน
๒ ประเภทกีฬำ คือ ฟุตบอล (ชำย) และ วอลเลย์บอล (หญิง) ซึ่งโรงเรียนทั้ง ๓ แห่งได้เปิดรับสมัคร
นักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.๔ ที่สนใจสมัครสอบเข้ำเรียนในโปรแกรมวิทยำศำสตร์ -กีฬำ และศิลป์-กีฬำ
๕
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โดยผู้ ฝึ ก สอนที่ มี ป ระสบกำรณ์ ร ะดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ จำกสมำคมกี ฬ ำที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเรี ย นรู้
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำจำกเครื่องมือที่ทันสมัยของสถำบันกำรพลศึกษำ ซึ่งในระดับประเทศ มีนักเรียน
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๐ คน แต่มีนักเรียนผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำน
วิชำกำรและทักษะทำงกีฬำเข้ำเรียนในโครงกำรฯ จำนวน ๒๒๙ คน คือ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
กระบี่ จำนวน ๗๐ คน โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม จำนวน ๗๕ คน และโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จำนวน
๘๔ คน ทั้งหมดเป็น นั กเรียนประจำที่ต้องพักนอน ฝึกซ้อมกีฬ ำ และเรียนวิ ทยำศำสตร์กำรกีฬำ ณ
สถำบั น กำรพลศึ ก ษำ วิท ยำเขตในพื้ น ที่ ทั้ ง ๓ แห่ ง (กระบี่ มหำสำรคำม และสุโขทั ย) และเมื่ อ จบ
มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยแล้ ว จะได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นกำรเรี ย นต่ อ สถำบั น กำรพลศึ ก ษำเพื่ อ เรี ย นต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษำต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวัน ที่ 13 มกรำคม 2560 ได้มีก ำรประชุมปฏิบัติกำร "กำรคัดเลือก
นักเรียนโครงกำรห้องเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำ 2560 และที่ประชุมได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนภำพรวม
ของโรงเรีย นทั้ ง 3 แห่ ง ที่ ได้ร่ว มจัด กำรศึ กษำกั บ สถำบั น กำรพลศึ ก ษำในแต่ ละจั งหวัด ซึ่ งพบว่ำมี
ควำมก้ ำวหน้ ำ ทำงสมรรถภำพทำงกำยและภำวะโภชนำกำรที่ สู งขึ้ น ตำมล ำดั บ โดยนั ก เรี ย นกี ฬ า
วอลเลย์บ อลหญิ ง มี ค่ ำเฉลี่ ยของน้ ำหนั ก ตั วในช่ วงเปิ ด เทอมเฉลี่ ย 62 กก. แต่ ปั จ จุบั น (มกรำคม
2560) มีค่ำเฉลี่ยลดลงเหลือ 58 กก. รวมทั้งค่ำเฉลี่ยส่วนสูงจำก 158.25 ซม. เพิ่มขึ้นเป็น 158.61
ซม. ตลอดจนค่ำเฉลี่ยดัชนีมวลกำย หรือ Body Mass Index (BMI) ปัจจุบันอยู่ที่ 23.12 ลดลงจำกเดิม
ที่มีค่ำเฉลี่ย 29.22 ส่วนนักเรียนกีฬาฟุตบอลชาย ช่วงเปิดเทอมเดือนตุลำคม 2559 มีมีค่ำเฉลี่ยของ
น้ำหนักตัว 63.60 แต่ปัจจุบัน (มกรำคม 2560) มีค่ำเฉลี่ยลดลงเหลือ 60.53 รวมทั้งค่ำเฉลี่ยส่วนสูง
จำก 168.06 ซม. เพิ่มขึ้นเป็น 168.28 ซม. ตลอดจนค่ำเฉลี่ยดัชนีมวลกำย หรือ Body Mass Index
(BMI) ปัจจุบันอยู่ที่ 21.25 ลดลงจำกเดิมที่มีค่ำเฉลี่ย 27.80 นอกจากนี้ ผลงานของนักเรียนที่ได้เข้า
ร่วมการแข่ งขั น ในทั ว ร์น าเม้ น ท์ ต่ าง ๆ ที่ ผ่ า นมาประสบผลส าเร็จ เป็ น ที่ น่ าพอใจ เช่น โรงเรีย น
กำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่ ได้รำงวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศกำรแข่งขันวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย "กำญจนำเกมส์", ลำดับที่ 2 กำรแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี กีฬำนักเรียนนักศึกษำ
แห่ งชำติ หรือ โรงเรีย นสุโขทั ยวิท ยำคม จ.สุ โขทั ย ก็ ได้ รับ รำงวัลชนะเลิศ กีฬ ำมัธยมศึก ษำแห่ งชำติ
"สุ โ ขทั ย เกมส์ " เป็ น ต้ น ส่ ว นการเปิ ด ห้ อ งเรีย นกี ฬ าในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จะมี โรงเรีย นเข้ า ร่ว ม
โครงการเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่ง
เป็นจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬำตั้งอยู่ และจะมีกำรเปิดรับนักเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.1 เพิ่มขึ้น จำกเดิมที่รับ
เฉพำะ ม.4 เท่ำนั้ น เพรำะควำมเห็ น ของหน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้องและนักกีฬำทีมชำติ ก็เห็ นตรงกันว่ำ
หำกพัฒ นำเด็กตั้งแต่ชั้น ม.1 ขึ้น มำจะช่วยพัฒ นำสมรรถภำพทำงกำยและภำวะโภชนำกำรได้ดีกว่ำ
เด็กโต โดยเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนทั้ง 2 ประเภทกีฬำ จะให้อดีตนักกีฬำชั้นนำทีมชำติไทยเข้ำมำช่วย
ในกำรสอบคัดเลือก ซึ่งจะเปิดรับสมัครระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 20-24 กุมภำพันธ์ 2560 ประกำศผล 9
มี น ำคม 2560 ส่ ว นชั้ น ม.4 เปิ ด รับ สมั ค รในวั น ที่ 14-22 มกรำคม 2560 ประกำศผลวัน ที่ 10
กุมภำพันธ์ 2560 และรำยงำนตัวเข้ำเรียนพร้อมกันในวันที่ 11-12 มีนำคม 2560
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1.11) โครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างร่งด่วน”
(โรงเรียนไอซียู)
มุ่งให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำโรงเรียนที่ขำดควำมพร้อมและต้องกำรกำร
ช่วยเหลือ และพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน ตำมสภำพปัญหำของแต่ละโรงเรียน โดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ ฟื้นฟู เยียวยำ และพัฒนำโรงเรียนให้สำมำรถผ่ำนพ้นวิกฤติ
จนกลับไปจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
โรงเรียนที่เข้ำข่ำยโรงเรียนไอซียู พิจำรณำจำกสภำพปัญหำทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน ที่เป็นวิกฤติ 7 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณภำพ อำทิ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรเรียน
ต่ำกว่ำมำตรฐำน นักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่คล่อง 2) ด้ำนกำยภำพ อำทิ อำคำร ห้องเรียน อุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอนเสื่อมสภำพ ทรุดโทรม ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 3) ด้ำนบุคลำกร อำทิ ครูไม่ค รบ
ชั้น ขำดครูในสำขำวิชำหลัก โดยเฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และปฐมวัย 4) ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร อำทิ นักเรียนออกกลำงคัน ครูขำดกำรอบรมพัฒนำ นโยบำยเปลี่ยนแปลงบ่อย 5) ด้ำนโอกำส
ทำงกำรศึก ษำ อำทิ นักเรียนฐำนะยำกจน อยู่ใน ถิ่น ทุรกันดำร เดินทำงไม่ส ะดวก 6) ด้ำนสังค ม
สิ่งแวดล้อม อำทิ ภัยธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมมีมลพิษมีควำมไม่สงบในพื้นที่ ชุมชนโดยรอบอำจมีแหล่ง
อบำยมุขหรือปัญหำยำเสพติด และ 7) ด้ำนอื่น ๆ เช่น ปัญหำรั้วชำรุด, เด็กเรียนร่วม, ขำดแหล่งเรียนรู้
เป็นต้น
ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ได้คัดเลือกจำนวน
โรงเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน ICU แล้วจำนวนทั้งสิ้น 6,964 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 4,469 แห่ง, สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
364 แห่ง และโรงเรียน ICU ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น้ำท่วมภำคใต้ 2,131 แห่ง
๒) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียน
เมื่ อ วัน ที่ ๙ กั น ยำยน ๒๕๕๙ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ มี ม ติ เห็ น ชอบหลั ก กำรของ
ร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิน ให้ กู้ ยืม เพื่ อกำรศึก ษำ พ.ศ. .... และให้ ตั้ งคณะกรรมำธิก ำรวิส ำมั ญ
พิ จ ำรณำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ กำรศึ ก ษำและเสนอสภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ
เพื่อพิจำรณำต่อไป คำดว่ำจะสำมำรถประกำศใช้ได้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
๒.๑) กองทุ นเงินกู้ ยืมเพื่ อการศึ ก ษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเมื่อวัน ที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ขยายเวลาการดาเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่
จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ฝ่าย
สังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม
๗
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เหมาะสม รวมทั้ งไม่ เกิ ด ปั ญ หาความซ้ าซ้ อ นในการกู้ ยื มและให้ น าเรื่อ งนี้ เสนอสภาปฏิ รูป แห่ งชาติ
ด้านการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒
เพื่อพิจารณาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
๒.๑.๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีงบประมำณ 2559 ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ 13,000.00 ล้ำนบำท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมำณ) 16,898.59
ล้ำนบำท รวมเป็นเงินให้กยู้ ืมทั้งสิ้น 29,898.59 ล้ำนบำท มีกำรใช้จ่ำยเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 21,004.85
ล้ ำ นบำท และปี ง บประมำณ 2560 ไม่ ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณ กองทุ น สมทบ (เงิ น นอก
งบประมำณ) 27,497.92ล้ำนบำท รวมเป็นเงิน ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 27,497.92 ล้ำนบำท มีกำรใช้จ่ำยเงิน
ให้ กู้ยืมไปแล้ว 800.62 ล้ำนบำทโดยมีผลกำรดำเนิน งำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ดังนี้ มีผู้กู้จำนวน
มีผู้กู้ จำนวน 509,938 รำย เป็นเงิน 21,187.99 ล้ำนบำท จำกสถำนศึกษำ 3,832 แห่ง
๒.๑.๒) กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได้ ใ นอนาคต (กรอ.)
