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ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับประจำวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา … มูลคาขาว 150,000.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จด
ั ระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

กาวตอไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน...“มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี”
จัดการประชุมสามัญ ประจำป 2564 เดินหนาสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม ขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ผนึ กกำลังก าวเดิน ต อเนื ่อง ... มู ลนิธ ิ สานอนาคตการศึ กษา คอนเน็กซ อี ดี (CONNEXT ED) สานต อ
เจตนารมณขับเคลื่อนการศึกษาไทยใหมั่นคงและยั่งยืน เดินหนาสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามา
สงเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จั ดการประชุมสามัญประจำป 2564 ในรูป แบบออนไลน สอดรับ นิ ว นอร มอล นำ
โดย องคมนตรี พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ (กลาง - แถวบน) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พรอมดวยคณะที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท (กลาง - แถว 3 จากบน) ประธานคณะ
ผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผูบริหารจาก 12 องคกรผูรวมกอตั้ง
เพื่อสานตอภารกิจ พรอมหารือและวางแผนการดำเนินงานในระยะตอไป ไดแก การเก็บขอมูลสมุดพกดิจิทัลในโรงเรียน
คอนเน็กซอีดีทั่วประเทศ ปรับเกณฑการวัด School Grading ใหทาทายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปดระดมทุนเพื่ อ
การศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) ระยะที่ 2
นอกจากนี้ ยังเดินหนาสรางบุคลากรดานไอซีที เปดรับสมัครผูนำดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent)
ภาครัฐ รุนที่ 2 อีกทั้งนำโมเดลองคความรูของแตละองคกรเอกชนและพันธมิตรมาขยายผลและแบงปนสูสถาบันการศึกษา
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ทั่วประเทศ ผลักดันการระดมทุนในโครงการคอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ตลอดจน
มุงเนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนไทย
ในป 2563 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี ไดมีสวนรวมในการยกระดับการจัดการการศึกษาใน
โรงเรียนคอนเน็กซอีดี จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นเปน 5,567 แหง มีนักเรียนที่อยูในการดูแลของ
มูลนิธิฯ กวา 1 ลานคน พรอมขยายความรวมมือจาก 12 องคกรเอกชนชั้นนำผูรวมกอตั้ง กับ 32 เครือขายพันธมิตรใหม
รวมเปน 44 องคกร โดยมีผลการดำเนินงานในระยะที่ผานมา สอดคลองตาม 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
1. การเปดเผยขอมูลโรงเรียนสูสาธารณะอยางโปรงใส (Transparency)
- จัดเก็บขอมูลและประเมินคุณภาพโรงเรียน ผานระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการโรงเรียน (School
Management System) ที่ชวยใหการบริหารจัดการสถานศึกษาทั่วประเทศมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงขอมูลเพื่อการวัดผล
อยางโปรงใส ซึ่งภาครัฐเตรียมพรอมขยายผลสู 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
- พัฒนาระบบและทดลองจัดเก็บขอมูลสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) ในโรงเรียนนำรอง คอนเน็กซ
อีดี เพื่อใหนักเรียนรายบุคคลไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตรงจุด ตามความถนัด
2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีสวนรวม (Market Mechanism)
- เปดตัวระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา (CONNEXT ED Crowdfunding) เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษา โดยตั้งเปาหมายระดมทุน 4 ลานบาท (ในระยะที่ 1) ซึ่งมียอดบริจาคแลวประมาณ 80%
- สรางความรวมมือกับภาครัฐ โดยไดจัดตั้ง 4 คณะทำงานภาครั ฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานในดานตางๆ อั นประกอบไปดวย 1.คณะทำงานโครงการคอนเน็กซอีดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.คณะกรรมการคัดกรองและติดตามผล Crowdfunding
3.ทีมงานวิจัยภาครัฐเพื่อถอดบทเรียนองคความรู และ
4.คณะทำงานดานประชาสัมพันธ
- ไดรับการรับรองจากผลงานวิจัย ทั้งระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และระดับเอเชีย จาก Centre for Asia Philanthropy and Society (CAPS)
ที่ยกให CONNEXT ED เปนตัวอยางของประเทศไทยที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน
- นำเสนอเลมพิมพเขียว “ขอเสนอ 9 แนวทางการพัฒนาตาม 5 ยุทธศาสตรมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอน
เน็กซอีด”ี ตอกระทรวงศึกษาธิการ
3. การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน (High Quality Principals & Teachers)
- โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน เขารวมเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนคอนเน็กซอีดี
- สราง ICT Talent รวม 700 คน แบงเปน ภาครัฐ 500 คน และภาคเอกชน 200 คน เพื่อสงเสริมทักษะ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและนักเรียน ในกวา 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
4. เด็กเปนศูนยกลาง เสริมสรางคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)
- ถอดบทเรียน พรอมสงมอบ 17 โมเดลองคความรูจากภาคเอกชนใหแกภาครัฐ เพื่อนำไปขยายผลและ
พัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศตอไป
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- รวบรวมองคความรูจากภาคเอกชนและพันธมิตร (Knowledge Sharing Hub) และสรางคลังฐานขอมูล
บน เว็บไซต connexted.org เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกวา 1 ลานคนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)
- ตอยอดโครงการคอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ที่ไดมอบ 5,000 เครื่อง
พรอมหลักสูตรอบรมใหแกโรงเรียนนำรองใน 17 จังหวัด เขาสูการระดมทุนผานระบบ Crowdfunding เพื่อจัดซื้ออุปกรณ
โนตบุกใหแกครูและนักเรียนในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ อีดี ตอยอดมาจากโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ อีดี
ในป 2559 โดยการผนึกกำลังของ 3 ภาคสวนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่ง 12 องคกรเอกชนชั้น
นำของไทย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร กลุมเซ็นทรัล บมจ.ซีพี ออลล บมจ.เจริญโภค
ภัณฑอาหาร กลุมธุรกิจนํ้าตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม กลุมมิตรผล กลุม ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
(มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุป และ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น
ลาสุด มีเครือขายพันธมิตรใหมเขารวมโครงการอีก 32 องคกร รวมเปน 44 องคกร ไดแก บจ.เอ.พี. ฮอนดา
บมจ.บางจาก คอรปอเรชั่น บมจ.บานปู บมจ.บีอีซี เวิลด บจ.เบอรแทรม (1958) บมจ.เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศ
ไทย) บจ.เอดู พารค โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ บจ.โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด) บจ.เควี อิเล็กทรอนิกส บจ.
เลิรน คอรปอเรชั่น บจ.แม็คเอ็ดดูเคชั่น สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน บจ.เอส เค โพลีเมอร บจ.สลิงชอท กรุป บจ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก โลตัส) บจ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และ บจ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บจ.เวสเทิรน
ดิจิตอล (ประเทศไทย) บจ.แอมิตี บมจ.บี.กริม เพาเวอร บมจ.ซี.พี.แลนด บจ.เจริญโภคภัณฑโปรดิวส บมจ.เจเคเอ็น โก
ลบอล มีเดีย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บมจ.สยามแม็คโคร บจ.โพรนา
ลิตี้ บมจ.สมิติเวช กลุมธุรกิจ ทีซีพี บมจ.ทิปโกแอสฟลท และ บมจ.วีจีไอ
สำหรับองคกรที่สนใจเขารวมเปนสวนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี เพื่อรวมขับเคลื่อนและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี
โทร.0-2069-2101 ตอ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th
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