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ชูโมเดลนวัตกรรมคุณธรรม-มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอดีี เรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 2565 

  

 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอดีี เรงภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร ป 65 จัดประชุมสามัญคณะกรรมการ 

รวมพลังสานตอเจตนารมณ สราง “เด็กดีมีความสามารถ” ชูโมเดลนวัตกรรมคุณธรรม เสริมกำลัง ICT Talent ยกระดับ

โรงเรียนยุคดิจิทัล พรอมรายงานยอดบริจาค “คอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศกึษา” กวา 10.32 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ผูสื่อขาวรายงานวา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) ตอกย้ํ

เจตนารมณและความมุงมั่นในการรวมขับเคลื่อนการศึกษาไทย เดินหนาผนึกกำลังจัดการประชุมสามัญ ประจำป 2565 ใน

รูปแบบออนไลน นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พรอมดวยคณะที่ปรึกษา

และผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ภาคประชาสังคม และนาย

ศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผูบริหาร

จาก 12 องคกรผูรวมกอตั้ง เพื่อรวมหารือและวางแผน 

 สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี ไดแก การปรับ School Grading ที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการเพิ่มนํ้าหนักตัวชี้วัดดานผูเรียนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของภาคเอกชน ผูสอนแล

ผูบริหารสถานศึกษา หลักสูตรและการสอนที่มุ งเนนดานคุณธรรมแกผูเรียน รวมถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมคุณธรรมคอน

เน็กซอีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) อยางเปนรูปธรรม ในการวางรากฐานการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมเพื่อสราง “เด็กดีมีความสามารถ” โดยไดนำโมเดลดังกลาว ไปใชนำรอง ณ โรงเรียนบานเขาวง จ. นครราชสีมา 

นอกจากนี้ ยังไดแตงตั้งผูนำดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ รุนที่ 2 กวา 800 คน ซึ่งพรอมปฏิบัติหนาที่

ขับเคลื่อนโรงเรียนยุคดิจิทัล ตลอดจนรายงานความคืบหนาการระดมทุนโครงการ “คอมพิวเตอรโนตบุ กเพื ่อการศึกษา” 

(Notebook for Education) ระยะที่ 2 ที่มียอดบริจาคมาแลวกวา 10.32 ลานบาท 

 ปจจุบัน มูลนธิิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซอีดี มีโรงเรียน 5,567 แหงในการดูแล ภายใตความรวมมือของ 44 

องคกรเครือขายพันธมิตร ที่ใหการสนับสนุนบุคลากรจิตอาสา มาเปน School Partner รวมแลว 1,473 คน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ 

ยังคงวางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองตาม 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

 1. การเปดเผยขอมูลโรงเรียนสูสาธารณะอยางโปรงใส (Transparency)– จัดเก็บขอมูล School Grading ป

การศึกษา 2564 โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ติดตามอยางตอเนื่อง รวมถึงบันทึกขอมูลโรงเรียนคอนเน็กซ

อีดี ปการศึกษา 2565 – เพิ่มการเก็บขอมูลประเมินผลผูเรียนในสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) เพื่อนำมาประมวลผล

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของผูเรยีน 

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

ขา่วจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์  ฉบบัประจําวันที  26  เดือนมนีาคม พ.ศ.2565  หน้า    มลูค่าขา่ว 180,000.- 
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 2. กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีสวนรวม (Market Mechanism) 

  – ประชาสัมพันธการระดมทุนในโครงการ “คอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศึกษา” อยางตอเนื่อง สรางการรับรูและ

การมีสวนรวม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 

  – จัดอบรมเสริมทักษะตางๆ ใหแกผูนำรุนใหม (School Partner) พรอมผลักดันการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและ

เปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือใชประเมินการปฏิบัติงาน 

 3. การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน (High Quality Principals & Teachers) 

  – ภาคเอกชน จัดอบรมออนไลนเพื่อเสริมทักษะตางๆ ใหแกบุคลากรทางดานการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  – จัดประชุมสรางความรู ความเขาใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคอนเน็กซอีดี แกผูอำนวยการและครู 2,084 

โรงเรียนภายใตการดูแลของ สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา 

 4. เด็กเปนศูนยกลาง เสริมสรางคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum) 

  – ถอดบทเรียนโมเดลนวัตกรรมคุณธรรมจาก 13 องคกรพันธมิตรภาคเอกชน 

  – พัฒนาโครงการนวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) รวมกับคณะวิทยาการ

เรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปนโมเดลปลูกฝงคุณธรรมแกโรงเรียนคอนเน็กซอีดี โดยอยูระหวางการ

ทดสอบในโรงเรียนนำรอง 

  – ขยายผลจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน (Learning Center) เพิ่มอีก 5 แหง รวมเปนทั้งหมด 18 แหง ซึ่งจะมี

คณะทำงานติดตาม สรุป และประเมนิผลการดำเนินงานของแตละแหงอยางตอเนื่อง 

  – ผลิตรายการโทรทัศน “LEARNING ZONE – พื้นท่ีการเรียนรู สูอนาคต” ดวยความรวมมือจากองคกรพันธมิตร

ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

 5. การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures) 

  – จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “รูปแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับชีวิตจริงโดย

ใชโนตบุกเปนฐาน” รวมกับสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหแก

โรงเรียนที่เขารวมโครงการ “คอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อการศึกษา” ดวยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

จำนวน 2.5 ลานบาท โดยจะมีการติดตามผล ถอดบทเรียน และทำรายงานวิจัย เพื่อนำไปตอยอดใหเกิด

ประโยชนแกโรงเรียนอื่นๆ 

  – เสริมทักษะดจิิทัลแกบุคลากรทางการศึกษา ใหพรอมถายทอดสูนักเรียนในการใชเทคโนโลยีไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย เชน หลักสูตรรูทันไซเบอร การสอนอินเทอรเน็ตปลอดภัยและถูกกฎหมายดวยการเรียนเชิงรุก การระรานทางไซเบอร 

และจริยธรรมในการใชงานอินเทอรเน็ต 

  – จัดฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน สำหรับ 5 วิชาหลัก ไดแก 1. ภาษาไทย 2. 

คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4. สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 5. ภาษาตางประเทศ 

 

  

  


