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ชื่อเรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 

                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี   

ปีท่ีพิมพ์   มีนาคม  2564 

         

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้ด าเนินงานก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และรวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานทางการ

ศึกษาในจังหวัดสระบุรี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 

1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าเสนอรายงานต่อผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจ

ราชการในรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านความม่ันคง  

1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม  ความ
เป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
      ผลการขับเคลื่อนนโยบาย   สถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสอื        และ
ยุวกาชาด โดยทุกหน่วยงานในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางลูกเสือ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ ฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านยาเสพติดและ
อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต และการปลูกฝังระเบียบวินัยของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน (คนรุ่นใหม่หัวใจกาชาด) และกิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี การจัดกิจกรรมเสริมทักษะบูรณาการทักษะชีวิตแก่เด็กพิการแบบลูกเสือ ของ       
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี   จากการด าเนินงานส่งผลนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ    
มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น มีค่านิยมตามคุณธรรมที่ก าหนด ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียน โดยสังเกตได้จากการพูดจา พฤติกรรมการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นในการพบกลุ่ม         
และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา กล่าวคือ การพูดจาสุภาพ เรียบร้อยขึ้น การแสดงความคิดเห็น             
มีเหตุมีผลเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีทักษะชีวิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองได้            
มีจิตสาธารณะ  จิตสังคม  ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
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นโยบายที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  

และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ผลการขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
ขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน พบว่า สถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี ได้มีการส่งเสริมประสานความร่วมมือ  
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน  ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ  การปฏิบัติงาน โดยเพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ เน้น
การลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน “หลักสูตรสร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิค Coaching” และ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดค านวณบูรณาการ SMT ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding พัฒนา
ทักษะการคิดเชิงค านวณบูรณาการ SMT  พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุค 
New normal โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ตามแนวทางของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณจ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ  ส่งผลให้ครูมี
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และประกวดรางวัลนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “SESAO 4 
Online Teaching Awards” เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ อาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตร ระยะสั้นที่หลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน มีความสามารถในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ศตวรรษที่ 21  
 

2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา  

     สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี ด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา จ านวน     
2 แห่ง ได้แก่   วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  ได้ด าเนินจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
จนถึงปัจจุบัน   โดยมีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  2) สวนกุหลาบ
วิทยาลัยสระบุรี  3) สองคอนวิทยาคม  4) เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 5) บ้านท่ามะปรางวิทยา  สาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน 5 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งสิ้น รวมจ านวน  457   คน    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ได้จัดการศึกษาแบบ  
ทวิศึกษา ให้กับ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มีจ านวนนักเรียน   221   คน  จ านวน  
4  สาขาวิชา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน จัดแนะแนวอาชีพสู่การสร้างอนาคต
ให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า โดยจัดท าโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด       
จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะนักเรียนในด้านอาชีพในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญา         
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ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านชีพต่าง ๆ เช่น การท าน้ าสมุนไพร การปลูกผัก       
ปลอดสารพิษ การฝึกฝีมือด้านช่างต่าง ๆ การฝึกฝีมือด้านงานประดิษฐ์ การฝึกด้านการธนาคาร (ธนาคาร
โรงเรียน)    การฝึกด้านการบริหารจัดการ (สหกรณ์โรงเรียน)  การเปิดห้องเรียนอาชีพ เป็นต้น 

 
2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี มีการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาแบบทวิภาคี ในลักษณะต่างๆ 

โดยร่วมมือกับสถานประกอบการโดยรวม ท าให้นักเรียน นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะ ตามสาขางานของตนเอง และได้

เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติมจากสถานประกอบการ ในระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีมีการสนับสนุน 

ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย มีการก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าหมาย ของเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศตวรรษที่ 21 จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีการนิเทศ ติดตามและประประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาจ านวน 
119 แห่ง และมีการสะท้อนผลการนิเทศ เพื่อน าผลการนิเทศฯ ไปปรับปรุงและพัฒนา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ประจ าปี 2563 และโครงการการ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ประจ าปี 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  
จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) พัฒนา
ครูผู้สอนให้เข้าใจหลักการแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี มีการจัดท าหลักสูตร และแนวทาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบองค์รวมที่เน้นทักษะชีวิตประจ าวันโดยมุ่งให้นักเรียนมีทักษะพันฐานอาชีพการท างาน และ
ทักษะชีวิตเพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน         
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาชีวศึกษาสระบุรี ด าเนินโครงการค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีการจัดท า         
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แนวทางการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใน
ศตวรรษที่ 21  

3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

จังหวัดสระบุรีได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้จัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 139 คน แบ่งเป็นครูและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 90 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 จ านวน 49 คน ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่
แนวทางการพัฒนาศักยภาพระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ต่อไปในอนาคต โดยใช้ชุดสอบวัดผล
ทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากองค์กรในระดับสากล ตามกรอบมาตรฐานทางภาษา 
CEFR (Common European Framework of Reference) และทดสอบผ่านกระบวนการแพลตฟอร์ม
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) ต่อไป ซึ่งการเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ท าให้ทราบระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ระดับทักษะภาษาอังกฤษในอนาคต ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (HCEC) ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาในด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  

ส าหรับการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่ งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาครูหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะครูใน
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุค New normal โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ Active Learning” และอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ Active Learning” เพ่ือให้ครูคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมการ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของครูโดยใช้
กระบวนการคิด ออกแบบและทักษะดิจิทัลด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ส่งผลให้ครูน าเทคนิควิธีการไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DEEP และให้นักเรียนมี Mail Obec.go.th เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการ
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เรียนการสอนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย สนุก และท้าทายความสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน
และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  สถานศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ DEEP โดยจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ (DEEP  Obec Content Center)  และ DLIT ส่งผลให้สถานศึกษา ได้ใช้งาน DEEP เสมือน
ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลักสูตร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน  ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด 
ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.deep.go.th  มีการใช้งาน Teaching Resource Platform (TRP) แหล่งรวบรวม
เนื้อหาหลักสูตรความรู้ใหม่ ๆ ครูน าไปประยุกต์จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากในห้องเรียน ซ่ึงสามารถเลือก
เรียนในสิ่งที่ชอบและสนใจได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมได้ตามที่ตั้งใจ          ครู
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DEEP และ นักเรียนทุกคนมี Mail Obec.go.th เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom ครูสร้างห้องเรียน DEEP ในโรงเรียนเพ่ือจัดการเรียนการสอน สร้างจุดแข็ง         ให้
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี DEEP เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถเรียนรู้จากสื่อการ
เรียนรู้ที่อยู่ใน DEEP  สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย google 
meet , google classroom  Line และ facebook live แต่ DEEP เป็นระบบการท างานที่ใหญ่ เนื้อหาในบาง
ระดับชั้นยังไม่สมบูรณ์ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่  การใช้งานยังไม่เสถียร ในระบบ   
เลขบัตรประชาชนของทุกคน ซึ่งคนอ่ืนสามารถเข้าไปดูและแก้ไขได้ในทุกโรงเรียน  การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งรอบแรก และระลอกใหม่ จึงไม่ได้จัดการ
อบรมชี้แจงผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงควรให้ผู้จัดท ำระบบ 
น ำข้อมูลที่ได้ค้นพบปัญหำอุปสรรคไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนควรมีกำรจัดกำรอบรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้รับผิดชอบคนใหม่ ซึ่งมำท ำหน้ำที่แทนบุคลำกรที่
เปลี่ยนต ำแหน่ง 

4.2  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีนักเรียนจ านวน 3,813 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2  
มีนักเรียนจ านวน 5,460 คน และส านักงานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี มีจ านวน
นักเรียน  5,544  คน ซึ่งได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็นระดับ คือ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  จัดท ามาตรการและแนวทางด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
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จัดท าแผนงาน/โครงการสนองต่อนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด  ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน
ปฐมวัยในการพัฒนาตนเอง  ส่งเสริม สนับสนุนสื่อ และงบประมาณ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาจัดประสบการณ์และกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก อบอุ่น 
ปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และประสานความร่วมมือสร้างความรู้ความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน 

4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ผลการขับเคลื่อนนโยบาย การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัด
สระบุรี ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้เด็กพิการเรียนรวม และเด็ก 
ด้อยโอกาส ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมตอนปลาย ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมและเด็กด้อยโอกาส ในสังกัด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
และความเสมอภาคทางสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพครบทุกคน    
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา ดูแล 
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาการศึกษาเต็มตามศักยภาพครบทุกคน ดังนี้ 1)การได้รับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิคุณพุ่ม 2563 2) จัดทีมเครือข่ายครูที่เป็นศูนย์การจัดการเรียนรวมที่ประสบผลส าเร็จ   ช่วยนิเทศให้
ความรู้และให้ค าปรึกษาพร้อมทั้งบริการเครื่องมือวัดและคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้ง      มีการติดตาม
เป็นระยะ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นไป                  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3) นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น  อัตรา
การออกกลางคันลดลง โดยมีเงินหรือทุนที่ต้องใช้ในการเล่าเรียนต่อ เพ่ือให้พ้นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย 4) 
ลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองในการต้องหาเงินส่งเสียเล่าเรียนให้กับบุตรในปกครอง ท าให้สุขภาพจิตดีทั้งนักเรียน
และผู้ปกครอง ส่งผลต่อการเล่าเรียนที่มีความสนใจ ตั้งใจ มุ่งมั่น เพ่ือประสบความส าเร็จ 5) มีการฟ้ืนฟูศักยภาพ
นักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี  ทั้งที่ศูนย์ใหญ่  หน่วยบริการอ าเภอ และบ้านนักเรียน
พิการ 
 

นโยบายที่ 5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

จังหวัดสระบุรี ด าเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ 
น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประสานงานการจัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี เป็นผู้ร่วมด าเนินงาน 
โดยลงพ้ืนที่ส ารวจ วางแผน และเตรียมความพร้อม จัดท าแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดร่วมกับผู้บริหาร
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โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ลงพ้ืนที่ประเมินสภาพจริงเพ่ือ
ประกอบการจัดท ารูปแบบ (Model) แผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมทั้งจัดท า
ค าของบประมาณตามแบบฟอร์มของส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าเสนอที่ประชุม  

5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

จังหวัดสระบุรี โดยคณะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี 
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารการศึกษาร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลการ
บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และจัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการตามกรอบการด าเนินงานที่ สพฐ. 
ก าหนด จากนั้นจัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพ่ือร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อม  การจัดท าแผนที่ข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด และการพัฒนารูปแบบ (Model) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดีสี่มุมเมือง และประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี เพ่ือชี้แจง สร้างความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย พร้อมแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่ สพฐ. 
ก าหนด แล้วจึงลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด ในด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงจากการสังเกต สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความพร้อมของ   
แต่ละสถานศึกษา น ามาพิจารณาคัดเลือกเป็น “โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” ของจังหวัดสระบุรี ผลการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ
ประธานสหวิทยาเขตทุกแห่ง มีมติคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดสระบุรี จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (เป็นโรงเรียนน าร่องในการพัฒนาในปี งบประมาณ 2565) 2) โรงเรียนหนอง
แซงวิทยา 3) โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 4) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 5) โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”  

5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จังหวัดสระบุรี มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวนทั้งสิ้น 109 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 53 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 41 โรงเรียน และ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี 
จ านวน 15 โรงเรียน การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ตามขั้นตอนคือ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ผ่านทาง Social Media  จัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จัดกิจกรรมสร้างภาวะผู้น าให้ผู้บริหาร 
เสริมสร้างศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) นักเรียน ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกวดนวัตกรรม คัดเลือกผลงานดีเด่น พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล www.1tambon1school.innoobec.com รวมถึงสร้างกลุ่ม
ไลน์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน และหน่วยงานต้น
สังกัดมีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ของนักเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ การบริหารจัดการของผู้บริหาร (1 

http://www.1tambon1school.innoobec.com/
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โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร)  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม)  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง 