ปีงบประมำณ 2559 ได้รับกำรจัด สรรงบประมำณ 5,500.00 ล้ำนบำท กองทุนสมทบ (เงินนอก
งบประมำณ) 3,672.15 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 9,172.15 ล้ำนบำท มีกำรใช้จ่ำยเงิน
ให้ กู้ ยื ม ไปแล้ ว 5,619.92 ล้ ำ นบำท และปี ง บประมำณ 2560 ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณ
6,400.00 ล้ำนบำท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมำณ) 4,214.90 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินให้กู้ยืม
ทั้ ง สิ้ น 10,614.90 ล้ ำ นบำท มี ก ำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ให้ กู้ ยื ม ไปแล้ ว 253.47 ล้ ำ นบำท โดยมี ผ ล
กำรดำเนิ น งำนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ดังนี้ มีผู้กู้จำนวน 95,276 รำย เป็นเงิน 6,471.48 ล้ำนบำท
จำกสถำนศึกษำ 279 แห่ง
๒.๑.๓) ความคื บ หน้ า ของการน าเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. .... ความคืบหน้าของการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำวแล้ว
โดยมี ส ำระส ำคั ญ เป็ น กำรจัด ตั้ งกองทุ น เพื่ อ กำรศึ ก ษำ มี ฐำนะเป็ น นิ ติ บุ ค คล อยู่ ในก ำกั บ ดู แ ลของ
กระทรวงกำรคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
แก่นั กเรียนหรือนั กศึกษำที่ขำดแคลนทุ นทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำม
ต้องกำรหลัก โดยนักเรียนหรือนักศึกษำผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำมีหน้ำที่ต้องคืนเงินให้กองทุนตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้รับข้อสังเกต
ของรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ในกำรกำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อใช้กับกำรติดตำมหนี้สำหรับ
กำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำหรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกพันกับรำยได้
ในอนำคตก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และให้รับควำมเห็นของสำนักงำนศำลปกครอง และ
ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เกี่ยวกับกำรกำหนดเวลำคืนเงินให้
กองทุนภำยใน ๓๐ วันนับถัดจำกวันที่มีหนังสือแจ้งกำรบอกเลิกกำรกู้ยืมเงิน เป็นกำรกำหนดระยะเวลำที่
สั้นเกินไป และควรกำหนดให้กองทุนเป็นผู้แจ้งรำยชื่อผู้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้จ่ำยเงินได้เป็น ผู้ตรวจสอบ รวมทั้ง
ควรกำหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจ้ำงสถำบันกำรเงิน หรือ นิติบุคคลให้ทำหน้ำที่บริหำร
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จัดกำร มีควำมชัดเจน รัดกุม โดยคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรชำระคืนของนักเรียนหรือนักศึกษำผู้กู้ยืม
เป็นสำคัญ ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
พิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป
ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๙ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติมีมติเห็นชอบ
หลักกำรของร่ำงพระรำชบั ญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. .... และให้ตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมำธิ ก ำรวิ ส ำมั ญ ได้ พิ จ ำรณำและเสนอร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม
เพื่ อกำรศึกษำให้ สภำนิ ติบัญ ญั ติแ ห่ งชำติ สภำนิติบัญ ญั ติแห่งชำติมีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญ ญั ติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ และ จะดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไป
๒.๒) โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ กำรประชุมคณะกรรมกำร
อำนวยกำรโครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็ น ประธำน มี ค ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ แ ทนจำกกรมบั ญ ชี ก ลำง ส ำนั ก
งบประมำณ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และกระทรวง
สำธำรณสุข เข้ำร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรดำเนิน โครงกำรทุนกำรศึกษำ
เฉลิมรำชกุมำรี ของกระทรวงศึกษำธิกำร ระยะที่ ๑ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๔๗-๒๕๕๘ ในประเด็นสำคัญ
อำทิ พบว่ำมีเด็กที่เรียนไม่จบหรือไม่ศึกษำต่อจนถึงระดับปริญญำตรี เพื่อออกมำประกอบอำชีพหำเงิน
จุนเจือครอบครัว ซึ่งส่วนมำกเป็นเด็กที่เรียนสำยอำชีพ ส่งผลให้มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรที่เด็ก
ซึ่งได้รับทุนไปแล้วไม่ศึกษำต่อ จึงขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรและฝ่ำยกฎหมำยนำไปพิจำรณำว่ำ ควรมีแนวทำง
ด ำเนิ น กำรงบประมำณส่ ว นที่ เหลื อ จ่ ำยได้ อ ย่ ำงไรบ้ ำง เพื่ อ ไม่ ให้ ขั ด กั บ ข้ อ กฎหมำยหรือ ขั ด กั บ มติ
คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมำณในโครงกำรดังกล่ำวไว้แล้ว
นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรดำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
ในระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๖) ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘
จะเริ่ ม โครงกำรในปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๐ จนถึ ง ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๗๖ ซึ่ ง จะจั ด สรรสั ด ส่ ว นกำรให้
ทุนกำรศึกษำจำนวน ๑๐ รุ่น ปีละ ๖๐๐ ทุน รวม ๖,๐๐๐ ทุน ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ (สอศ.) คิดเป็นสัดส่วนร้อ ยละ ๕๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
ร้อยละ ๓๕ และสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ร้อยละ ๑๕
สำหรับจำนวนเงินที่จะจัดสรรให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่ำง ๆ นั้น ได้ปรับเพิ่ม
อัตรำทุนกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็น ๒๕,๐๐๐ บำทต่อคน/ปี ระดับ ปวช. ๓๐,๐๐๐
บำทต่อคน/ปี ระดับ ปวส. ๕๕,๐๐๐ บำทต่อคน/ปี และระดับปริญญำตรี ๕๕,๐๐๐ บำทต่อคน/ปี ทั้งนี้
หำกเด็กที่เรียนสำยสำมัญ และมีควำมต้องกำรย้ำยไปเรียนสำยอำชีพในระดับ ปวส. ก็จะยังคงได้รับ
ทุนกำรศึกษำเช่นเดิม พร้อมมีระบบติดตำมทุนกำรศึกษำเช่นเดิม
๙

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60)
กระทรวงศึกษาธิการ

๓) การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจัด การและส่ งเสริม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ วนร่ว มในการจั ด
การศึกษา
๓.๑) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนทรัพยำกร และคุณภำพกำรศึกษำ ทำให้เกิดปัญหำไม่สำมำรถ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ เนื่องจำกกำรขำดแคลนครู (มีครูไม่ครบชั้น) งบประมำณเพื่อจัดกำรเรียน
กำรสอน และโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงแก้ปัญหำ กำรลดจำนวนสถำนศึกษำให้มีจำนวนเหมำะสมกับพื้นที่
โดยกำรพัฒนำโรงเรียนที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลำงให้มีคุณภำพเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) เพื่อดึงดูด
นั ก เรียนในโรงเรียนขนำดเล็ กมำเรียนรวม โดยมีเงื่อนไข ระยะทำงระหว่ำงโรงเรียนที่ ม ำเรียนรวม
มีระยะทำงห่ำงไม่เกิน 6 กิโลเมตร และผู้ปกครอง ชุมชนให้ควำมยินยอม และสนับสนุนกำรดำเนินกำร
ตำมนโยบำย สำหรับสถำนที่โรงเรียนเล็กที่ ยุบเลิกเปิดโอกำสให้ชุมชนและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดทำแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
กำรดำเนินงำน พัฒนำโรงเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)
- รุ่นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 294 แห่ง มีโรงเรียนขนำดเล็ก
ที่อยู่ใกล้เคียงมำเรียนรวม จำนวน 474 โรงเรียน ยุบเลิกได้ จำนวน 57 โรงเรียน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ประกำศยุบเลิก จำนวน 417 แห่ง
-รุ่นที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 374 แห่ง มีโรงเรียนขนำดเล็ก
ที่อยู่ใกล้เคียงมำเรียนรวม กับ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) จำนวน 461 แห่ ง ยุบ เลิกได้ จำนวน
