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"มูลนิธิสานอนาคตการศกึษา คอนเน็กซอีดี" จัดประชุมสามัญ 2564  

ผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษา 
  

 มูลนิธิสานอนาคตการศกึษา คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สานตอเจตนารมณขับเคลื่อนการศึกษาไทยใหม่ันคง

และย่ังยืน เดินหนาสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามาสงเสริมการศกึษาเยาวชนไทย จัดการประชุม

สามัญประจำป 2564 ในรูปแบบออนไลน สอดรับนิวนอรมอล นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ในฐานะ

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พรอมดวยคณะที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย 

เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผูบริหาร

จาก 12 องคกรผูรวมกอตั้ง เพื่อสานตอภารกิจ พรอมหารือ และวางแผนการดำเนินงานในระยะตอไป ไดแก การเก็บ

ขอมูลสมุดพกดิจิทัลในโรงเรียนคอนเน็กซอีดี ทั่วประเทศ ปรับเกณฑการวัด School Grading ใหทาทายมากยิ่งข้ึน รวมถึง

เปดระดมทุนเพ่ือการศกึษา (CONNEXT ED Crowdfunding) ระยะที่ 2 

 นอกจากนี้ ยังเดินหนาสรางบุคลากรดานไอซีที เปดรับสมัครผูนำดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) 

ภาครัฐ ร ุ นที ่ 2 อีกทั ้งนำโมเดลองคความรู ของแตละองคกรเอกชนและพันธมิตร มาขยายผลและแบงปนสู

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผลักดันการระดมทุนในโครงการคอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศึกษา (Notebook for 

Education) ตลอดจนมุงเนนการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนไทย 

ในป 2563 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี ไดมีสวนรวมในการยกระดับการจัดการการศึกษาในโรงเรียนคอน

เน็กซอีดี จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นเปน 5,567 แหง มีนักเรียนที่อยูในการดูแลของมูลนิธิฯ กวา 1 

ลานคน พรอมขยายความรวมมือจาก 12 องคกรเอกชนชั้นนำผูรวมกอตั้ง กับ 32 เครือขายพันธมิตรใหม รวมเปน 44 

องคกร โดยมีผลการดำเนินงานในระยะที่ผานมา สอดคลองตาม 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

 1.  การเปดเผยขอมูลโรงเรียนสูสาธารณะอยางโปรงใส (Transparency) 

  - จัดเก็บขอมลูและประเมินคุณภาพโรงเรียน ผานระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการโรงเรียน (School 

Management System) ที่ชวยใหการบริหารจัดการสถานศกึษาทั่วประเทศมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงขอมูลเพื่อการวัดผล

อยางโปรงใส ซึ่งภาครัฐ เตรียมพรอมขยายผลสู 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา … มูลคาขาว  150,000.- 
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- พัฒนาระบบและทดลองจัดเก็บขอมูลสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) ในโรงเรียนนำรอง คอนเน็กซอีดี เพื่อให

นักเรียนรายบุคคลไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตรงจุด ตามความถนัด 

 2.  กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีสวนรวม (Market Mechanism) 

   เปดตัวระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวม

สนับสนุนการศึกษา โดยตั้งเปาหมายระดมทุน 4 ลานบาท (ในระยะที่ 1) ซึ่งมียอดบริจาคแลวประมาณ 80% 

- สรางความรวมมือกับภาครัฐ โดยไดจัดตั้ง 4 คณะทำงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในดาน

ตางๆ อันประกอบไปดวย 1. คณะทำงานโครงการคอนเน็กซอีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. คณะกรรมการคัด

กรองและติดตามผล Crowdfunding 3. ทีมงานวิจัยภาครัฐเพื่อถอดบทเรียนองคความรู และ 4. คณะทำงานดาน

ประชาสัมพันธ 

 - ไดรับการรับรองจากผลงานวิจัย ท้ังระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS) ที่

ยกให CONNEXT ED เปนตัวอยางของประเทศไทยที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

และภาคเอกชน 

  - นำเสนอเลมพิมพเขียว “ขอเสนอ 9 แนวทางการพัฒนาตาม 5 ยุทธศาสตรมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา 

คอนเน็กซอีดี” ตอกระทรวงศกึษาธิการ 

 3.  การพัฒนาผูบริหารสถานศกึษาและครูผูสอน (High Quality Principals & Teachers) 

  - โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน เขารวมเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนคอนเนก็ซอีดี 

  - สราง ICT Talent รวม 700 คน แบงเปน ภาครัฐ 500 คน และภาคเอกชน 200 คน เพื่อสงเสริมทักษะ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลของครแูละนักเรียน ในกวา 2,000 โรงเรยีนทั่วประเทศ 

 4.  เด็กเปนศนูยกลาง เสริมสรางคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum) 

  - ถอดบทเรียน พรอมสงมอบ 17 โมเดลองคความรูจากภาคเอกชนใหแกภาครัฐ เพื่อนำไปขยายผลและ

พัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศตอไป 

  - รวบรวมองคความรูจากภาคเอกชนและพันธมิตร (Knowledge Sharing Hub) และสรางคลังฐานขอมูล

บน เว็บไซต connexted.org เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกวา 1 ลานคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 5.  การเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures) 

  - ตอยอดโครงการคอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ที่ไดมอบ 5,000 เครื่อง 

พรอมหลักสูตรอบรมใหแกโรงเรียนนำรอง ใน 17 จังหวัด เขาสูการระดมทุนผานระบบ Crowdfunding เพื่อจัดซื้อ

อุปกรณโนตบุกใหแกครูและนักเรียนในวงกวางไดมากย่ิงข้ึน 