5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
จังหวัดสระบุรี ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าแผนบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอ าเภอ 
(โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีการศึกษา 2563 – 2564 ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อย มีครูไม่
ครบชั้น ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ขาดแคลนสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งมี
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอละ 1 ศูนย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ การใช้ทรัพยากรบุคคลที่คุ้มค่า 
และระดมทรัพยากรร่วมกัน เช่น ทอดผ้าการศึกษาเพ่ือจ้างครูช่วยสอน สรรหาครูจิตอาสาช่วยสอน พิจารณา
อัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วย
ตนเอง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีวินัย การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะด้านได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ มี Best Practice  ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตาม
บริบทของโรงเรียน  ใช้เครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรวมแบบกลุ่มโรงเรียน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ โรงเรียนขนาดเล็กด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 5 นโยบาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีได้

สรุปภาพรวมจากรายงานผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานทางการศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน

จังหวัดสระบุรี เพ่ือน าเสนอรายงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการในรอบที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 

  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรี ที่ให้

ความร่วมมือในการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอขอบคุณทุกกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

สรุปและจัดท ารายงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นสารสนเทศเชิงบริหารในการ

พัฒนางานด้านนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  

 

 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ทั้งในส่วนของโครงการองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบ
ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา โดยสาระส าคัญของ
ค าสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาคและการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน  77 แห่งโดยส านักงานศึกษาธิการภาค ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่   ส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  จากค าสั่งดังกล่าว     
จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาค 
มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่  ส่วน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบั ติภารกิจตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผน และปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายและจุดเน้นดังกล่าวต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดการบูรณาการงานระดับ พ้ืนที่   สนองตอบนโยบายและจุด เน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดท าโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดต่อไป  
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2  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน และ นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี         

2. เ พ่ือรับการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. เพ่ือรวบรวม สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระบุรี   แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน 
 
เป้าหมายโครงการ (Output)  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- แผนติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
- หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรีได้รับการ

นิ เทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผล ด าเนินงานตามนโยบายและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 หน่วยงาน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ทุกหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรีวางแผน  และด าเนินการตามแผนอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  

หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรี  
 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

- มีแผนติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
- ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรีได้รับการนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ร้อยละ100) 
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
ทุกหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรี มีผลการ

ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    

1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เอกสารแนวทางการด าเนินการ เอกสาร ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง   

2. จัดท าแผนติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง   
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน   รวบรวม สรุป ข้อมูลสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน   
5. จัดประชุมรายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1, 2   
6. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลสารสนเทศ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ   
 1.1 จ านวนสถานศึกษา  
 
 ตารางที่ 1  จ านวนสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 
จ าแนกตามจังหวัดและสังกัด 
 

หน่วยงาน 
รวม 
(แห่ง) 

สระบุรี รวม 
สพฐ.   
 - สพป. เขต1 121 121 
 - สพป. เขต 2 135 135 
 - สพม.3  - - 
 - สพม.4  21 21 
 - สพม.5  - - 
สช. สายสามัญศึกษา 30 30 
สอศ. สายอาชีพ   
 - สถานศึกษาภาครัฐ 7 7 
 - สถานศึกษาภาคเอกชน 2 2 
สศศ. 1 1 

รวมในระบบ 319 319 
กศน.จังหวัด 13 13 

รวมนอกระบบ 13 13 
รวมทั้งหมด 330 330 
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 1.2  จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตารางท่ี 2  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงาน 
ข้าราชการ 

คร ู

ครูอัตราจ้าง/
พนักงานใน
มหาวิทยาลยั 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว/จ้าง
เหมาบริการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงา
น

ราชการ 
รวม 

สพป. เขต 1  1,035   55 20 1,110 
สพป. เขต 2  1,251 41 230 57 52 1,631 

รวม สพป. 2,286 41 230 112 72 2,741 
สพม.  2,088  42 38 17 2,185 
สช. สายสามัญศึกษา 774  379   1,153 
อศจ. สายอาชีพ       
   - สถานศึกษาภาครัฐ 229 124 261 20 64 698 
   - สถานศึกษา
ภาคเอกชน 

  1 49  50 

สศศ. 21 6 33  8 68 
กศน. 28  33 5 148 214 

รวมทั้งสิ้น 5,426 171 979 224 309 7,109 
 
 

 1.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ตารางที่ 3  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามสังกัด 

หน่วยงาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
 ระดับ 
อุดม 
ศึกษา  

รวม 

ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส ป.ตรี   

สพป. เขต 1 3,813 14,400 1,419      19,632 

สพป. เขต 2 5,460 15,830 3,308      24,598 

รวม สพป.          

สพม. เขต 3           

สพม. เขต 4    15,061 9,936     24,991 

สพม. เขต 5           

สช. สายสามัญศึกษา 4,630 9,579 801      15,010 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา 
 ระดับ 
อุดม 
ศึกษา  

รวม 

ปฐมวัย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส ป.ตร ี   

อศจ. สายอาชีพ          

    สถานศึกษา
ภาครัฐ 

    7,475 4,888 67  12,430 

    สถานศึกษาภาคเอกชน     719 481   1,200 
สศศ. 316        316 
กศน.  267 2,658 3,933     6,858 

รวมท้ังหมด 14,219 40076 23247 13,869 8,194 5,369 67  105,035 

 
1.4  โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1  
ตารางท่ี 4 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก  

 

จังหวัดสระบุรี 
 

หน่วยงาน 

จ านวนโรงเรียน (แห่ง) รวม
ทั้งสิ้น 
(แห่ง) 

ไม่มี นร. 1-20 คน 21-40 คน 41-60 คน 61-80 คน 81-100 คน 101-120 คน 

สพป. เขต 1 2 5 15 20 11 12 13 78 

สพป. เขต 2 - - 2 17 21 14 8 62 

รวมทั้งหมด 2 5 17 37 32 26 21 140 
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ส่วนที่ 3 

นโยบายและตัวชี้วัด 
 

ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/ 2564 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและ 
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

(1) ด้านความมั่นคง 
- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศคติที่ถูกต้องต่อบ้านมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และ

มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) 
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

- การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้
ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า 

- การจัดการศึกษาแบบทวิภาค ี
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

- การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

- การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
- การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

(5) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
- โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
- โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
- โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
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ส่วนที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้วางแผนการด าเนินงาน  และก ากับติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และมีผลการด าเนินงานในรอบที่ 1  ดังต่อไปนี้ 

 

นโยบายที่ 1 ด้านความม่ันคง 

 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมี

คุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

สถานศึกษาทุกสังกัด ไม่ว่าจะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และ2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 อาชีวะศึกษาทุกแห่ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สถานศึกษาเอกชน รวมถึงการศึกษาพิเศษ มีการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ครอบครัวหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรม การบ าเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีระเบียบวินัย เน้นความสามัคคี  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีการ
สอนสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสมของวัยในแต่ละช่วงชั้น โดยผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางการลูกเสือ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง  ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการลูกเสือ
ประชาธิปไตย  โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน(คนรุ่นใหม่หัวใจกาชาด) โครงการสร้างความ
เข้มแข็งการด าเนินงานสภานักเรียน เป็นต้น 

 นอกจากนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ยังมีการพัฒนาบุคลากรทางการ

ลูกเสือ  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิลูกเสือสูงขึ้น ได้น าเอากระบวนการ

ทางการลูกเสือวิธีการทางลูกเสือ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็ก      

และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้สอนโดยมอบรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสอื

ดีเด่น 

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสระบุรีโดดเด่นในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมจิตอาสาและ

บริการ  จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เน้นการให้ความรู้ถึงภัยและโทษของยาเสพติด ป้องกัน     
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โดยงานฝ่ายปกครองของ สถานศึกษาร่วมกับมือกับสถานีต ารวจภูธรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน  ปลูกฝังระเบียบ

วินัย ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการท าประโยชน์ให้แก่สังคม ห่างไกลอบายมุข 

สิ่งเสพติด และมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นการบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมตามกระบวนการขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการลูกเสือและข้อก าหนดของ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะบูรณาการทักษะชีวิตแก่เด็ก

พิการแบบลูกเสือ โดยได้บูรณาการเลียนแบบกิจกรรมลูกเสือมาเพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะเด็กพิการ สามารถเลือก

รูปแบบการบริการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับความพิการ จ าเป็นของแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตตามอิสระ     

ได้อย่างมีคุณภาพ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยครอบครัวและชุมชนจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ และมี

ความส าคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภท โดยกระบวนการการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ในทักษะ

ชีวิต แนวกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือให้เด็กพิการ สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และน าไปใช้ใน    

การด ารงชีวิตอย่างถูกต้องและมีคุณภาพต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนพิการที่มารับบริการแบบ ไป – กลับ 

  จากการด าเนินงานพบว่านักเรียน นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ มีระเบียบวินัยและ            

มีทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น มีค่านิยมตามคุณธรรมที่ก าหนด ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

โดยสังเกตได้จากการพูดจา พฤติกรรมการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นในการพบกลุ่ม และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของสถานศึกษา กล่าวคือ การพูดจาสุภาพ เรียบร้อยขึ้น การแสดงความคิดเห็นมีเหตุมีผลเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีทักษะ

ชีวิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองได้ มีจิตสาธารณะ  จิตสังคม  ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ

มีโอกาสเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

2.1 การด าเนินงานในบางกิจกรรมไม่ครบ 100% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)      

2.2 ครูและบุคลากร ผู้สอน ขาดความรู้และความเข้าใจ และทักษะความช านาญในเรื่องหลักสูตร/

กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด จ าเป็นต้องจ้างวิทยากรที่มีทักษะความช านาญในหลักสูตร มาด าเนินการ จึงไม่เกิด

การร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากนัก  มีงบประมาณค่อนข้างน้อยซึ่งต้องน าไปสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะหลายๆด้าน ท าให้ผู้เรียนบางคนขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เรียนบางคน

ไม่พร้อมที่จะไปเข้าค่ายในช่วงที่สถานศึกษาก าหนดจัดกิจกรรม บางกิจกรรมไม่สามารถการเว้นระยะห่างในการจัด

กิจกรรมตามมาตรการป้องกันได้เต็มที่ 
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2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี มีนักเรียนพิการที่มีความรุนแรงเป็นจ านวนมาก

ส่งผลให้การด าเนินการกิจกรรมบางรูปแบบไม่สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนพิการ

ได้ หรืออาจต้องมีผู้ช่วย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการในการร่วมกิจกรรมสพป. สระบุรี เขต 1 
  

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

3.1 ได้ด าเนินการกิจกรรมทางลูกเสือภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID –19) โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

3.2 คัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมทางร่างกายและมีเวลาที่สามารถไปเข้าค่ายพักแรมได้ 

3.3 ปรับกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.4 แยกประเภท และศักยภาพของนักเรียนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน   กิจกรรม 

3.5 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการน าบุตรหลานท ากิจกรรมลูกเสือร่วมกับครู  

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

สถานศึกษาควรด าเนินการปลูกฝังความ มีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการ

ลูกเสือและยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทุกภาคเรียนเนื่องจากมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียน 

 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

 การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ เช่น วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยทุกหน่วยงานทางการ

ศึกษา 
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การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ 
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โครงกำรลูกเสือจิตอำสำบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน ์พัฒนำท ำควำมสะอำดถนนทำงเข้ำวัดไผ่ล้อม และ กศน.อ ำเภอเสำไห้ 
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 โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน(คนรุ่นใหม่หัวใจกาชาด) ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

กศน.อ าเภอหนองแค น าตัวแทนลูกเสือจิตอาสาเข้าร่วมโครงการอ าเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เพ่ือบ าเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์แก่ส่วนรวม และร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓               

ณ วัดเขาน้อย ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
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กศน.อ ำเภอเมืองสระบุรี จัดโครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น ำพำพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ณ ศูนย์พัฒนำคุณธรรม  จังหวดัอ่ำงทอง 
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วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  สถานที่นักเรียนได้ฝึกระเบียบ วินัย จากลูกเสือ ท าให้นักเรียนมีจิต

สาธารณะมากขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น 

                
 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  กิจกรรม Day Camp    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  กิจกรรมจิตอาสาและบริการ 

กศน. อ ำเภอแก่งคอยด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ  
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วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ และชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) 

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) เทศบาลเมืองสระบุรี และวิทยาลัย

สารพัดช่างสระบุรี 
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บุคลากรครูและลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับหน่วยภาครัฐและเอกชน ชุมชน 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี  จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
(พิธีประดับแถบ 2 สี)ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ 

 

 สถานีต ารวจภูธรหนองแค  ร่วมประชุมหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับ

วิทยาลัยการอาชีพหนองแคและออกตรวจเยี่ยมร้านค้ารอบสถานศึกษา ตามโครงการ 1 ต ารวจ 1 

โรงเรียน 
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มี กิจกรรมลูกเสือ ที่ เน้นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมี

ระเบียบวินัย 

 
กิจกรรมเปิดกองก่อนเข้าเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
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กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะที่สาธารณะ 

 
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ 
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กิจกรรมเสริมสร้างการเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

 

 

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้จัดพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

 

 
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ได้จัดพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
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วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

 

 

 

 

 

 
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจัดกิจกรรม  (Day Camp)  

และประกอบพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญตามขบวนการลูกเสือวิสามัญ 
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วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ประกอบพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญตามขบวนการลูกเสือวิสามัญ

 

 

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  จัดกิจกรรมกีฬาสี 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี    จัดกิจกรรมเข้าแถวของนักเรียน-นักศึกษา 
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กศ.พเิศษ 
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สช. 