43 แห่ง อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรประกำศยุบเลิก จำนวน 418 แห่ง
หน่ ว ยงำนที่ ม ำขอใช้ ส ำหรั บ โรงเรี ย นที่ ไ ม่ มี นั ก เรี ย นแล้ ว ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเปิดโอกำสให้ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตัด สินใจจะใช้
ประโยชน์จำกสถำนที่อย่ำงไร ซึ่งจำกข้อมูลที่สำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำส่งมำส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นหน่วยงำนของรัฐ เช่น กำรศึกษำนอกโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนำชุมชน เทศบำล
ต ำบล ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ (สถำนที่ ก่ อ สร้ ำ งส ำนั ก งำน) หน่ ว ยงำนท หำร
มหำดไทย และอื่น ๆ
๓.๒) การส่งเสริมกลไกประชารัฐ
๓.๒.๑) คณะทางานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะที่ ๒ การยกระดั บ คุ ณ ภาพวิ ช าชี พ (Competitive Workforce) มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
๑๐
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(1) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ ขอรั บ กำรจั ด สรร
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ รำยกำรงบกลำง ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมและสร้ำงควำม
เข้มแข็งเศรษฐกิจภำยในประเทศ ภำยใต้โครงกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 วงเงินงบประม ำณ
700 ล้ำนบำท เพื่อให้กำรปฏิรูปกำรจัด กำรอำชีวศึกษำสอดคล้องกับกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรยกระดับวิชำชีพ คณะที่ 2 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรนำเสนอ
รมว.ศธ. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และนำส่งสำนักงบประมำณต่อไป
(2 ) ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม Open House Road Show “โค ร งก ำ ร
Excellent Model School สถำนศึกษำต้นแบบทวิภำคี สำนพลังประชำรัฐ” ระดับภูมิภำค จำนวน
2 แห่ ง ประกอบด้วย (1) ภำคเหนื อ จ.ลำปำง วันที่ 1 ก.พ. 2560 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพเกำะคำ
ร่วมกับบริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล จำกัด และ (2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ จ.ขอนแก่น วันที่ 7 ก.พ.
2560 ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมกับบริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด
(3) อยู่ระหว่ำงเร่งรัดดำเนินกำรต่อเนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ได้แก่
(3.1) กำรจัดทำ VDO InfoGraphic และ Logo “อำชีวะฝีมือ
ชนคนสร้ำงชำติ” เพื่อใช้สื่อสำรแบบ One Single Message ทำงสื่อหลักและสื่อออนไลน์
(3.2) กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ (สอศ.) โดย
ไมโครซอฟท์ จะสนั บ สนุ น ศู น ย์ ก ำรเรีย นรู้และสร้ำงโอกำสทำงอำชี พ บนคลำวด์ หรือ แพลตฟอร์ ม
Microsoft YouthWorks ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรให้บ ริกำร พร้อมทั้งถ่ำยโอน
ข้อมูลรำยบุคคลของนักเรียน นักศึกษำ และสถำนประกอบกำรเข้ำสู่ระบบใหม่ด้วย คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ภำยในสิ้นเดือนกุมภำพันธ์ 2560
(3.3) School (EMS) สถำนศึกษำต้นแบบทวิภำคี สำนพลัง
ประชำรัฐ” ระหว่ำง สอศ. และสถำนศึกษำต้นแบบ 46 แห่ง กับสถำนประกอบกำร 14 แห่ง โดยมี
รมว.ศธ. เป็นประธำน และอยู่ระหว่ำงพิจำรณำเพิ่มควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรอีก 20 แห่ ง
เน้นกลุ่มบริษัทด้ำน Internet of Things (IoT) และด้ำนอุตสำหกรรมใหม่ๆ อำทิ ระบบรำงและด้ำนกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำ
(3.4) กำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ควำมต้ อ งกำร (Demand) และ
กำรผลิ ต (Supply) อำจพิ จ ำรณำปรับ ขนำดของข้ อ มู ล ลงให้ เหลื อ แนวโน้ ม ตำมควำมต้ อ งกำรของ
สถำนประกอบกำรแต่ละประเภทในรูปแบบเรียลไทม์มำกที่สุด
(3.5) กำรกำหนดมำตรฐำนวิชำชีพแห่งชำติ (Standards and
Certification Center) อำจพิ จำรณำกำหนดเฉพำะด้ำนทั กษะพื้ นฐำนบำงประเภทที่มีควำมจำเป็ น
ส่วนทักษะที่มีลักษณะเฉพำะ ควรกำหนดร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย
๑๑
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๓.๒.๒) คณะทางานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะที่ ๕ การศึ ก ษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู้ น า (Human Capital Development) จำกกำร
ประชุมคณะทำงำนฯ เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
จัดทำโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำน
และกำรพัฒนำผู้นำ ระหว่ำงภำครัฐ ๓ หน่วยงำน (กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) ภำคเอกชน ๑๙ หน่วยงำน และภำคประชำสังคม
๔ คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับกำรศึกษำของประเทศไทย
การด าเนิ น งานด้ า น Soft Side มี ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
10 ด้ำน (10 Strategic Transformations) ได้แก่ ควำมโปร่งใส (Transparency), กำรเข้ำถึงข้อมูล
และโครงสร้ำงพื้ น ฐำน (Accessibility and ICT Infrastructure), กลไกตลำด และกองทุ น (Market
Mechanism), กำรจั ด ท ำหลั ก สู ต ร (Curriculum), กำรพั ฒ นำครู ใ หญ่ (High Quality Principle),
สุขภำพและศีลธรรม (Health and Heart), กำรจูงใจครูต่ำงประเทศ (International Teacher and
Incentive), ภำษำอั ง กฤษ (English Language), ผู้ น ำเยำวชน สู่ ท้ อ งถิ่ น (Young Leadership)
และศูนย์กลำงกำรศึกษำ (Education Hub) มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ โดยสรุปดังนี้
(๑) คณะทำงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคุณภำพทำงกำร
จั ด กำรศึ ก ษำ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรสถำนศึ ก ษำ และกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตำมหลักธรรมำภิบำล จัด ทำเว็บไซต์โรงเรียนประชำรัฐ สำหรับเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนดูแ ล
ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นประชำรั ฐ ตำมโครงกำร CONNEXTEd School Partner Leadership
Program จ ำก School Partners ภ ำค เอ ก ช น 12 อ งค์ ก ร พ ร้ อ ม ทั้ งจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด ร่ ว ม กั บ
กระทรวงศึกษำธิกำรเพือ่ ติดตำมและประเมินผลโรงเรียนประชำรัฐ
(๒) คณะทำงำนพัฒนำหลักสูตร ต้นแบบกระบวนกำรเรียนรู้ กำรประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จิตสำธำรณะและด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ รวบรวมหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนจำกสถำบัน กำรศึกษำชั้นน ำของประเทศไทย และจัด ฝึกอบรมครู อำทิ กำรอบรมกำรใช้สื่อ
ออนไลน์ กำรอบรมภำษำอังกฤษผ่ำน Video Conference เป็นต้น
(๓) คณะทำงำนด้ำนพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน จัดทำหลักสูตรพัฒนำผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู และศึกษำนิเทศก์ผ่ำนระบบออนไลน์
(๔) คณะทำงำนด้ำนพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบัน กำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ
ทั้ งในและต่ ำงประเทศและสร้ำงแรงจูงใจให้ กับบุ คคลธรรมดำ/นิ ติบุ คคล สนั บสนุ นกำรพั ฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของชำติ จัดตั้งกองทุน และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ ข้อเสนอกำรลดหย่อนทำงภำษี
ในอัตรำที่เหมำะสม (๕) คณะทำงำนด้ำนพัฒนำควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรศึก ษำ ค้นคว้ำ วิจัยเทคโนโลยี
แห่ งอนำคตและสนั บ สนุ น กำรสร้ำ งนวัต กรรมของผู้ น ำเยำวชนรุ่น ใหม่ เพื่ อ มุ่ งสู่ ก ำรเป็ น ศู น ย์ ก ลำง
แห่งภูมิภำค รวบรวมกิจกรรมด้ำน STEM Education เพื่อผลักดันให้เกิดสำขำอำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และจัดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร R & D Hub 4 ด้ำน (ด้ำนนำโน ไบโอ โรบอติกส์ และ
ดิจิทลั ) จำนวน 2 ครั้ง
๑๒