  กิจกรรมยามเช้าเคารพธงชาต ิสวดมนต์ กราบพระ ๕ ครั้ง ไดแ้ก่บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

พระคุณบิดามารดา พระคุณครทูี่อบรมสั่งสอน 

 
กระบวนการลูกเสือสร้างความมีระเบียบวินัยและอดทน ทั้งลูกเสือส ารองและสามัญ 
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จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

 
 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งสภานักเรียน 
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นักเรียนมีความเสียสละ  มีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  จิตสังคม  ช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาสเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  
 

 

ผู้บริหาร คณะครแูละนักเรียนร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาต ิ และบ าเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวัน 

คล้ายวันพระราชสมภพฯ รัชกาลที่ ๙  ณ ศาลาการเปรียญ วัดสมุหประดิษฐาราม (พระอารามหลวง)   
 

  
  

  

  
 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

31  

ผู้บริหาร คณะครแูละนักเรียนร่วมกิจกรรมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ร่วมการแสดงต้อนรับผู้ร่วมงาน

และบ าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาในการให้บริการน้ าดื่ม  ณ วัดสมุหประดิษฐาราม (พระอารามหลวง)   

 

  

  
 

นโยบายที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ 

(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี จ านวน ๙ แหง่ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย ดงันี้  

 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์   ได้ด าเนนิการขับเคลื่อนการเรยีนการสอนแบบทวิ
ภาคี โดยรว่มมือกับสถานประกอบการโดยรวม ท าให้นักเรยีน นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะ ตามสาขางานของตนเอง 
และได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพ่ิมเติมจากสถานประกอบการ 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  วิทยาลัยสารพัดช่างได้เปิดหลักสูตร ระยะสัน้ที่หลากหลายเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะ พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน มีความสามารถในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลย ีเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตอบสนอง
นโยบายรฐับาล และมีทักษะอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชวีเกษตรสงเคราะหส์ระบุรี   นักเรียนมทีักษะด้านการเกษตรมากขึ้น 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี การพัฒนานักเรียนนักศึกษาเป็นจุดศูนย์กลาง

โดยพัฒนาการเพ่ิมพูนทักษะใหม่ๆให้กับนักเรียน นักศึกษากับโลกความจริงว่าในโรงงานบริษัทมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
ใหม่ทางวิทยาลัยจะหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือใหม่ๆมาให้กับนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติติงาน จริง เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า แผ่นโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ มาให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติติงานจริง เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะใหม่หรือนวัตกรรมใหม่มาสู่โลกความจริง 

     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการเพ่ิมพูน
ทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน  โดยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุค New normal 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณจ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ 
และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ  ส่งผลให้ครูมีความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามบริบท ทั้งในส่วนของนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ให้กับ
ผู้ เรียนในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน      
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฯลฯ   

 
    ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้ 

  1. น านโยบายมาก าหนดจุดเน้น สพป.สระบุรี เขต 1 สู่การปฏิบตัิ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดท าโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
อาชีพ  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  โครงการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  

            3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน เด็กที่มีความสนใจในการพัฒนา
ทักษะอาชีพ การศึกษาต่อของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 

 4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
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ในการค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน ส ารวจผู้เรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ 
 5. ประสานความร่วมมือ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน  ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

การปฏิบัติงาน โดยเพ่ิมพูนทักษะด้านต่าง ๆ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้  การประกอบอาชีพและการมีงานท า มีศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก ในส่วน
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีการค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน และจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน 
   6. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนการเพิ ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ          
(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) 
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
2. จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน “หลักสูตรสร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิค 

Coaching” และหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดค านวณบูรณาการ SMT 
3. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding 
 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

  1.วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  พบว่าการเดินทางไม่สะดวกต่อกลุ่มเป้าหมาย และขาด

วิทยากรที่ช านาญโดยตรง       

  2.วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถน าไป

ประกอบอาชีพอิสระและยังสามารถน าไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเพ่ิมผู้รับเหมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์    

  สพม. เขต 4 มีปัญหาด้านการบูรณาการนโยบายต่าง ๆ ที่มีความซ้ าซ้อนเพ่ือให้เกิดความ

เชื่อมโยงลดภาระงานของครูและนักเรียน นอกจากนี้ครูบางส่วนยังขาดแนวทางในการประเมินทักษะต่าง ๆ  

ด้วยเครื่องมือและวิธีที่การประเมินที่มีความถูกต้อง ชัดเจน 

 

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

  3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับผู้เชียวชาญเฉพาะ

ทาง ในแต่ละวิชาชีพเพ่ือพัฒนา 

  3.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  การแก้ไขในการเรียนการสอนจะได้

นักเรียนนักศึกษามีความสามารถด้านปฏิบัติให้มากและยังไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
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3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   

การจัดการศึกษา  ได้ด าเนินการบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับสถานศึกษา 

ตลอดจนมีการจัดอบรมในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล  ทั้งในรูปแบบของ On Site ณ สถานศึกษา  On Hand ผ่านคู่มือและเอกสาร  Online และ     

On Demand  ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและ

ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  

3.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้สื่อ DLTV / DLIT และสื่อ Online ซึ่งได้จากแหล่ง Social ต่าง ๆ 
 3.5 โรงเรียนจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนสู่เวทีการแข่งระดับจังหวัด ประเทศ 

  3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุน

สถานศึกษาทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการวางแผนการนิเทศ ติดตามการด าเนินของสถานศึกษาในสังกัด 

 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

 4.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ (E to E) เพ่ือ

พัฒนาทักษะก าลังคนให้มีโอกาส มีงานท ามากขึ้น  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพ

อิสระได้ แก้ปัญหาความขาดแคลน ก าลังคน เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ   และเป็ นหลั กสู ตรเข้ มข้ นที่

ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง 

 4.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  นโยบายของผู้บริหารคือ อนาคต มั่นคง เรียน

ตรงกับงานมีรายได้ระหว่างเรียนคือนักเรียนนักศึกษาไปประกอบอาชีพได้ 

      4.3 การบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและการรายงานของ

สถานศึกษา 

      4.4 การพัฒนา Big Data ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกัน  

      4.5 การจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ 

(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

      4.6 สนับสนุนให้ผู้บริหาร และครูได้รับการอบรมกับองค์กรต่าง ๆ ตามความสนใจ และตาม

ศักยภาพของแต่ละโรงเรียน 

      4.7  จัดท าแนวทางการด าเนินงานของแต่ละทักษะให้ชัดเจน  เพ่ือน าไปขยายผลให้โรงเรียน 
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5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์    ได ้จ ัดการเร ียนการสอนแบบ Model 

Excelent สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  และสาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง  ระดับ SCG 

  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มีผู้ส าเร็จหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ (E to E)  

       1. งานเทคโนโลยีระบบลิฟต์และซ่อมบ ารุงลิฟต์ (30 ซม.) จ านวน  40  คน 

       2. งานแจ้งเตือนภัย ผู้บุกรุกยามวิกาล บ้านผู้สูงอายุ ผ่าน Line Notify ระบบสมอง

กลฝังตัว (30 ซม.) จ านวน 60 คน 

      3. เทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาช่างบริการควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยาน

ยนต์ (75 ซม.) จ านวน 40 คน 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี   นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษและขายได้เอง  มีรายได้

เป็นของตนเอง 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี   จัดอบรมโซล่าเซลล์  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้มีการจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรม การจัดการ

เรียนรู้ออนไลน์ “SESAO 4 Online Teaching Awards” เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้

ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและในด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ บน

ความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning   เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งผลต่อ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดประกวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ  ผู้อ านวยการ สพป.สระบุรี เขต 2   

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน "การอบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณบูรณา
การ SMT" โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์  ภูมิพิทักษ์กุล 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จ ากัด เห็นความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมมากถึง 300,000 บาท โดยมี นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ในนามประธานการจัดอบรมโครงการดังกล่าวเป็นผู้กล่าวรายงาน  โครงการ
อบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐ 
CONEXT ED ในพ้ืนที่อ าเภอหนองแค สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน     
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หินกอง (พิบูลอนุสรณ์), โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์) , โรงเรียนวัดขอนชะโงก 
(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์), โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดหนองครก รวมผู้
เข้าอบรม จ านวน 100 คน ระหว่างวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 
สปา อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 

  

  
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอน  “หลักสูตรสร้างคนให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโคชชิ่ง” 
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 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ   

และมีงานท า 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

    1.1) ผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศกึษาแบบทวิศึกษา 

     สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี ด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาตาม

นโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

   วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุร ี ได้ด าเนินจัดการเรยีนการสอนระบบทวิศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึง

ปัจจุบัน   โดยมีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน 5 โรงเรยีน ได้แก่ 1) โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  2) สวนกุหลาบวิทยาลัย

สระบุรี  3) สองคอนวิทยาคม  4) เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 5) บ้านท่ามะปรางวิทยา  สาขาวชิาที่เปิดสอน จ านวน 5 

สาขาวชิา มีนักศึกษาทั้งสิ้น รวมจ านวน  457   คน  

   วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ได้จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ให้กับ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และ 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มีจ านวนนักเรียน   221   คน  จ านวน  4  สาขาวิชา 

  และนโยบายใหม่ให้มีการจัดการศึกษาทวิศึกษาแบบบูรณาการ เป็นห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา สพฐ. 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ก าลังด าเนินการส ารวจอาชีพที่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมีความประสงค์ จะเรียนใน

ระบบห้องเรียนอาชีพ เพ่ือพร้อมเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564  

วิทยาลัย ทวิศึกษา 
สาขาวชิา 

จ านวนนักศึกษา ปวช 3 รวม 
ปวช 1 ปวช 2 ปวช 3 ตกค้าง  

สารพัดช่างสระบุร ี สาขาไฟฟ้าก าลัง 62 48 60 - 170 
 สาขายานยนต์ 36 27 28 - 91 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 52 34 - 141 
 การตลาด 12 - - - 12 
 การบัญช ี 15 10 18 - 43 
 รวม 180 137 140 - 457 
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วิทยาลัย ทวิศึกษา 
สาขาวชิา 

จ านวนนักศึกษา ปวช 3 รวม 
ปวช 1 ปวช 2 ปวช 3 ตกค้าง  

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สาขาไฟฟ้าก าลัง 23 10 25 - 58 
 สาขาช่างยนต ์ 23 12 16 11 62 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 22 27 10 72 
 ช่างซ่อมบ ารุง 4 7 12 6 29 
 รวม 63 51 80 27 221 
 รวมทั้งสิ้น 243 188 220 27 678 

 

 สถานศึกษาในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดการเรียนรูปแบบทวิศึกษา  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือ

จัดการเรียนการสอนคู่ขนานไปกับการพัฒนาด้านอาชีพของนักเรียน โดยได้ท าความร่วมมือกัน (MOU) กับ

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือให้นักเรียนได้มีวุฒิทางการศึกษาด้าน

วิชาชีพเพ่ือใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่ต้องการมีงานท าหลังจบ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 1.2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

การจัดการเรียนการสอนสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า เป็นการสร้าง

โอกาสให้กับนักเรียนที่ต้องการมีงานท าหลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะได้        

วุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 และ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพ่ือใช้   

ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป และส าหรับนักเรียนที่ฝึกในศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้ น

นักเรียนสามารถท่ีจะน าความรู้และทักษะการท างานดังกล่าวไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

              ปัญหาอุปสรรค  

(1) ผู้ปกครองนักเรียนยังมีค่านิยมที่จะให้บุตรหลานเรียนด้านวิชาการเพ่ือมุ่งสู่การศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลัย  

(2) การส่งนักเรียนเข้าฝึกทักษะในสถาบันอาชีวศึกษายังมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก รวมทั้ง

การเดินทางและความปลอดภัยของนักเรียน  

(3) ปัญหาการใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ครูในโรงเรียนยังมีความรู้

ความเข้าใจน้อย 
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 1.3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 (1) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในระหว่างการ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละภาคเรียน  

(2) ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย โรงเรียนแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนได้เรี ยนใน

วิชาพ้ืนฐานอยู่ที่โรงเรียน ส าหรับวิชาที่ต้องฝึกทักษะโรงเรียนจะประสานกับสถาบันอาชีวะ เชิญครูผู้สอนมาให้

ความรู้  ฝึกทักษะนักเรียนที่โรงเรียน และไปฝึกทักษะที่สถาบันอาชีวะศึกษาเฉพาะวิชาที่ต้องฝึกกับเครื่องจักร

ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาที่โรงเรียนได้  

(3) ด้านหลักสูตร โรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ    

ทวิศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพและมีงานท า 

 1.4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

      การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะอาชีพที่ตนเองชอบ มี

อาชีพที่นักเรียนให้ความสนใจ หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและส่งเสริม

สนับสนุนโรงเรียนในด้านการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนภายในโรงเรียน และจัดพ้ืนที่

ส าหรับให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ให้นักเรียนได้มีอาชีพที่ตนเองสนใจและต้องการในอนาคต ส าหรับในด้าน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และนโยบายจากรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา  

นอกจากนี้ หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและสถาบัน

อาชีวศึกษาควรมีการจัดท าวิจัยด้านหลักสูตรร่วมกันเพ่ือให้ทราบผลการใช้หลักสูตร และควรมีระบบติดตาม

ช่วยเหลือนักเรียนหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว  
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* หากทวิศึกษามีมากกว่า 1 สาขา ให้ระบุช่ือโรงเรียนและสถานบันอาชีวศึกษาทุกบรรทัด

ระยะส้ัน ธุรกิจพอเพียง ระยะส้ัน ธุรกิจพอเพียง

สาขา จ านวนนักเรียนจ านวนนักเรียนจ านวนนักเรียน สาขา จ านวนนักเรียนจ านวนนักเรียนจ านวนนักเรียน

1 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ช่างไฟฟ้า 35 ช่างไฟฟ้า 15

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15

2 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ธุรกิจค้าปลีก 55 ธุรกิจค้าปลีก 30

3 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี ช่างไฟฟ้า 47 ช่างไฟฟ้า 40

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี ช่างซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 48 ช่างซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 40

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 65 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี บัญชี 3

4 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ช่างยนต์ 9

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี การตลาด 20

5 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ช่างยนต์ 45 ช่างยนต์ 15

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ช่างไฟฟ้า 30 ช่างไฟฟ้า 15

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี การบัญชี 31 การบัญชี 15

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี การตลาด 10 การโรงแรม 15

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15

6 โรงเรียนแก่งคอย - - - - -

7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี การตลาด 17 ช่างไฟฟ้าก าลัง 30

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ช่างไฟฟ้าก าลัง 58 ช่างยนต์ 30

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ช่างยนต์ 30 การตลาด 20

ทวิศึกษา *

แบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาและผู้เรียนท่ีท าความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา

ที่ โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษาที่ท า MOU ร่วมกัน

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 (คาดว่าจะด าเนินการต่อไป)

หมายเหตุ
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า/จ านวนนักเรียน หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า/จ านวนนักเรียน

ทวิศึกษา *
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44 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

 2.1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย ห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า 

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน จัดแนะแนวอาชีพสู่การสร้าง
อนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 จัดท าโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพ่ิมโอกาสการมี
งานท าให้กับนักเรียนระดับ ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการ
ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และส่งข้อมูล
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพให้ส านักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
จ านวน 10 คน 

มีการประชุมทางไกลเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ที่ เกี่ยวข้อง นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว  
ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และครูที่ปรึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการประชุมทางไกล
การขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง ของ
สถานีโทรทัศน์การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Channel)  รายละเอียดดังแนบดังนี้ 

1. www.obectv.tv 
2. www.youtbe.com/obectv0nline 
3. www.facebook.com/obectvonline  

สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความส าคัญ  
กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับครูแนะแนว และสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ในขั้นตอนการน านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงาน การรับสมัคร และการเข้าฝึกอบรมโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพฯ และด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์สื่อสารโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพฯ ถึงโอกาสและประโยชน์ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนระดับ ม.3 รวบรวม สรุปข้อมูลตามแบบและรายงานผล ตามปฏิทิน 
การด าเนินโครงการฯ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัด 

http://www.youtbe.com/obectv0nline
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45 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

4. จัดส่งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่ครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กับส านักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี  

 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดจัด

กิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะนักเรียนในด้านอาชีพในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านชีพต่าง ๆ เช่น การท าน้ าสมุนไพร การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การฝึกฝีมือด้านช่างต่าง ๆ การฝึกฝีมือด้านงานประดิษฐ์ การฝึกด้านการธนาคาร (ธนาคารโรงเรียน)     

การฝึกด้านการบริหารจัดการ (สหกรณ์โรงเรียน) เป็นต้น 

2.2)  ข้อค้นพบ  

    ผู้เรียนมีรายวิชามากขึ้น ท าให้ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีผู้เรียนจ านวนหนึ่งที่ไม่กลับมา

เรียนต่อให้ครบตามหลักสูตรฯ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด   

2.3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

       ประสานกับโรงเรียนที่ร่วมจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่อง เพ่ือติดตามผล       

การเรียน 

2.4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  สอนเน้นทักษะอาชีพโดยตรง หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจะส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าควรเน้นทักษะพ้ืนฐานที่สามารถน าไปประกอบอาชีพใน

อนาคตเป็นหลัก 

 
2.5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีจัดสอนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บริษัทสร้างการด ีของโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห)์  

การฝึกทักษะอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค ี

  1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรี มีการขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาแบบทวภาคี ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  

  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ     

ทวิภาคี โดยร่วมมือกับสถานประกอบการโดยรวม ท าให้นักเรียน นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะ ตามสาขางานของ

ตนเอง และได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากสถานประกอบการ 
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47 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  ดังนี้ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน 1 สาขาวิชา  ได้แก่ 

  -  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานผลิตภัณฑ์ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 6 สาขาวิชา  ได้แก่ 

  -  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

  -  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล 

  -  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 

  -  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 

  -  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด 

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนแบบทวิภาคี คือ การจัดการ

ศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการ ในเรื่อง  -การจัด

หลักสูตร - การจัดการเรียนการสอน - การจัดการฝึกอาชีพ – การวัดและการประเมินผล  ซึ่งวิทยาลัยสารพัด

ช่างสระบุรี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แบบทวิภาคีมา

อย่างต่อเนื่อง และมีสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกันอย่างมาก ได้ส่งนักเรียนนักศึกษา ออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการสม่ าเสมอ และเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ได้จัดโครงการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

จัดการศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวะก าลังสอง สร้างคุณภาพน าปริมาณ 

โดยการพัฒนา สื่อการเรียนรู้ให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สระบุรี ได้ท าตามนโยบายของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้

นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงของไวรัส โคโรนา - 19 ถ้าสถานประกอบการใด ๆ ที่มีความ

เสี่ยงสูง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เป็นห่วงในความปลอดภัย ให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนการฝึกงานใน

สถานประกอบการ หรือให้นักเรียน นักศึกษา พักการฝึกงาน ในระยะเวลานั้นก่อน แล้วเมื่อสถานการณ์โควิด-

19 ลดลง แล้วให้ฝึกงานในสถานประกอบการณ์ใหม่อีกครั้ง  และในปีการศึกษา 2563 ให้ครูฝึกงานในสถาน

ประกอบการ นายจักริน วรนุช และนางวาสนา ขุนพิบูลย์   

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความ

เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

วิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการประชาสัมพันธ์ 
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การศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) อีกทั้งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมลงนาม

ความร่วมมือเพ่ือยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคีและเขียนแผนอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในการอาชีพและด ารงชีวิต เพ่ิมข้ึนจ านวน 20 สถานประกอบการ       

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  การจัดการศึกษาภาคสมทบให้นักเรียน

นักศึกษามีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งวิทยาลัยส่วนภาคปฏิบัตินั้นให้ครูในโรงงาน บริษัท จัดสอบตามรายวิชา

ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

   2.1)  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  มีการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ   มีระยะทางไกล , นิเทศ

ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด , การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

  2.2)  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  มีงบประมาณ การสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ , การเพ่ิมจ านวน

ผู้เรียนระบบทวิภาคี 

  2.3) วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   จ านวนสถานประกอบการ  บางสาขาวิชามีสถาน

ประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือรองรับจ านวนน้อย , ขาดสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการ

จัดระบบทวิภาคีของแต่ละแผนกวิชา , สถานประกอบการที่ร่วมจัดระบบทวิภาคีบางสถานประกอบการยังไม่มี

การลงนามความร่วมมือ 

  2.4) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  มีสถานประกอบการหลายแห่งต้องการนักศึกษาเข้าฝึก

ประสบการณ์จ านวนมาก แต่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มีจ านวนนักศึกษาน้อยไม่สามารถส่งให้ครบตาม

จ านวนได ้

  2.5) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  สถานประกอบการและหน่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ช่วงระยะเวลาการจัดงานของวิทยาลัยฯและสถานประกอบการไม่ตรงกัน 

  2.6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ในเดือนมกราคม 2564 มีนักเรียน นักศึกษา ที่ส่งตัวกลับ

จากสถานประกอบการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 และท าให้นักเรียน นักศึกษา ได้หาสถานประกอบการ

ใหม่ และฝึกงานชดเชยในชั่วโมงท่ีหายไป 

  2.7) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครองยังไม่เข้าใจใน

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ สถานประกอบการมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการดู แลและเอาใจ

ใส่ต่อนักเรียน นักศึกษา ในขณะที่ฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้สถานประกอบการมีมาตรการเข็มงวดและระยะเวลาในการรับ

นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจากแผนการฝึกมีการคาดเคลื่อน 

  2.8) วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  มีนักเรียนนักศึกษามาเรียนตามปกติใน

วันเสาร์-อาทิตย์ ตามวันและเวลาที่ก าหนดและทางวิทยาลัยได้สั่งครูออกพบนักเรียนนักศึกษาที่โรงงาน บริษัท

และหน่วยงานต่าง ๆ 

                3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 3.1 )วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  ส่งเสริมให้ครูนิเทศติดตามแบบระบบออนไลน์ , จัดตาราง

การนิเทศในแต่ละแผนกแต่ละสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงกัน  ให้ครูนิเทศไปด้วยกัน , เขียนโครงการเข้า

แผนปฏิบัติการประจ าปี , ส่งเสริมให้แผนกวิชาเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ  

 3.2) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  ขยายการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือ

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มากข้ึน 

 3.3) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  วิทยาลัย ควรจัดเวลาให้ตรงกับสถานประกอบการ และ

วิทยาลัยต้องประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

  3.4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ทางวิทยาลัยฯ ได้ติดต่อกับสถานประกอบการเพ่ือรองรับ 

นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ถูกส่งตัวกลับมาที่วิทยาลัยฯ และท าบันทึกข้อความรายงานให้กับผู้บริหารทราบ 

 3.5) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  อีก

ทั้งได้แจ้งแนวทางการเรียน การสอน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับนักเรียน ณ สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในเครือข่ายทุกแห่งทราบสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน  

ฝึกอาชีพ อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งมี

นักเรียน - นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือมีลักษณะการท างานที่

มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระยะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงแจ้งแนวทางยังสถาน