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การดาเนินงานด้าน Hard Side ดำเนินกำรขับเคลื่อนพัฒนำระบบ ICT
ด้วยกำรสร้ำงโครงข่ำย Fiber Optics ในโรงเรียนกว่ำ 1,300 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อเดือน
ธันวำคม 2559 นอกจำกนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Multimedia ในห้องเรียนของโรงเรียนประชำรัฐ คำดว่ำ
จะดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนทำงำนระหว่ำงเรียน
(Summer School) เมื่อท ำงำนแล้ว สำมำรถแบ่ งปัน ประสบกำรณ์ ให้กับ รุ่น น้องได้ และจัด กิจกรรม
Road Show คั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ มี Best Practice ด้ ำ นกระบวนกำรเรี ย นกำรสอนที่ มี ผู้ เ รี ย น
เป็นศูนย์กลำง เพื่อไปให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับโรงเรียนในภูมิภำคต่ำงๆ
น อ ก จำก นี้ ค ณ ะท ำงำน ได้ จั ด ท ำโค รงก ำรที่ ช่ วยส่ งเส ริ ม
กำรดำเนินงำน ได้แก่
โครงการผู้ น าเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ยั่ ง ยื น (CONNEXT ED)
ด ำเนิ น กำรประชุ ม อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ เขตตรวจรำชกำรโครงกำรสำนพลั งประชำรั ฐ
ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ “โรงเรียนประชำรัฐ ” ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ (School Mentors) ผู้รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำร (School Coordinators)
ผู้นำรุ่นใหม่ จำกภำคเอกชน (School Partners) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน และคณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำร
ทั้งจำกภำครัฐ และภำคเอกชน จำนวน 19 เขตตรวจรำชกำร (แบ่งกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรออกเป็น
18 จุด) ระหว่ำงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 - 1 ธันวำคม 2559 รวมจำนวนผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจรำชกำรโครงกำรสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำ
ผู้นำ “โรงเรียนประชำรัฐ” จำนวนทั้งสิ้น 4,516 คน

การจั ด ท ามาตรฐานโรงเรี ย นประชารั ฐ ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม
ผู้เชี่ยวชำญเพื่อจัดทำมำตรฐำนโรงเรียนประชำรัฐ เมื่อวันที่ 9 – 13 มกรำคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเว
สเกต เรสสิเดนซ์
ควำมก้ำวหน้ำในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 มีดังนี้
(1) กำรประชุ ม คณะท ำงำนโครงกำรสำนพลั ง ประชำรั ฐ ด้ ำ น
กำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ “โรงเรียนประชำรัฐ” ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 ณ
ห้องประชุมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2 อำคำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้ น พื้ น ฐำน 5 ชั้ น 9 กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร เพื่ อ ทบทวนกำรด ำเนิ น งำน และมอบหมำยหน้ ำที่ แ ก่
ผู้รับผิดชอบใหม่ และจะรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในครั้งต่อไป
(2) อยู่ระหว่ำงเร่งรัดดำเนินกำรต่อเนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ได้แก่
(2.1) ด้ำน Soft Side ดำเนินกำรขับเคลื่อนผ่ำน ๓ โครงกำร
ได้แก่ โครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 10 ด้ำนสู่มำตรฐำนสำกล โรงเรียนประชำรัฐ 7,342 โรงเรียนทุกตำบล
ทั่วประเทศ (ระยะแรก 3,342 โรงเรียน) โครงกำร CONNEXT ED ผู้บริหำรรุ่นใหม่ 1,000 คน สู่กำร
พัฒนำโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงกำรEDUCATION HUB พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน
งำนวิจัยในระดับโลก (ด้ำนนำโน ไบโอ โรบอติกส์ และดิจิทัล) โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
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(2.1.1) ด้ำนพัฒ นำระบบข้อมูลสำรสนเทศฯ จัดทำ
เว็บไซต์โรงเรียนประชำรัฐ พัฒนำระบบฐำนข้อมูล จัดทำตัวชี้วัดเพื่อติดตำมและประเมินผลโรงเรียน
ประชำรัฐ
(2.2.2) ด้ำนพัฒนำหลักสูตรฯ รวบรวมหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนที่เป็น Best Practice จำกสถำบันกำรศึกษำ และฝึกอบรมครู อำทิ หลักสูตรของโรงเรียน
สำธิตจุฬำฯ รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
(2.2.3) ด้ ำ นพั ฒ นำผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำฯ จั ด ท ำ
หลักสูตรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และศึกษำนิเทศก์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ประชำรัฐ
(2.2.4) ด้ำนพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ
ฯ จัดตั้งกองทุนและคู่มือกองทุนโรงเรียนประชำรัฐ ข้อเสนอกำรลดหย่อนทำงภำษีในอัตรำที่เหมำะสม
(2.2.5) ด้ำนพัฒนำควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรศึกษำฯ
รวบรวมกิจกรรมด้ำน STEM Education จัดประชุม Workshop R & D Hub 4 ด้ำน (ด้ำนนำโนไบโอ
โรบอติกส์ และดิจิทัล) จำนวน 2 ครั้ง
(2.2) ด้ำน Hard Side ดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงข่ำย ICT ให้
โรงเรียนที่ขำดโอกำสและติดตั้งอุปกรณ์มัลติมีเดียในห้องเรียนประชำรัฐ 3,342 โรงเรียนรวม 40,000
ห้ อ งเรีย น คำดว่ ำจะแล้ ว เสร็จ ในเดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ 2560 และจั ด กิ จกรรม Road Show คั ด เลื อ ก
โรงเรียนที่มี Best Practice ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง เพื่อไปให้ควำมรู้
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับโรงเรียนในภูมิภำคต่ำงๆ
๔) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๑) โครงการ “พั ฒ นาเพื่ อ การแบ่ ง ปั น ที่ ยิ่ ง ใหญ่ Shift and Share”
ภำยใต้ โ ครงกำรปำฏิ ห ำริ ย์ แ ห่ ง ชี วิ ต (Miracle of Life) ประจ ำปี ๒๕๖๐ ตำมกรอบแนวคิ ด
“Power+plus…อำสำพลังบวก” มีกำรดำเนินงำนสำคัญ ดังนี้
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมอบรมทีมงำน ทีมวิ ทยำกรกระบวนกำร
ส่วนกลำงและทีมเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของโครงกำรส่วนกลำง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ภูเจ้ำ อัมพวำ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงครำม และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ BANSABAI Resort Hostel กรุ ง เทพมหำนคร เพื่ อ เป็ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มให้ กั บ ที ม งำน
ทีมวิทยำกรกระบวนกำรส่วนกลำงและทีมเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของโครงกำรส่วนกลำง ในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
เกี่ยวกับเรื่องกำรจัดสวัสดิกำรสังคม กำรเขียนโครงกำรเพื่อนำไปดำเนินโครงกำร“พัฒนำเพื่อกำรแบ่งปัน
ที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภำยใต้โครงกำรปำฏิหำริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๐
ตำมกรอบแนวคิด “Power+plus…อำสำพลังบวก” ในพื้นที่เป้ำหมำยต่อไป รวมมีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น ๓๖ คน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จัดแถลงข่ำว โครงกำร“พัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
Shift and Share” ภำยใต้โครงกำรปำฏิหำริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๐ ตำมกรอบ
แนวคิด “Power+plus…อำสำพลังบวก” ในวัน ที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ เพื่ อประชำสัมพั น ธ์เปิ ด ตั ว
โครงกำรให้เด็กและเยำวชน สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ รวมถึงทุกภำคส่วนได้รับรู้ควำมเป็นมำของโครงกำร
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และสมั ค รเข้ำร่ ว มโครงกำร รวมทั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องโครงกำร มี ผู้ เข้ ำร่ว มรวมทั้ งสิ้ น ๓๘๐ คน และ
จัดกิจกรรมอบรมทีมวิทยำกรกระบวนกำร V – Spirit Mentor ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙
เพื่อเพิ่มควำมรู้และพัฒนำทักษะ ในกำรเป็นวิทยำกรกระบวนเรื่อง กำรเป็นจิตอำสำ สวัสดิกำรสังคม ๗ ด้ำน
กำรคิด เขียน โครงกำรเชิงสร้ำงสรรค์ กำรนำโครงกำรไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อนำไปถ่ำยทอดควำมรู้