ประกอบการเก่ียวกับมาตรการการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ขณะฝึกในสถานประกอบการ  

 3.6)วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  ถ้านักเรียน-นักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียนจะมี

การส่งใบความรู้ สื่อต่าง ๆ ของแผนกให้กับนักเรียน-นักศึกษาและนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีการลาในกรณีที่

ไม่มาเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

    4.1) ด้านการบริหารจัดการเช่น แผนการเรียน แผนการฝึกทักษะวิชาชีพ หากท าการส ารวจแล้ว

พบว่าหน่วยงานที่จะท าความร่วมมือยังขาดความพร้อมด้านใด ด้านหนึ่งให้ด าเนินการพัฒนาความพร้อมก่อน ลงนาม

บันทึกความร่วมมือ 
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 4.2) ให้คณะครู-อาจารย์ผู้สอนต้องสอนตามเวลาที่ก าหนดและส่งใบความรู้สื่อการเรียนการสอน

กับนักเรียนนักศึกษา 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  เป็นต้นแบบของการเรียนในระบบทวิภาคี ใน

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  

 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี - การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ 

ดังนี้   

  1. มีบันทึกความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) ระหว่าง ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สถาบัน / สถานศึกษากับสถานประกอบการ     

  2. มีสัญญาฝึกอาชีพระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียน     

  3. มีแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพที่ก าหนดในแผนการ

เรียนตลอดหลักสูตร            

  4. มีการประเมินมาตรฐานการฝึกอาชีพตามข้อตกลง และตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดท าร่วมกัน 

ระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาหรือสถาบัน       

  5. มีใบรับรองการผ่านงานของสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอาชีพลงนามโดย สถาน

ประกอบการ            

  6. มีวุฒิบัตรการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามร่วมกัน ๒ ฝ่าย คือ สถานประกอบการ และ

สถานศึกษา/สถาบัน  
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วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ได้รางวัลมอบโล่เชิดชูเกียรติกับสถานประกอบการในการสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ให้ครูฝึกงานในสถานประกอบการ นายจักริน วรนุช บริษัทคุณกานต์

เดอะฟราวเวอร์อินเลิฟ และนางวาสนา ขุนพิบูลย์ บริษัทดีไซต์งาม ครีเอชั่น จ ากัด 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ขยายและยกระดับอาชวีศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน กับ โรงเรียนมณีโชตสิามัคคี 
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ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

ของเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนนุสถานศึกษาให้มีการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีศตวรรษที่ 21 จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21 มีการ
นิเทศ ติดตามและประประเมินผลการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที ่21 ในสถานศึกษาจ านวน 119 แห่ง และมีการ
สะท้อนผลการนเิทศ เพ่ือน าผลการนิเทศฯ ไปปรับปรุงและพัฒนา  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
ประจ าปี 2563 และโครงการการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ประจ าปี 2564  มีการนิเทศ 
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ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้สื่อ 
วิธีการ/เทคนิค เทคโนโลยี นวัตกรรม และการประเมินตามสภาพจริง  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจหลักการแนวคิด
และแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้พัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่
ผลงานผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) ที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี มีการจัดท าหลักสูตร และแนวทางศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบองค์รวมที่
เน้นทักษะชีวิตประจ าวันโดยมุ่งให้นักเรียนมีทักษะพันฐานอาชีพการท างาน และทักษะชีวิตเพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย สร้างทางเลือกทางการศึกษาและมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
คนพิการประเภทต่าง ๆ ตามบริบทท้องถิ่นทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวเพ่ือการเพ่ิมวุฒิการศึกษาหรือพัฒนา
ศักยภาพใหสูงขึ้น หรือพัฒนาอัจฉริยะภาพบางด้านโดยมีการใช้ทรัพยากรหน่วยงานทุกกระทรวงร่วมกันในทองถิ่น 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีที่ได้ใช้หลักสูตร และ
แนวทางศูนย์การศึกษาพิเศษ 
           ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล และ
แผนการสอนตามแนว Active Learning ตามรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ และมีการประเมิน ผู้เรียนตามสภาพจริง 
มีการนิเทศ ติดตาม โดยการสังเกตการสอนของครูผู้สอนในการพบกลุ่ม พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการกลุ่ม เข้ามาจัดการเรียนการสอน เลือกใช้สื่อประกอบการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีการฝึกให้ผู้เรียนได้ น าเสนอผลงานของตนเองหรือกลุ่มหน้าชั้นเรียน  

อาชีวศึกษาสระบุร ีด าเนินการดังนี้ 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์   ได้สนับสนุนให้ครูได้อบรม เครื่องมือ วิธีการ ต่าง ๆ  เพ่ือไปสู่

การเรียนการสอนในศตวรรษที ่ 21  
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  ด าเนินโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์

ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ,  มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ ของระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2  ทุกสาขาวิชา  ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
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วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  มกีารจัดท าแนวทางการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี ้ 1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)   

2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills)   
3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction)  
4. ระบบการพัฒนาทางวชิาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development)  
5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environment) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชวีเกษตรสงเคราะหส์ระบุรี  นักเรียนมีทักษะในการปลูกพืช  เลีย้งสัตว ์แบบไม่ใช้

สารเคม ีและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  สง่เสริมผู้เรียนเข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีนออนไลน ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชืน่ชมไทย – เยอรมัน สระบุรี เพ่ือการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในทุกด้านให้เป็นคนดี 

เก่ง ละมีคุณภาพโดยให้นักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ และสติปัญญาและมีจิตอาสาให้เป็นพลเมืองดีของ
ชาติต่อไป 
         2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะศตวรรษที่ 21 ไม่ครอบคลุมและน าไปสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบในโรงเรียนขนาดเล็ก 
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  ในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอนวิชา IS 
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา การจัด    การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ฯลฯ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs  ประกอบด้วย 3R คือทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ 

1. Reading คือ ทักษะการอ่าน  
2. W(R)iting คือ ทักษะการเขียน  
3. (A) Rithmatic คือ ทักษะการค านวณ  
8C ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้

ได้ทุกวิชา มีดังนี้  
1. Critical thinking and problem solving คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้  
2. Creativity and innovation คือ ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม  
3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม

และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม   
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4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะความเป็นผู้น า  

5. Communication information and media literacy คือ ทักษะในการสื่อสารและ
การรู้เท่าทันสื่อ  

6. Computing and IT literacy คือ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี  
7. Career and learning skills คือ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้                               
8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย   

ปัญหาที่พบ คือ การบูรณาการนโยบายต่าง ๆ มีความซ้ าซ้อนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงลดภาระงาน 
ของครูและนักเรียน นอกจากนี้ครูบางส่วนยังขาดแนวทางในการประเมินทักษะต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและวิธี
ที่การประเมินที่มีความถูกต้อง ชัดเจน      
           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี อยู่ในขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร แนวทางศูนย์การศึกษา
พิเศษ แบบองค์รวมที่เน้นทักษะชีวิตประจ าวัน โดยมีก าหนดการใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 ครูผู้สอนยัง
ขาดความเข้าใจในการน าหลักสูตรสู่การเรียนการสอนและการออกแบบ หน่วยการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่ง
ครูผู้สอนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือต่อยอดการสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานของตนเองหรือกลุ่มได้ดีเท่าที่ควร ครูผู้สอน
ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกระบวนการกลุ่มของครูผู้สอนและผู้เรียน และครูรับผิดชอบหลายงาน 
ส่งผลให้มีระยะเวลาในเตรียมการสอนค่อนข้างจ ากัด  

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะการท างานได้ไม่เต็มที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน สระบุรี  นักเรียน-นักศึกษา ต้องมีจิตอาสา พัฒนา ลัมีทักษะ 
เป็นนักคิด นักค้นคว้า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติติงานต่อสัมมาอาชีพ   

 
       3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษาในสังกัด และนิเทศ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้มีบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับสถานศึกษา ตลอดจนมีการจัด
อบรมในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และนิเทศ ติดตามและประเมินผลทั้งใน
รูปแบบของ On Site ณ สถานศึกษา On Hand ผ่านคู่มือและเอกสาร Online และ  On Demand  ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  
 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

60 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

      4)  ขอ้เสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีการบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินงานและการรายงานของสถานศึกษา การพัฒนา Big Data ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกัน การจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์เพ่ือพูดคุยปัญหา อุปสรรคและหา
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  การแบ่งช่วงเวลาให้ผู้เรียนได้เข้ามาปฏิบัติงานโครงการเพ่ิมจากเวลาที่มี
ตามตารางเรียน และวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน สระบุรี  พัฒนาทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สร้างองค์ความรู้ให้แก่ศึกษานิเทศก์หรือ 
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการและก าหนดแนวทางการการนิเทศ ติดตาม 
               ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสระบุรี เสนอแนะว่ำควรมีการพัฒนาครูผู้สอนหรือให้แนวทางการ
ออกแบบการเรียนรู้น าหลักสูตรสู่การจัดการ เรียนการสอนตามแนว Active Learning ให้มากยิ่งขึ้นโดยผู้มี
ความรู้มีทักษะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน า รวมทั้งมีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรให้สะท้อน มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป สร้างความตระหนักให้
ครูผู้สอน ให้เห็นความส าคัญของการเตรียมพร้อมของระบบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  จัด
ให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ให้น าไปปรับใช้ต่อไป 

   วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  ควรพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของครูให้เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  และวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน สระบุรี นักเรียน
นักศึกษาทุกคนต้องมีจิตอาสา เป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

 
 
5)  ปัจจัยความส าเร็จ  

สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี คือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันความสามารถ
ด้านคณิศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจ าปี 2563  
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61 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 
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62 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

    

 
นักเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 2019 
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63 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

  

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชืน่ชมไทย – เยอรมัน สระบุรี   ท ากิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
จังหวัดสระบุรีได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้จัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 139 คน แบ่งเป็นครูและบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 90 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต ๑ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 จ านวน 49 คน ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่
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64 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ต่อไปในอนาคต โดยใช้ชุดสอบวัดผล
ทักษะภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากองค์กรในระดับสากล ตามกรอบมาตรฐานทางภาษา 
CEFR (Common European Framework of Reference) และทดสอบผ่านกระบวนการแพลตฟอร์ม
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (DEEP) ต่อไป 

ส าหรับการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่งเสริมความรู้ใน
การพัฒนาครูหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุค New normal โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning” และอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning” เพ่ือให้ครูคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  

นอกจากนี้ยังมีการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมการศึกษาของครูโดยใช้กระบวนการคิด ออกแบบและทักษะดิจิทัลด้วยโปรแกรม Microsoft 
Teams ส่งผลให้ครูน าเทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DEEP และให้นักเรียนมี Mail 
Obec.go.th เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom  

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการทดสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน แจ้งมาไม่เป็นปัจจุบัน บางรายย้ายไปสังกัดอ่ืนแล้ว ท าให้ต้องหารายชื่อผู้เข้าสอบแทน   
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบไม่เบ็ดเสร็จในครั้ง

เดียว มีการแจ้งเพ่ิมเติมท าให้ผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนในระยะเวลาที่กระชั้นชิด 
3. รายชื่อเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

แจ้งไปส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว แต่ในวันเข้าสอบยังเป็นรายชื่อเดิมอยู่ 
4. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดการสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

ประเมินความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR มีระยะเวลาที่เร่งรีบเกินไป และงบประมาณที่จัดสรรให้กับ
ศูนย ์HCEC ไม่เพียงพอ 

 

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. ประสานงานเพ่ือการแก้ไขข้อมูลของผู้รับการทดสอบ กับผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้

ประสานงานโครงการ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ 
2. ด าเนินการประสานงาน ตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล ณ สนามสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กับผู้ประสานงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ณ สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในวันจัดสอบ 
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65 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
  1. การด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายควรระบุเฉพาะ เจาะจงไปที่กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ เพ่ือให้
ได้ประโยชน์จากการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสูงสุด เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากร ที่มีความ
เกี่ยวข้อง จ าเป็นกับการทดสอบ ควรเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
หรือภาษาอังกฤษ 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรวางแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุม    
มีระยะเวลาในการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามากข้ึน 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดโควตา คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การทดสอบ วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการส่งรายชื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยตนเองเพ่ือรายชื่อผู้เข้าสอบจะได้เป็นปัจจุบัน 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ 
ในการเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ท าให้ทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู

และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพระดับทักษะภาษาอังกฤษในอนาคต ตาม
กรอบมาตรฐานทางภาษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  

ส าหรับการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ครูผู้สอนสามารถน า

ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย สนุก และท้าทายความสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนและเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
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66 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

วันที่ 19 – 20 กันยายน  2563 
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
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67 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

วันที่ 19 – 20 กันยายน  2563 
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 

 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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68 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

 
ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานในการ

จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning” ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัด  

 

 
ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning” 
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69 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม                                  
การศึกษาของครูโดยใช้กระบวนการคิด ออกแบบและทักษะดิจิทัลด้วย โปรแกรม Microsoft Teams 
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70 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 
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71 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 
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72 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

73 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

 

นักเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 2019 
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74 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
        1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
             สถานศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ดังนี้ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เป็นผู้รับผิดชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 คน และ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในระดับประเทศ 1 คน 
ด าเนินการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น คือ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    มี
การจัดเรียนการการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประจ าโรงเรียน 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการโรงเรียน / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปในช่วง
ระยะเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบแรก) 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการขับเคลื่อนให้สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่งใช้งาน DEEP เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลักสูตร ครู และนักเรียนเข้าไว้
ด้วยกัน ให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.deep.go.th ทั้งยังมีหลักสูตร
หลากหลายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้เลือกเรียนตามความสนใจ  มีการใช้งาน Teaching Resource 
Platform (TRP) แหล่งรวบรวมเนื้อหาหลักสูตรความรู้ใหม่ ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครูทั่วประเทศได้
เลือกน าไปประยุกต์จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากในห้องเรียนด้วย สถานศึกษาเข้าใช้ประโยชน์จาก 
Student ID ที่บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนลงในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Big 
Data) เป็นการเก็บประวัติการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifetime Education Profile เพ่ือให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาน าข้อมูลส่วนนี้ไปต่อยอดในการประเมินผลต่าง ๆ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินการใช้งาน 
DEEP อย่างสม่ าเสมอ  
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดท าคู่มือการใช้ DEEP เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ DEEP ทุกโรงเรียนมี Admin และนายทะเบียน ด าเนินการกรอก 
Mail@Obec.moe.go.th ให้กับ ผอ.รร. รอง ผอ.รร. และครู จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ DEEP  Obec Content Center  และ DLIT รวมทั้ง นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานของโรงเรียน สม่ าเสมอ 

          สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สนับสนุนให้ครูศึกษำสือ่กำรเรียนรู้

แบบประสม และใช้เทคโนโลยีดจิิทัล   รว่มในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย google meet , google classroom 
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Line และ facebook live กำรจัดอบรมครูในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม DEEP พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้กับงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  มีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
                     ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีได้ด าเนินการแล้วโดยการจัดสร้างแพลตฟอร์ม
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษผ่านสื่อออนไลน์  เว็บไซต์ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี (http ://saraburispecial.ac.th/) เพจศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดสระบุรี  
(https ://www.facebook.com/saraburispecial/) 
 
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

DEEP เป็นระบบกำรท ำงำนที่ใหญ่ เนื้อหำในบำงระดับชั้นยังไม่สมบูรณ์ ท ำให้ผู้เรียน          
ไม่สำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้อย่ำงเต็มที่  กำรใช้งำนยังไม่เสถียร ในระบบเลขบัตรประชำชนของทุกคน ซึ่งคนอ่ืน
สำมำรถเข้ำไปดูและแก้ไขได้ในทุกโรงเรียนกำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 ทั้งรอบแรก และระลอกใหม่ จึงไม่ได้จัดกำรอบรมชี้แจงผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน

ประกอบกับปัญหำระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม  และผู้เรียนขำดควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน 
 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

- สถำนศึกษำด ำเนินกำรกำรประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ โดย
มอบหมำยให้คุณครูสืบค้นเนื้อหำจำกเว็บไซต์ทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
โดยกำรสร้ำงเมนูสำรสนเทศที่เว็ปไซต์โรงเรียน โดยมีข้อมูล ชื่อ และ mail ไว้ เพ่ือให้บริกำรกับนักเรียนที่ลืม 
และสำมำรถตรวจสอบว่ำโรงเรียน ได้ด ำเนินกำรสร้ำง mail ครบทั้ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู และ นักเรียน ทุกคนยังได้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
ตำมหลักสูตรและระดับชั้นไว้ในเว็บไซต์ของส ำนักงำน เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือสถำนศึกษำ 

 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย   

               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรให้ผู้จัดท ำระบบ น ำข้อมูลที่ได้ค้นพบปัญหำ
อุปสรรคไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนควรมีกำร
จัดกำรอบรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้รับผิดชอบคนใหม่ ซึ่งมำท ำหน้ำที่แทนบุคลำกรที่เปลีย่นต ำแหน่ง 
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 5)  ปัจจัยความส าเร็จ 

               - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี ได้เพ่ิมช่องทางการจัดการเรียนการสอนนักเรียน

พิการ คือผ่านสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือให้เข้าถึงนักเรียนพิการ หรือครอบครัวมากยิ่งข้ึนทั้งในสถานการณ์ปกติ และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  

                 

 

 

 

           

                - ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนของสถำนศึกษำ สำมำรถเลือกเรียนในสิ่ง
ที่ชอบและสนใจได้ด้วยตัวเอง เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถพัฒนำทักษะที่เหมำะสมได้ตำมที่ตั้งใจ มุ่งไปยังเส้นทำง
อำชีพที่ชอบได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในแบบเฉพำะตัวและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ให้ทุกคนประสบควำมส ำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเอง รวมทั้งกำรได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินกำรใช้งำน DEEP อย่ำงสม่ ำเสมอ  
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4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 

โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 3,813 คน  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 135 

โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 5,460 คน  
3. ส านักงานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี  จ านวน 30  โรงเรียนมี

จ านวนนักเรียน  5,544  คน 
ในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายการจัด

การศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. มีมาตรการและแนวทางด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการสนองต่อนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ 

ออนไลน์ ศึกษาด้วยตนเอง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร ชมรมครูปฐมวัย และหน่วยงานอื่นๆท้ัง
ทางตรง และระบบออนไลน์ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนสื่อ และงบประมาณ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของ 

ครูผู้สอน และพัฒนาคุณภาพเด็ก จัดท าโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยจัดคลิปวีดิทัศน์ “ชวนลูกเล่น 
แบบพอเพียง” ส าหรับให้สถานศึกษาเสนอแนะให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตาม 

บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนทั่วไปในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ 

พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

78 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

ระดับสถำนศึกษำ 
 

แนวปฏิบัติ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
1. เน้นเด็กเป็นส าคัญ - จัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายใต้แนวคิด “เด็กทุกคนมี

ศักยภาพ  สามารถพัฒนาให้ถึงขีดสูงสุดของเด็กแต่ละคนได้” 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
อย่างเต็มศักยภาพมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเข้า
สู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  

2.จัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ยืดหยุ่น 
 
 

- จัดประสบการณ์เรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น จัด
กิจกรรมแบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และ
ผสมผสานรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามแนวคิดไฮสโคป 
(High scope) , มอนเตสซอริ (Montessori) , Executive 
Function : EF, Brain Based Learning : BBL , Creating  
Based Learning : CBL , Project Approach : PA , 
Project Based Learning : PBL , STEM education , 
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเด็ก  เกม และการเล่นต่าง ๆ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เช่นวิทยาการ
ค านวณ เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง “เล่นตามรอยพระยุคล
บาท” การใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

3.จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ 
รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น 

จัดหา จัดท า สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเล่น สัมผัส สนามเด็กเล่น 
แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน  
และแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ   

4.จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้
เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย 

จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดมุม
ประสบการณ์เหมาะสมตามหน่วยการเรียนรู้ และสถานการณ์
ปัจจุบัน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น เว้น
ระยะห่าง ทางสังคม มีการคัดกรอง บันทึกประวัติ  
วัดอุณหภูมิ  ใช้เจลหรือสบู่ท าความสะอาดมือและบริเวณ
พ้ืนที่ใช้ผิวสัมผัสร่วม เด็กทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ 
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แนวปฏิบัติ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง 

- เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ทั้งทางตรงและ
ระบบออนไลน์ 
- ส่งเสริมครูปฐมวัยพัฒนาการจัดประสบการณ์ได้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 

6.ประสานความร่วมมือและสร้างความรู้ความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 
ครอบครัว และชุมชน 

1.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกภาคเรียน 
2.เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ร่วมกับลูกหลาน ผ่านคลิปวีดิทัศน์ “ชวนลูกเล่น แบบ
พอเพียง” ในกิจกรรม “ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองเล่นกับลูก” 

 

ครูผู้สอน 

แนวปฏิบัติ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
1. ครูมีอยู่จริง 1.เชื่อมั่นในแนวคิด “เด็กทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาให้ถึงขีดสูงสุด

ของเด็กแต่ละคนได้” 
2.พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
3.ใช้สื่อ วิธีการ/นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  

2. เด็กมีอยู่จริง 1.จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ส่งเสริมให้เด็กคิด วางแผน 
ออกแบบและลงมือปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ และน าเสนอผลงานได้ 
2.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.แสดงการยอมรับในความสามารถ ความเป็นตัวตน 
ของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้ลงมือปฏิบัติ ทบทวน ปรับปรุง/พัฒนาผลงาน และ
น าเสนอผลงาน 

3. หลักสูตรมีอยู่จริง มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เชื่อมโยงกับ
กรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
และบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

4. ครอบครัวมีอยู่จริง 1.ประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง2.สร้างเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ร่วมเป็นวิทยากร/พี่
เลี้ยง/เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก หรือกระตุ้นความสนใจให้เด็กท างานตามท่ี
วางแผนไว้จนส าเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจ 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

80 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

แนวปฏิบัติ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

5. เพ่ือนร่วมงานมีอยู่จริง 1.ครูน าสื่อ นวัตกรรมที่ใช้จัดประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอผลงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 
2.ครูเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัย /ศึกษาอบรมกับองค์กร /
หน่วยงาน สถาบันที่จัดฝึกอบรมพัฒนาครู /ร่วมกิจกรรมแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการสร้างสื่อนวัตกรรม 
ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และปลูกฝังด้านการคิด คุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย และมีทักษะชีวิต  
3.เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการปฏิบัติที่ดีระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 

 

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  ข้อค้นพบ (ในสถานการณ์ปกติ) 
  1. สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการจัดห้องเรียน มีมุมประสบการณ์ มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน สนามเด็กเล่น และแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ มากขึ้น 

  2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตน พัฒนางาน โดยการศึกษาด้วย
ตนเอง ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์ด้วยระบบทางไกล DLTV  ใช้แหล่งเรียนรู้/สืบค้นทาง Internet 
จาก Application ต่าง ๆ แล้วน ามาประยุกต์จัดประสบการณ์ในห้องเรียน   

3. ครูสร้าง ผลิตและน าสื่อไปใช้สื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือ 

ให้ผู้ปกครองจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับลูกหลาน สร้างโอกาสให้สมาชิก 

ในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ห่วงใยเอาใจใส่บุตรหลานมากขึ้น 

  4. พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เสียสละเวลา และเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาในรูปแบบของการบริจาควัสดุ 
สิ่งของ ทรัพยากรที่จ าเป็นและแรงงาน 

   

ปัญหาอุปสรรค 

  มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) ส่งผลกระทบต่อการจัดประสบการณ์ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  
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1. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง มีภาวะเสี่ยง เนื่องจากธรรมชาติ 
ของเด็กปฐมวัยที่ต้องเรียนรู้ผ่านการเล่น การหยิบ จับ สัมผัสสื่ออุปกรณ์ และมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

  2. การใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการได้ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง 

  3. การขาดแคลนครูผู้สอนปฐมวัย/ครูผู้สอนจบไม่ตรงสาขา 

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
3.1) สถานศึกษาประสานขอความร่วมมือผู้ปกครองให้เป็นผู้จัดกิจกรรม และเรียนรู้ 