ให้ กับเด็กและเยำวชนในพื้น ที่เป้ำหมำยต่อไป โดยมีข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำน สังกัด
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ อำทิ นิคมสร้ำงตนเอง ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นที่สูง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้ำนพักเด็กและครอบครัว สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
และอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) รวมถึงสภำเด็กและเยำวชนหรือเครือข่ำย
ที่ทำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน มีผู้เข้ำร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ คน สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผู้ดำเนินกำรโครงกำร
เดือนมกราคม 2560 จัดอบรมพัฒนำพัฒนำแกนนำ V - Spirit ยุวอำสำ จังหวัด
ปทุมธำนี รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐ และรุ่น 2 ๑๗ – ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศรีวชิรธรรม สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธำนี มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมอบรมจำนวน
456 คน ครู อำจำรย์ที่ป รึกษำ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 486 คน อบรมพัฒ นำพั ฒ นำแกนน ำ
V - Spirit ยุ ว อำสำ จังหวัด สุโขทั ย รุ่น ที่ ๑ ระหว่ำงวัน ที่ ๒๓ – ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๐ และรุ่น ที่ ๒
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย มีเด็กและ
เยำวชนเข้ำร่วมอบรมจำนวน 639 คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน 47 คน รวมทั้งสิ้น 686 คน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 อบรมพัฒนำพัฒนำแกนนำ V - Spirit ยุวอำสำ จังหวัด
พิจิต ร รุ่น ที่ ๑ ระหว่ำงวัน ที่ ๓๐ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมอบรม
จำนวน ๓๐๗ คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒๗ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่
๒ – ๔ กุมภำพัน ธ์ ๒๕๖๐ มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมอบรมจำนวน ๓๐๖ คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ
จำนวน ๒๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒๗ คน อบรมพัฒนำพัฒนำแกนนำ V - Spirit ยุวอำสำ จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่
๑ ระหว่ำงวั น ที่ ๗ – ๙ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๐ มี เด็ กและเยำวชนเข้ ำร่วมอบรมจ ำนวน ๓๑๖ คน ครู
อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน ๒๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๔๐ คนและ รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภำพันธ์
๒๕๖๐ มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมอบรมจำนวน ๓๑๒ คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน ๒๒ คน รวม
ทั้งสิ้น ๓๓๔ คน อบรมพัฒนำพัฒนำแกนนำ V - Spirit ยุวอำสำ จังหวัดหนองคำย รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่
๑๕ – ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมอบรมจำนวน ๓๒๙ คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ
จำนวน ๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕๒ คน รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ มีเด็กและ
เยำวชนเข้ำร่วมอบรมจำนวน ๓๒๖ คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน ๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๔๙ คน และ
รุ่นที่ ๓ รุ่นโรงเรียนเพียงหลวง ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วม
อบรมจำนวน ๘๓ คน ครู อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน ๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๙๗ คน
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๔.๒) สนับสนุนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดาริ
เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๙ จัด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร “สร้ำงสมดุ ลแห่ งกำรเรียนรู้
สู่กำรพัฒนำบุคลำกรแบบองค์รวม ร่วมสร้ำงแผนปี ๒๕๖๐” ระหว่ำงวันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๙
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำรโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดกรอบกำรวัดและ
ประเมินผลกำรขับเคลื่อนโครงกำร รวมทั้งพัฒนำควำมรู้และทักษะของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีคณะครู
อำจำรย์ โรงเรี ย นเพี ย งหลวงฯ ๑๘ จั งหวั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ศู น ย์ พั ฒ นำชำวเขำ นิ ค มสร้ ำ งตนเอง และ
ศูน ย์คุ้ ม ครองคนไร้ที่ พึ่ ง ที่ รับ ผิ ด ชอบโครงกำรโรงเรีย นเพี ย งหลวงฯ รวมทั้ งภำคี เครือ ข่ำย ภำครัฐ
ภำคเอกชน และประชำชน เข้ำร่วมประชุมบูรณำกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๐ ผู้เข้ำร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๖๙ คน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประสำนรวบรวมแผนกำรดำเนินงำนในรูปแบบ info
graphics และโครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘ จังหวัด เพี่อนำมำจัดทำแผนปฏิบัติงำน
ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้ประสำนส่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรฯ และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย
ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบแผนและให้ กำรสนับสนุ นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดำเนินกำรติด ตำมผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี
เมื่อ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิ กำยน ๒๕๕๙ เพื่ อ ติด ตำมควำมก้ำวหน้ ำ รับ ทรำบปั ญ หำอุป สรรค เสนอแนะ
แนวทำงแก้ไข และสร้ำงขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงฯ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จัดทำแผนกำรดำเนินงำนในรูปแบบ info graphics และ
โครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียนเพียงหลวงฯ ๑๘ จังหวัด และดำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี
ในวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ รับทรำบปัญหำอุปสรรค เสนอแนะแนวทำง
แก้ไข และสร้ำงขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงฯ
เดื อ นมกราคม 2560 เปิ ด โรงเรี ย นเพี ย งหลวง ๑๓ (ประชำบ ำรุ ง ) ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ในวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
เพียงหลวง ๑๓ (ประชำบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี อำเภอเฝ้ำไร่
จังหวัดหนองคำย
๔.๓) โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดาเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานที่ละ ๕๐๐ ชุด
รวม ๒,๐๐๐ ชุด ณ เทศบำลตำบลโผงเผง อำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ยำงหั ก อำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหำร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยำ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด และ ณ วัดไพรสนฑ์ อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ดาเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ที่ละ ๕๐๐ ชุด
รวม ๒,๐๐๐ ชุด ณ โรงเรียนประชำรำษฎร์วิทยำ อำเภองำว จังหวัดลำปำง วัดป่ำ พระสำมเงำ อำเภอ
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สำมเงำ จั ง หวั ด ตำก ณ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลกุ ฎี อ ำเภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ
ณ โรงเรียนเมืองลีประชำสำมัคคี อำเภอนำหมื่น จังหวัดน่ำน และ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสอง อำเภอสอง
จังหวัดแพร่
เดือนมกราคม 2560 ดำเนินกำรมอบถุงยังชีพพระรำชทำน ในวันที่ ๙ มกรำคม
๒๕๖๐ ณ วัดวังวิ้ง อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จำนวน ๕๐๐ ชุด และ ณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกปรง
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบู รณ์ จำนวน ๕๐๐ ชุด มอบถุงยังชีพพระรำชทำน ในวันที่ ๑๐ มกรำคม
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๐๐ ชุด มอบถุงยัง
ชีพพระรำชทำน ในวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่โพธิ์เย็น อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน ๕๐๐ ชุด และรมอบถุงยังชีพพระรำชทำน ในวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสระพังวิทยำคม
อำเภอบ้ำนแท่น จังหวัดอุชัยภูมิ จำนวน ๕๐๐ ชุด
๔.๔) โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage ๒๕๕๙) สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์รับบริจำคหนังสือและสื่อส่งเสริม
กำรอ่ำนให้แก่ห้องสมุดประชำชนและบ้ำนหนังสือชุมชน เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ล้ำนเล่ม โดยมีผู้สนใจ
ทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน อำทิ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ MCOT TV TK Park บริษัท
สำนักพิมพ์แ ม็ค จำกัด ร่วมบริจำคหนั งสือตำมโครงกำรบรรณสัญจร ตั้งแต่เดือนเมษำยน-กันยำยน
๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๗,๑๐๓,๓๔๙ เล่ม คิดเป็นเงิน ๒๑๓,๒๒๒,๘๑๕ ล้ำนบำท ซึ่งสำนักงำน กศน. ได้ส่ง
หนั งสือเหล่ำนี้ ให้ ห้ องสมุด ประชำชน ๙๑๓ แห่ง กศน.ตำยบ ๗,๔๐๐ แห่ง และบ้ ำนหนั งสือชุมชน
๑๕,๐๐๐ แห่ง
๕) การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
๕.๑) โครงการสุ ดยอดฝี มื ออาชี วะไทย "Thailand's Best Skills" เป็ น ควำมร่วมมื อ
ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ร่วมกับสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
(ททบ.๕) มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ำงควำมตื่ น ตั วให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำ ในกำรคิ ด ค้ น และหำข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำทักษะในกำรทำงำนด้ำนวิชำชีพ กำรปฏิบัติงำนจริง และ
ทักษะสังคม เพื่อให้มีร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นกำร
ประชำสัมพั น ธ์งำนของอำชีว ศึก ษำให้ สำธำรณชนรับรู้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเปิด รับ สมัครนักศึ กษำ
อำชีวศึกษำทุกสำขำวิชำจำก ๕ ภูมิภำคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลำคม - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
เพื่อร่วมกำรแข่งขันในระดับภำค จำกนั้นจะคัดเลือกเข้ำแข่งขันระดับชำติทั้งประเภททีมและประเภท
บุคคลต่อไป
สำหรับประเภทกำรแข่งขัน เป็นกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพประเภททีม กำหนด
โจทย์ไว้ ๕ หั ว ข้อ คื อ ๑) รถตุ๊ก ตุ๊ก ดั บ เพลิ ง ๒) บ้ ำนสร้ำงสรรค์คู่ ค รัวไทย ๓) โรบอท มำย เฟรนด์
๔) ห้องสมุดในศตวรรษ ๒๑ และ ๕) เกษตรแปลงเล็กหัวใจใหญ่ โดยทุกโจทย์จะต้องใช้ควำมรูแ้ ละทักษะ
ของนักศึกษำทั้งในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในหลำกหลำยสำขำวิชำมำบูรณำกำรร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ วำงแผน สร้ำงสรรค์ผลงำน
ตลอดจนกำรน ำเสนอผลงำน เพื่ อ เฟ้ น หำสุ ด ยอดฝี มื อ อำชี ว ะระดั บ ชำติ ซึ่ ง จะได้ รั บ รำงวั ล
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ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมเงินรำงวัลกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท
ทั้งนี้ สำมำรถติดตำมเทปกำรแข่งขันของแต่ละทีมได้ทำง ททบ.๕ ทุกวันศุกร์ เวลำ ๒๒.๓๐-๒๔.๐๐ น.
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๕.๒) การพัฒนาครูอาชีวะ
๕.๒.๑) ลงนามความร่ ว มมื อ โครงการพั ฒ นาครู ฝึ ก ช่ า งเทคนิ ค ขั้ น สู งตาม
แนวทางมาตรฐานเยอรมัน เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
(พลเอกดำว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ) เอกอั ค รรำชทู ต สหพั น ธ์ ส ำธำรณรั ฐ เยอรมนี ป ระจ ำประเทศไทย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) และผู้แทน
จำกสถำนประกอบกำรที่ร่วมลงนำม ตลอดจนอำจำรย์ นักวิชำกำร และนักศึกษำ เข้ำร่วมพิธีลงนำม
ซึ่งกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในครั้งนี้ มุ่งเน้นกำรฝึกอบรมให้กับนำยช่ำงเทคนิคในสถำนประกอบกำร
เพื่อพัฒนำและยกระดับทักษะที่ใช้ในกำรทำงำน อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้และสำมำรถเลื่อนขั้น
เป็ น หั ว หน้ ำ งำนได้ และถื อ เป็ น กำรสร้ ำ งทั ก ษะควำมรู้ ใหม่ ให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนให้ ส ำมำรถแข่ ง ขั น
ในตลำดโลกได้ โดยจะเริ่ม โครงกำรฯ ใน ๓ สำขำวิชำ คือ ไฟฟ้ำอุตสำหกรรมและไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องกลอุตสำหกรรม และแมคคำทรอนิกส์ สำหรับระยะแรก มีผู้ปฏิบัติงำนเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ ๒๐๐ คน
และผู้ปฏิบัติงำนเหล่ำนี้จะทำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่เข้ำมำ
ฝึกประสบกำรณ์ตำมโครงกำรสหกิจศึกษำด้วย
๕.๒.๒) ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด จัด กำรอบรม
ถ่ำยทอดเทคโนโลยียำนยนต์ให้แก่ครูในสถำนศึกษำ โครงกำร T-TEP ในหัวข้อ “ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ
CVT และเกียร์ธรรมดำ/อัตโนมัติ ๖ สปีด ในรถกระบะรีโว่ ” กำรอบรมในครั้งนี้นับเป็นกำรยกระดับ
ให้ครูอำชีวะได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยียำนยนต์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนัก เรียน นักศึกษำ ให้เกิดควำมเชี่ยวชำญ
และเกิดทักษะในวิชำชีพ ทำให้นักเรียน นักศึกษำอำชีวะเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ เป็นคนเก่ง ซึ่งกำรอบรม
ครั้งนี้มีครูในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจำนวน ๑๒๘ แห่ง เข้ำรับกำร
อบรม แบ่งออกเป็น ๔ รุ่น ๆ ละ ๓๒ คน ระหว่ำงเดือนธันวำคม ๒๕๕๙ – มกรำคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์
กำรศึกษำและฝึกอบรมโตโยต้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕.๓) โครงการ “อาชี ว ะอาสา” เทศกาลปี ใหม่ ๒๕๖๐ เป็ น กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษำ
อำชีวศึกษำ และครู -อำจำรย์ จำกสถำนศึกษำในสังกัด ทั่วประเทศกว่ำ ๑๕,๐๐๐ คน พร้อมให้บริกำร
ตรวจสภำพรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ฟรี ระหว่ำงวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ - ๔ มกรำคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๐.๓๐ น. จำนวน ๒๕๑ ศูนย์ บนเส้นทำงสำยหลักและสำยรอง ทั่วประเทศ เพื่อสร้ำง
ควำมปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชำชนที่เดินทำงช่วงเทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๐ และส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษำอำชีวศึกษำได้ฝึกปฏิบัติงำน เพิ่มทักษะในสถำนกำรณ์จริง โดยศูนย์ “อำชีวะอำสำ” ให้บริกำร
ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของเครื่องยนต์ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟ สัญญำณไฟ ตรวจ/เติม
น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัตช์ เติมควำมดันลมยำง และทำควำมสะอำดไส้กรองอำกำศ
๑๘
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เพื่อให้ มีควำมพร้อมในกำรเดินทำงอย่ำงปลอดภัย รวมทั้งให้บริกำรสอบถำมข้อมูลเส้นทำง สถำนที่
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม ชำ กำแฟ ที่นั่งพักผ่อน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำคม
ผู้ประกอบกำรรถจักรยำนยนต์ไทย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้ำ จำกัด บริษัท ยำมำฮ่ำมอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด บริษัท คำวำซำกิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
๖) การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๖.๑) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นกำรผลิตครูดี เก่ง มีควำมรู้ทำงวิชำกำร ตอบสนองควำม
ต้องกำรครูในสำขำวิชำและพื้นที่ขำดแคลน มีเป้ำหมำยคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ำสู่วิชำชีพครู จำนวน