ไปพร้อมๆกับเด็กส่งสื่อ ใบกิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่บ้าน ระหว่างหยุดมาโรงเรียน โดยจัดเตรียมสื่อ 
ใช้เวลาท ากิจกรรม ช่วยกระตุ้น/เร้าความสนใจให้เด็กท ากิจกรรม/ประสบการณ์เรียนรู้ หรือดูแลช่วยเหลือเด็ก
ให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3.2) สถานศึกษาขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ในการใช้รูปแบบการทางไกล  
DLTV + สื่อสมเด็จพระเทพฯ /ยูทูป ใช้การสื่อสารผ่านแอพพริเคชั่น เช่น Line / Facebook / Zoom 
มีข้อจ ากัดมากด้านอุปกรณ์รับสัญญาณ และความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม  

3.3) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง  
การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญกับครูผู้สอนปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น

และส าคัญเพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กที่สนองต่อธรรมชาติของพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
เพ่ือความพร้อมส าหรับการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

4.1 ควรสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของเด็กโดยใช้กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  
4.2 เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเสริมความสามารถในการพัฒนางาน 

วิชาการและท าหน้าที่จัดประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กเต็มเวลา มีคุณภาพและอย่างต่อเนื่อง  ไม่ควร
มอบหมายหน้าที่ให้ไปท าหน้าที่งานประจ าอ่ืน ๆ ท าให้ต้องละทิ้งห้องเรียน เช่น งานบริหารทั่วไป  
งานการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่  
  4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมกับครู ผู้ปกครองเด็ก ในการวางแผน ก าหนดทิศทาง/
เป้าหมายที่ชัดเจน ออกแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา รวมถึงมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอ  

4.4 สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอนพัฒนาต่อยอดผลการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่น 

ศรัทธาในการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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5) ปัจจัยความส าเร็จ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  ผลงานที่ส าเร็จ 

  ชื่อผลงาน  สื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยใช้คลิปวีดิทัศน์ ชุด 
“ชวนลูกเล่น แบบพอเพียง” มีจ านวน 8 ตอน 

  วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยพ่อแม่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม และสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความผูกพันอย่าง
อบอุ่นภายในครอบครัว 

  2.เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีแนวทางในการเลือก วางแผนและการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก และได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กให้มีศักยภาพสูงสุด 

  เนื้อหาสาระ 
  การจัดท าวีดิทัศน์ สาระส าคัญ จ านวน 8 เรื่องคือ 1) เกริ่นน าความส าคัญ และบอก
วัตถุประสงค์ของวีดิทัศน์ ชุดกิจกรรม “ชวนลูกเล่น แบบพอเพียง”  2) กิจกรรม “ชวนลูก ท ากิจวัตร
ประจ าวัน”  3) กิจกรรม “ชวนลูก เล่นม้าก้านกล้วย”  4) กิจกรรม “ชวนลูก อ่านนิทาน”  5) กิจกรรม “ชวน
ลูก เล่นกังหันลม”               6) กิจกรรม “ชวนลูก เล่นจรวด”   7) กิจกรรม “ชวนลูก เล่นใบไม้”  8) 
กิจกรรม “ชวนลูก เล่นน้ า เล่นทราย”  และ 9) ข้อแนะน าส าหรับผู้ปกครอง : สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1.พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการใช้เวลาในการท ากิจกรรมภายในครอบครัว เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการบุตรหลาน 

  2.พ่อแม่ผู้ปกครอง ทดลองจัดกิจกรรม เล่นกับลูก ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และจัด
สภาพแวดล้อม จัดหาสื่อ นิทานส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยความเอาใจใส่ 
  3.เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าพูดและซักถามในสิ่งที่ตนสงสัย มีการ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
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แหล่งอ้างอิง  https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1b5Br5orzWqAFR3Fty1MzhasFLq8DFfWl 

  ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านอ่ืน ๆ ยังไม่ปรากฏความโดดเด่นชัดเจน เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ กระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาและครูผู้สอน ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด การอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่เด็กยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
ตลอดจนการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีและเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน
โดยตรง คือ  Best Practice “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ระดับชาติ ด้วยกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน” 
ของนางลัดดา พะช านิ ครูโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2  

ผลจากการด าเนินการจัดประสบการณ์ “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ระดับชาติ ด้วยกิจกรรม
การปั้นดินน้ ามัน” มีดังนี ้

1. ด้านเด็กปฐมวัย 
                         1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมือมือประสานสัมพันธ์กับตา ร้อยละ 100 

                 1.2 เด็กมพัีฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ร่าเริง มีความสุขในการท ากิจกรรม ร้อยละ 95.12 
                         1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขร้อยละ 
95.12 
                         1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูดกล้าแสดงออก 
   ร้อยละ 92.69                                
                         1.5 เด็กมีการการพัฒนาต่อยอดความสามารถในการปั้นดินน้ ามันสู่เวทีการประกวด 
                               การแข่งขันในระดับชาติได้  
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2. ด้านครูและบุคลากร 
                         2.1 ครูมีความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของเด็กปฐมวัย 
                         2.2 ครูจะตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าของอาชีพครู มีศักยภาพในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้“การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ระดับชาติ ด้วยกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน” 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นที่ยอมรับในหมู่คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน   

3. ด้านผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์“การพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ปฐมวัยสู่ระดับชาติ ด้วยกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน”  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย            
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 4 ด้านของบุตรหลาน ร่วมกับคุณครูประจ าชั้น โดยการยืมสื่อในเรียน เช่น 
หนังสือในมุมนิทาน ดินน้ ามันไร้สาร แผ่นรองปั้นดินน้ ามัน รวมถึงความรู้แนวทางการจัดการจัดประสบการณ์ 
ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากคุณครูไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดบุตรหลานที่บ้าน เพ่ือเป็นการทบทวนเนื้อหาและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับคุณครูประจ าชั้น และนอกจากนี้ผู้ปกครองยังช่วยให้การสนับสนุนโรงเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมกิจกรรมในโรงเรียน เข้ามามีบทบาทในสถานศึกษามากยิ่งข้ึนให้ 

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เด็กวางแผนการท ากิจกรรม
ตามมุมต่างๆ ตามความสนใจ
ครูสังเกตและบันทึกข้อมูล 

เด็กลงมือท ากิจกรรมและ
น าเสนอผลงานครูสังเกตและ

บันทึกข้อมูล 
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ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
จังหวัดสระบุรี มีการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้

เด็กพิการเรียนรวม ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมตอนปลาย 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 3,501 คน (สพป.สบ.1 
จ านวน 970 คน และ สพป.สบ.2 จ านวน 2,531 คน) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และความเสมอภาคทางสังคม
ในการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพครบทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยมีกระบวนการท างาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   

1. จัดท าทะเบียนเด็กพิการเรียนรวม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเด็กพิการโรงเรียนในสังกัด แต่ละปี
การศึกษา แยกประเภทเด็กพิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  

2. แจ้งสถานศึกษาส ารวจเด็กพิการในสังกัด 
3. รายงานข้อมูลเด็กพิการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระบบโปรแกรมสารสนเทศด้าน

การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET)  
4. รวบรวมข้อมูลจาการรายงานของโรงเรียนจ านวนเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัด จัดฐานข้อมูล

มาสรุปเป็นรายโรงเรียน และจัดท าทะเบียนจ านวนเด็กพิการโรงเรียนในสังกัด 
5. สพป.สบ. 2 จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในแต่ละประเภท และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่า เทียม
กันในการได้รับการพัฒนาการเรียนในรูปที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล เข้าถึงบริการทางการศึกษาและพ่ึงตนได้ 

เด็กๆ เผยแพร่ผลงำนกิจกรรม“กำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัยสู่ระดับชำติ ด้วยกิจกรรกำรปั้นดินน้ ำมัน” 
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6. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดท าและส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา กับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสระบุรี  

7. ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ได้แก่  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุ รี, ส านัก
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด โรงพยาบาลสระบุรี ฯลฯ 

8. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดจากสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนหรือให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนพิการ 

9. ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรครูพ่ีเลี้ยงให้โรงเรียนเรียนร่วมในสังกัด จ านวน 31  โรงเรียน  
ครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 31 คน 

10. ประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี ในการจัดทุนการศึกษามูลนิธิ    
คุณพุ่ม ต่อเนื่องทุกปี  

           11. รว่มกับภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดสระบุรี จัดหาสื่ออุปกรณ์ในการ 
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน  จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเปน็พิเศษ  

ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัดสระบุรี 
1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

1.1. จัดและส่งเสริมสนบัสนนุการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  
Intervention : EI )  และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนรว่ม โรงเรียน
เฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรยีนเฉพาะความพิการ  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นตน้ 

1.2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
1.3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

 Education  Program : IEP ) สิ่งอ านวยความสะดวก  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
1.4. จัดระบบบริการชว่งเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
1.5. ใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
1.6. เปน็ศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
1.7. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรว่มและประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคน 

พิการในจังหวัดสระบุร ี
1.8. ภาระหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายที่ก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

จังหวัดสระบุรี มีการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาให้
เด็กด้อยโอกาส ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับหน่วยงานภาครั ฐ 
และเอกชน จ านวน 21,671 คน (สพป.สบ.1 จ านวน 13,355 คน และ สพป.สบ.2 จ านวน 8,316 คน) ได้รับ
โอกาสเข้าถึงการศึกษา ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาการศึกษาเต็มตามศักยภาพครบทุกคน 
โดยมีกระบวนการท างาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   

1. ส ารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาสเพ่ือรวบรวมข้อมูลเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนในสังกัด แต่ละปี
การศึกษา แยกประเภทเด็กด้อยโอกาส ในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

1.2 รวบรวมข้อมูลจาการรายงานของโรงเรียนจ านวนเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนในสังกัด
จากฐานข้อมูลมาสรุปเป็นรายโรงเรียน และจัดท าข้อมูลสารสนเทศจ านวนเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนในสังกัด  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
2. ส ารวจนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนไปยังโรงเรียนในสังกัด จ านวน 256 โรงเรียน 

(สพป.สบ.1 จ านวน 121 โรงเรียน , สพป.สบ.2 จ านวน 135 โรงเรียน และจัดท าทะเบียนนักเรียนยากจน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. จัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ให้แก่ โรงเรียนได้จ่ายให้นักเรียนในสังกัด 

4. สร้างกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
4.1 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานในการ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
4.2 จัดท าโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ประจ าปี 2564 
4.3 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา  

              - ส ารวจสภาพการใช้สารเสพติดของเด็กในสถานศึกษา ปีละ 2 ครั้ง 
              - ออกตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนทุกภาคเรียน 
              - รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

4.4 ได้รับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่คอยให้ค าปรึกษา 
แนะน า ช่วยเหลือ นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
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4.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง   ของ
มนุษย์จังหวัดสระบุรี, บ้านพักเด็กและครอบครัว, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ฯลฯ ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อย่างเหมาะสม เช่น กรณีถูกท าร้ายร่างการ, การละเมิดทางเพศ, ถูกกระท าความ
รุนแรงจากบุคคลในครอบครัว  

4.6 มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ใช้ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน 

    4.7 สพป.สบ.1 จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้วยการมอบทุนการศึกษา และช่วยเหลือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรือประสบภัยพิบัติ 

    4.8 สพป.สบ. 2 จัดตั้ง “กองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพ่ือเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง” เพ่ือ
ระดมทรัพยากร  ในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้วยการมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรือประสบภัยพิบัติ 

    4.9 สพม.เขต 4 จัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์ การคัดกรอง
นักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม เพ่ือบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนจริง   ให้ได้รับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล และส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   ได้จัดสรรเงิน
อุดหนุนเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4  
ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 

 - แจ้งปฏิทินด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือรับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนร่วมประชุมทาง Vdo Conference  เพ่ือรับฟัง
การชี้แจงนโยบาย/แนวปฏิบัติและแนวทางการด าเนินงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษาในสังกัด 

                    4.10 สพม.เขต 4 จัดตั้งทุนพระบรมวงศานุวงศ์และทุนต่าง ๆ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับผิดชอบงานทุนพระบรมวงศานุวงศ์
และทุนต่าง ๆ โดยจะได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้มีการประชาสัมพันธ์หรือคัดเลือกนักเรียนยากจนให้ได้รับทุนต่าง ๆ  อาทิ เช่น 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