๔๘,๓๗๔ คน โครงกำรนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) รับประกันกำรมีงำนทำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถ
กู้ยืมเงินจำกกองทุนกู้ยืม ๒) รับประกันกำรมีงำนทำและให้ทุนกำรศึกษำ โดยคัดเลือก ๕ % จำกผู้ที่มี
ภูมิลำเนำห่ ำงไกล ทุรกัน ดำร กำรดำเนิ นงำนโครงกำรผลิต ครูเพื่อพัฒ นำท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ กำหนด
เป้ำหมำย จำนวน ๔,๐๗๙ คน ผลกำรคัดเลือก พบว่ำ มีผู้เข้ำสอบ รวมทั้งสิ้น ๒๖,๙๗๐ คน จำกจำนวน
ผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๓๐๕ คน โดยมีผู้ผ่ำนกำรคัด เลือกให้ หน่วยงำนผู้ใช้ครูคัด เลือก
เข้ำบรรจุรับรำชกำรครู รวมจำนวน ๓,๒๖๗ คน แบ่งเป็น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำนวน ๓,๑๕๙ คน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จำนวน ๑๐๖ คน และสำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำนวน ๒ คน
แผนกำรดำเนินกำร ปี 2560 อยู่ระหว่ำงกำรประกำศรับสมั ครคัดเลือกเข้ำร่วม
โครงกำรผลิต ครูเพื่อพัฒ นำท้องถิ่น รุ่น ที่ 2 ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัด เลือก คือนิสิต นักศึกษำครู
ชั้น ปี ที่ ๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๑๐๐ คน โดยมีกำหนดกำรรับ สมัครในระหว่ำงวัน ที่ ๒๘
กุมภำพันธ์ – ๗ มีนำคม ๒๕๖๐ ซึ่งคำดว่ำจะดำเนิน กำรคัดเลือกและประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้
ภำยในวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐
๖.๒) การพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ครั้งที่
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ และ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ได้มีมติที่สำคัญตำมลำดับดังนี้
๖.๒.๑) เห็นชอบ (ร่ำง) หลักเกณฑ์และวิธีกำรนำรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง
ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
๖.๒.๒) เห็นชอบ (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและพัฒนำบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พร้ อ มก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรย้ ำ ยผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ สพฐ.ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในวั น ที่
๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
๑๙

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60)
กระทรวงศึกษาธิการ

๖.๒.๓) เห็นชอบ (ร่ำง) หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)
ต ำแหน่ งประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ งำน กรณี ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น หรือ มี เหตุ พิ เศษ สั งกั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
๖.๒.๔) เห็ น ชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัด เลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร และผู้อำนวยกำร
สำนักงำน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร
๖.๒.๕) เห็ น ชอบ (ร่ำง) หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีกำรให้ ข้ำรำชกำรครูและบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตำมคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๖.๒.๖) เห็นชอบให้ปรับปรุงมำตรฐำนวิทยฐำนะ ด้ำนคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
วิทยฐำนะครูชำนำญกำร และคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
ว ๑๗/๒๕๕๒ และ ว๑๐/๒๕๕๔ ได้แก่
คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว๑๗/๒๕๕๒
- ดำรงตำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี ๔ ปี
สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท และ ๒ ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอก หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ
และผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- ทั้งนี้ วุฒิดังกล่ำวต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิในสำขำวิชำ
เดี ย วกั บ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญำตรีแ ละหรือ ปริญ ญำโทที่ ส ำเร็จ กำรศึ ก ษำมำแล้ ว หรือ เป็ น วุฒิ ที่ ต รงกั บ
สำขำวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำกำรสอน หรือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัด
กำหนด โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว๑๐/๒๕๕๔
- ดำรงตำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี ๒ ปี
สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท และ ๑ ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอก หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ
และผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- วุฒิดังกล่ำวต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิในสำขำวิชำเดียวกับ
วุฒิระดับปริญญำตรีและหรือปริญญำโทที่สำเร็จกำรศึกษำมำแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสำขำวิชำ/กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำกำรสอน หรือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัดกำหนด โดยควำม
เห็นชอบของ ก.ค.ศ.
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
นอกจำกนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำร
พลเรือ นสำมั ญ ได้ รับ เงิน เดื อ นสูงกว่ ำขั้น สู งของต ำแหน่ งที่ ได้ รั บ กำรแต่ งตั้ ง ตำมหนั งสือ ส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ มำใช้บังคับกับ
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ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
๖.๓.๒) การแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ ำ ง
กำรศึกษำรำยละเอียดเพื่อปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินให้มีระบบทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชำชีพ
โดยจะเริ่มทดลองใช้ในปี ๒๕๖๑ และทบทวนมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพื่อให้สะท้อนคุณภำพ
ของกำรสอนอย่ำงแท้จริง
๖ .๓ .๓ ) การแก้ ไข ข้ อ บั งคั บ เกี่ ยว กั บ ใบ อ นุ ญ าต ป ระก อบ วิ ช าชี พ
ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยเป็นกำรให้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตลอดชีพ สำหรับ ผู้ประกอบ
วิ ช ำชี พ ที่ มี ป ระสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ครบ ๑๕ ปี ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด ซึ่ ง แสดงถึ ง กำรมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะสูงในกำรได้รับกำรอนุมัติให้ต่ออำยุใบอนุญำตเป็นครั้งที่สำม แต่ต้องไม่มีกรณี
ประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพ นอกจำกนี้ เตรียมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์กำรต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ โดยนำระบบคะแนนสะสมของกิจกรรมมำใช้ประกอบกำรต่ออำยุใบอนุญำต
๖.๓.๔) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยได้ประกำศเป็น
รำชกิจจำนุเบกษำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครูในควำมผิดชัดเจน ไม่ว่ำ
จะเป็ น ยำเสพติ ด ล่ ว งละเมิ ด ทำงเพศ กำรทุ จริ ต กำรผิ ด วินั ย เป็ น ต้ น ซึ่งคุ รุส ภำมี อำนำจสั่ งพั กใช้
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพไว้ก่อน จำกนั้นจะมีกำรตั้งกรรมกำรดำเนินกำรสอบสวนตำมกระบวนกำร
จนกระทั่งนำไปสู่กำรเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพต่อไป
๖.๓.๕) การพัฒนาวิชาชีพครูระบบ PLC ได้นำระบบ Professional Learning
Community (PLC) มำใช้สนั บสนุ น เครือข่ำยพัฒ นำวิชำชีพ ทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ค รูวิชำเอกต่ ำง ๆ
ทุกสังกัด รวมตัวกันเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนกำรสอน อันจะนำไปสู่ชุมชนกำรเรียนรู้ ในแต่ละ
สำขำวิชำต่อไป
๖.๓.๖) การยกย่ อ งและผดุ ง เกี ย รติ วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ได้ น ำครู อ ำวุ โ ส
ประจำปี 2558 เข้ำเฝ้ำฯ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร แทนพระองค์
เพื่ อ รับ พระรำชทำนเครื่อ งหมำยเชิ ด ชูเกีย รติ และเงิน ช่ วยเหลื อ จ ำนวน 5 ,444 คน ในวัน ที่ 21
ธัน วำคม 2559 ณ ศำลำดุ สิ ด ำลัย สวนจิต รลดำ และได้ จั ด งำนวั น ครู ครั้งที่ ๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
“พระผู้ ท รงเป็ น บู ร พำจำรย์ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น ” ในวั น ที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐ โดยมี น ำยกรั ฐ มนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จัน ทร์โอชำ) เป็น ประธำนในพิธี พร้อมทั้ง ได้มอบคำขวัญ วันครู พ.ศ. 2560 คือ
“ชำติพัฒนำ ด้วยครูดี มีคุณภำพ ศิษย์ซำบซึ้ง ในพระคุณครู”
๖.๓.๗) ผลการดาเนินงานตามภารกิจที่สาคัญ อำทิ กำรรับรองปริญญำทำง
กำรศึกษำ และประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครูของสถำบันต่ำง ๆ จำนวน ๓๙ หลักสูตร กำรรับรอง
ควำมรู้ โดยกำรเที ย บโอน จ ำนวน ๒,๘๑๔ รำย กำรออกใบอนุ ญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึ กษำ
๑๓,๗๓๒ รำย กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จำนวน ๒๙,๕๑๑ รำย กำรพิจำรณำ
กำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ๗ เรื่อง พัฒนำผู้สอนในพื้นที่ห่ำงไกล หลักสูตร
๒๑
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ปริญญำบัณฑิตวิชำชีพครู ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำนวน ๑๕๐
คน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จำนวน ๑๙๓ คน
๗.๒) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.1) การเร่งรัด ด าเนิ น การปรับ ปรุงหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
ในระบบการศึ กษาทางไกลผ่า นดาวเที ยม ได้จัดทำเนื้อหำหลั กสู ตรในกำรขยำยผลอบรม DLTV ส ำหรับ
ผู้บ ริหำร ครูผู้สอน และหลักสูตรกำรซ่อมบำรุงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ DLTV พื้นฐำนสำหรับโรงเรียน ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ โดยจัดเก็บไว้ในระบบ TEPE Online ของ สพฐ. ได้หลักสูตรในกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบ DLTV สำหรับโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ จำนวน ๒๐๔ โรงเรียน และหลักสูตรในกำรอบรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ DLTV สำหรับโรงเรียนขนำดกลำงของ ๕ จชต. ที่ได้รับกำรจัดสรรอุปกรณ์
จำนวน ๕๐๙ โรงเรียน

๗.๒.2) โครงการเครือข่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการศึ กษา (UniNet)
มีสถำบั น กำรศึกษำ/วิทยำเขต/ศูน ย์ที่ ได้ รับ บริกำร จำนวน ๑๐,๗๐๒ แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ภ ำยใต้
กำรดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำรแห่งทั่วประเทศสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (เฉพำะเครือข่ำยแกนหลัก)
ร้อยละ ๙๙.๖๔
๗.๒.3) โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ในปีงบประมำณ ๒๕๕๙
(ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๘ –๓๐ ก.ย. ๕๙) ขณะนี้มีฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บ ริกำร จำนวน ๑๕ ฐำน
มีบทควำมในฐำนข้อมูลที่เข้ำถึงจำนวน ๒๙,๑๕๒,๐๘๔ เรื่อง และมีจำนวนควำมถี่กำรเข้ำใช้บริกำร
๔๙,๘๓๔,๑๘๓ ครั้งระดับอื่น ๆ เพื่อช่วยผลักดันกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทยด้วยกำรเปิดใช้
เนื้อหำที่มีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและได้ขยำยผลสู่กำรศึกษำระดับพื้นฐำนด้วยกำรจัดทำระบบกลำงในกำร
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำมำรถแลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำบทเรียนและ
หลั ก สู ต รรูป แบบกำรศึ ก ษำออนไลน์ แ บบเปิ ด (Massive open online courses: MOOCs) พั ฒ นำ
อำจำรย์ บุคลำกรในสถำบัน กำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถผลิต บทเรียน และหลักสูต ร
รูปแบบ MOOCs กำรจัดกำรควำมรู้และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ
ออนไลน์ (Online Education) วิจัยและจัดทำเกณฑ์เพื่อพัฒ นำคุณภำพ หรือสร้ำ งระบบกำรบริกำร
ระบบกำรตรวจสอบ และมำตรฐำนส ำหรับ กำรศึ ก ษำออนไลน์ ที่ ครอบคลุ มทั้ งกระบวนกำร ตั้ งแต่
กำรผลิตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรกำรศึกษำ และประชำสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อให้
บริก ำรด้ ำนกำรศึ กษำออนไลน์ เพื่ อ รองรับ ผู้ เข้ ำศึ ก ษำจำกภู มิ ภ ำคของประเทศ และทั่ วโลก โดยใน
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มีกำรพัฒ นำระบบ Application อยู่ระหว่ำงพัฒ นำและทดสอบระบบใช้งำน
ซึ่งในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ได้ดำเนินกำรพร้อมใช้งำนแล้ว ทั้ง android และIOS
๗.2.4) จัดทาแอพพลิเคชั่น “กดดูรู้ที่เรียน” โดยร่วมกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กำหนดรำยกำรข้อมูลที่จะนำเสนอผ่ำนแอพพลิเคชั่น ๕ ประเภทของกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๒) ข้อมูลอำชีวศึกษำ (๓) ข้อมูลอุดมศึกษำ (๔) ข้อมูลหลักสูตรระยะ
สั้นและ (๕) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งทุกประเภทได้ปรับปรุงโครงสร้ำงข้อมูลให้สำมำรถรองรับข้อมูลได้
๖ กลุ่มข้อมูล คือ ๑) ข้อมูลภำพถ่ำยสถำนศึกษำ และภำพตรำสัญลักษณ์ของสถำนศึกษำ ๒) ข้อมูล
แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ ๓) ข้อมูลโรงเรียนยอดนิยมหรือแข่งขันสูง ๔) ข้อมูลผลกำรทดสอบทำง
๒๒

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๓
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60)
กระทรวงศึกษาธิการ

กำรศึกษำ ๕) ข้อมูลคุณภำพทำงกำรศึกษำ ๖) ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ ซึ่งได้เผยแพร่เพื่อกำรใช้งำน
ผ่ ำน Apple App Store และ Google App Store เรีย บร้อ ยแล้ ว ปั จ จุบั น ได้ พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง
แอพพลิเคชั่น “กดดูรู้ที่เรียน” ให้สำมำรถรองรับข้อมูลเพิ่มขึ้น อำทิ เช่น กำรแนะแนวทำงกำรงำนอำชีพ
และศึกษำต่อ รวมทั้ งเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอข้อมู ลด้วยวิธีก ำรอ่ำนออกเสียง (Text to
Speech) ส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำรทำงสำยตำ หรื อ ผู้ ที่ ไม่ ส ะดวกในกำรอ่ ำ น และสำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
สถำนศึกษำจำกระบบเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ข้อมูลของแอพพลิเคชั่นสำหรับประชำชนในทุกกลุ่มวัยได้ดียิ่งขึ้น
7.2.5 โครงการบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อการ
ให้ บริการภาครัฐ เป็น โครงกำรที่ด ำเนิ น กำรร่วมกับ หน่ วยงำนที่จัด กำรศึกษำทั้งใน และนอกสังกั ด
กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักบริหำรงำนทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำในทุกระดับ และนำข้อมูลกำรสำเร็จกำรศึกษำจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
เข้ำสู่บั ต รประจำตัว ประชำชนแบบสมำร์ด กำร์ด เพื่ อ ให้ป ระชำชนสำมำรถใช้บ ริกำรข้อมู ลผู้ สำเร็จ
กำรศึกษำของตนจำกบัตรประจำตัวประชำชนแบบสมำร็ตกำร์ดได้
๗.๒.6 โครงการอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(MOENet) ได้ดำเนินกำรปรับเพิ่มประสิทธิภำพควำมเร็วของทำงออกต่ำงประเทศจำ ๕๐ Gbps เป็น
๖๐ Gbps และช่องทำงภำยในประเทศ (Domestic) ควำมเร็ว ๕๗ Gbps เพื่อรองรับกำรใช้งำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงำนและสถำนศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำรทั่วประเทศ
ประมำณ ๓๖,๕๘๙ แห่ง รวมถึงหน่วยงำนภำยในวังจันทรเกษม รวมถึง
๑) ปรั บ เพิ่ ม ควำมเร็ ว ปรั บ เปลี่ ย น IP Address ของหน่ ว ยงำนและ
สถำนศึกษำโครงกำรประชำรัฐ จำนวน ๑,๒๘๐ แห่ง (เฉพำะโรงเรียนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงกำร UniNet
เป็น ๓๐ Mbps
๒) ปรั บ เปลี่ ย น IP Address ของหน่ ว ยงำนและสถำนศึ ก ษำสั ง กั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจำนวน ๔๒๖ แห่ง

๒๓