89 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

  - มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
  - โครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
  - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  - ทุนจากองค์กรเอกชนต่าง ๆ อาทิเช่น ทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ฯลฯ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะแจ้งประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียน

ในสังกัด เพ่ือแจ้งนักเรียนที่ยากจนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา โดยให้ส่งใบสมัครและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับการคัดเลือก ทั้งนี้  ทุนการศึกษาที่มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือก ก็จะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือก แล้วส่งข้อมูลใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงาน
ที่แจ้งมา  ส่วนกรณีให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์อย่างเดียว ก็ให้สมัครโดยตรงไปยัง
หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธินั้น  เพื่อด าเนินการคัดเลือกต่อไป  เช่น  ทุนการศึกษาเอกชนต่าง ๆ 

2) ปัญหาอุปสรรค 
ส าหรับคนพิการ 

1. สพม.เขต 4 ขาดงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้กับครูที่มารับงานใหม่เพ่ือให้สามารถเป็นผู้

คัดกรองและพัฒนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเนื่องจากอยู่ในสถารการ์โรคระบาดท าให้ไม่

สามารถอบรมได ้

2. ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ให้ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายทักษะสูงของ 
3. ปัจจัยด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ในด้านเทคโนโลยี และในด้านงบประมาณในการบริหาร 

จัดการด้านเทคโนโลยี ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี 

 ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
1. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของ สพม.เขต 4 
   - กรณีโรงเรียนเกิดปัญหาในการกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรมที่ต้องด าเนินการ  ส านักงานเขต
พ้ืนที ่

การศึกษาไม่สามารถช่วยเหลือหรือแนะน าได้  เนื่องจากมูลนิธิ กสศ. ให้โรงเรียนประสานโดยตรงไปยังองค์กรที่
ดูแลรับผิดชอบ 

2 .ทุนพระบรมวงศานุวงศ์และทุนต่าง ๆ ของ สพม.เขต 4 
  - การคัดเลือกทุนมีกระบวนการซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น โดยปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการมอบ

อ านาจให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก เช่น  มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.), ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ    เพ่ือเยาวชน ในพระบรม
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ราชินูปถัมภ์  เป็นต้น  ในขณะที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   ต้องรับผิดชอบโรงเรียนใน
พ้ืนที่ 2 จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี) ท าให้ต้องท างานซ้ าซ้อน ไม่ลดขั้นตอนในการท างาน 
             3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

1. สพม.เขต 4 แจ้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในระบบกลุ่ม line และติดตามการด าเนินงาน
เป็นระยะพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับเครือข่าย  

     2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีได้ส่งเสริมให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่
ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ในทุกทักษะ ส่งผลให้ประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
               3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อม 
ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น าเข้ามาใช้ในงาน ท าการศึกษาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้จัดให้มีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับงานที่จะน า มาใช้และเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลปัจจัยด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ในด้าน
เทคโนโลยี 

ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

1.  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สพม.เขต 4 
- ควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีส่วนรับรู้ข้อมูลที่จะสามารถช่วยเหลือโรงเรียนได้ใน 

กรณีเกิดปัญหาในการกรอกข้อมูลในระบบโปรแกรมที่ต้องด าเนินการ  
                2. ทุนพระบรมวงศานุวงศ์และทุนต่าง ๆ สพม.เขต 4 

   - ควรลดขั้นตอนในการท างาน ไม่ต้องผ่านหน่วยงานทางการศึกษาหลายขั้นตอน  โดย 
มอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งด าเนินการเองเลย 

  - หน่วยงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาควรแบ่งแยกจังหวัด เป็นราย 
จังหวัด เพื่อให้การท างานง่าย มีความสะดวก คล่องตัว ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน ลดขั้นตอน การท างาน  
 
 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
ส าหรับคนพิการ 

1. สพม.เขต 4 ควรจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพ่ือพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานจัดการเรียนรวม  

เนื่องจากต้องมีทักษะในการคัดกรองและต้องได้รับใบอนุญาตในการคัดกรองเป็นไปตามที่ สพฐ.ก าหนด 

ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

1. หน่วยงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาควรแบ่งแยกจังหวัด เป็นรายจังหวัด 

เพ่ือให้การท างานงา่ย มีความสะดวก คล่องตัว ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนในการท างาน 
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5)  ปัจจัยความส าเร็จ  

 
 
 

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม 2563 
   ร้อยต ารวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตา
ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภท ที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ  
 

 

                               

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับคนพิการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

            1.  ได้จัดทีมงานเครือข่ายครูที่เป็นศูนย์การจัดการเรียนรวมที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการในการช่วย

นิเทศให้ความรู้และให้ค าปรึกษาพร้อมทั้งบริการเครื่องมือวัดและคัดกรองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งมีการ

ติดตามเป็นระยะ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

1. นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม

กัน ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  อัตราการออกกลางคันลดลง โดยมีเงินหรือทุนที่ต้องใช้ในการเล่าเรียนต่อ 

เพ่ือให้พ้นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย 

2. ลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองในการต้องหาเงินส่งเสียเล่าเรียนให้กับบุตรในปกครอง ท าให้สุขภาพจิต

ดีทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลต่อการเล่าเรียนที่มีความสนใจ ตั้งใจ มุ่งมั่น เพ่ือประสบความส าเร็จ  

 

 

ภาพประกอบการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระบรมวงศานุวงศ์และทุนต่าง ๆ  

- ทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

- ทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 

- ทุนมลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

93 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 
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การฟ้ืนฟูศักยภาพนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี (ศูนย์ใหญ่)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การฟื้นฟูศักยภาพนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี (หน่วยบริการอ าเภอ) 
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การฟืน้ฟูศักยภาพนักเรียนพิการในศนูย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัดสระบุรี (บ้านนักเรียนพิการ) 
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นโยบายที่ 5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

จังหวัดสระบุรี ด าเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ 
น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ประสานงานการจัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี เป็นผู้ร่วมด าเนินงาน 
ทั้งนี้มีการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังนี้ 

1.1 หน่วยงานลงพื้นที่ส ารวจ วางแผน และเตรียมความพร้อม จัดท าแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดประชุม “เดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน” โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิ เทศก์ และ ประธานกลุ่ม
โรงเรียน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป็น
โรงเรียนน าร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 6 โรงเรียน 
ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดเขาดิน 2) โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 3) โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4) โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 5) 
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง   6) โรงเรียนวัดหนองทางบุญ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และประธาน        
สหวิทยศึกษาทุกแห่ง โดยที่ประชุมมีมติเลือกโรงเรียนอนุบาลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียน
น าร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายจ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) 
โรงเรียนวัดค าพราน 2) โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 3) โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)     4) โรงเรียน 
บ้านท่าฤทธิ์ 5) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6) โรงเรียนวัดปากน้ า 

1.2 หน่วยงานลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงเพ่ือประกอบการจัดท ารูปแบบ (Model) แผนผังอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พร้อมทั้งจัดท าค าของบประมาณตามแบบฟอร์มของส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ www.1tambon1school.inoobec.com ) และ
น าเสนอที่ประชุม อกศจ.สระบุรี ( ด้านการพัฒนาการศึกษา ) และที่ประชุม กศจ.สระบุรี ในวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564  

1.3 หน่วยงานจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนคุณภาพชุมชน 
รายการ ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอ่ืน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

http://www.1tambon1school.inoobec.com/
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- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ( โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒา
จารย์ และโรงเรียนเครือข่าย ) จัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนคุณภาพชุมชน จ านวน 8 รายการ เป็น
จ านวนเงิน 17,093,800 บาท  

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ( โรงเรียนอนุบาลวังม่วงและโรงเรียน
เครือข่าย ) จัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนคุณภาพชุมชน จ านวน 31 รายการ เป็นจ านวนเงิน 
131,504,300 บาท  

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

2.1 การประสานงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกๆ อาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนท้ังในด้านการสั่งการ การประสานขอความร่วมมือ หรือการข้ามข้ันตอนในการประสานงาน  

2.2 ปัญหาจากความไม่เข้าใจในนโยบายของผู้ปกครอง/ชุมชนโรงเรียนเครือข่ายบางแห่ง ที่มี
ความกังวลในสภาพสังคม ครอบครัว และสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน ภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ จากการ
เดินทางไปเรียนของบุตรหลานที่ระยะทางไกลจากเดิม รวมทั้งวัฒนธรรมความผูกพันกับโรงเรียน 

2.3 ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 ส่งผลการวาง
แผนการด าเนินงาน 

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

3.1 ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในนโยบายผ่านระบบทางไกล 

3.2 มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ชัดเจน  
อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือการสั่งการ การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนหลัก และโรงเรียน
เครือข่าย ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน   

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

4.1 มีความชัดเจนในการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินการ และหน่วยงานก ากับดูแล 
ควรเป็นต้นสังกัด เนื่องจากส่งผลต่อการติดตามการด าเนินงาน การรายงานผลที่ซ้ าซ้อน 

4.2 โรงเรียน และชุมชน ขาดความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของนโยบาย และชุมชนบางแห่งไม่
ต้องการให้มีปรับเปลี่ยนโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

4.3 เงื่อนไขของเกณฑ์/คุณสมบัติโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไม่เอ้ือต่อโรงเรียน/ชุมชนที่มีความ
พร้อม 

4.4 โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กท่ีไม่มีผู้บริหาร จะให้ความร่วมมือด าเนินการได้ง่าย 
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23  ธ.ค. 63 
คณะกรรมกำร     
สพป.สระบุรีเขต ๑  
ลงพื้นทีก่ลุ่มโรงเรียน
หนองแซง 
 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

5.1 ความมุ่งมั่นในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติของฝ่ายบริหารการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานในจังหวัดสระบุรี  

5.2 หน่วยงานมีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนอย่างจริงจัง อาทิ การลงพ้ืนที่จริง 
การจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนโดยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย การก ากับติดตามการด าเนินงาน  เป็นต้น   

                   

ภาพประกอบการด าเนนิงานขบัเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

8 ธ.ค. 63     
สพป.สระบุรีเขต ๑ 
จัดประชุมคัดเลอืก
โรงเรียนน ำรอ่ง  
โรงเรียนคุณภำพ
ของชุมชน 
 

13 ม.ค 64  
สพป.สระบุรีเขต ๑  
ประชมุคัดเลือก
โรงเรียนคุณภำพของ
ชุมชน อ ำเภอละ 1 
โรงเรียน  
 

๒๙ ม.ค. ๖๔ 
ผู้ตรวจรำชกำร ศธ. 
และผูบ้ริหำร
กำรศึกษำจังหวัด
สระบุร ีติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณภำพของชุมชน  
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ภาพแสดงแผนที่สถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี ที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรเีขต 1 
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แผนผังในอนาคตโรงเรยีนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุีเขต 1 
 

 
 

รูปแบบ Model แสดงการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 
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พื้นที่เครือข่ายของโรงเรียนคณุภาพของชุมชนของโรงเรยีนอนบุาลวังม่วง : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

 
 

รูปแบบ Model แสดงการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน Wangmuang Model  
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 
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ภาพแสดงรายการจัดท าค าขอจัดตัง้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุีเขต 1 

ล าดับที ่ โรงเรียน อ าเภอ รายการ งบประมาณ 
1 อนุบาลวังม่วง วังม่วง จ านวน 3 รายการ 20,661,400 
2 บ้านซับน้อยเหนือ มวกเหล็ก จ านวน 7 รายการ 34,920,200 
3 อนุบาลวิหารแดง วิหารแดง จ านวน 6 รายการ 18,079,100 
4 วัดขอนชะโงก(เขยีววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) หนองแค จ านวน 7 รายการ 23,089,800 
5 วัดป่าไผ่ แก่งคอย จ านวน 8 รายการ 34,753,800 

รวม จ านวน 31 รายการ 131,504,300 

  

5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

จังหวัดสระบุรี โดยคณะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี 
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารการศึกษาร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
และจัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการตามกรอบการด าเนินงานที่ สพฐ. ก าหนด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
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 1.2 ผู้บริหารการศึกษาจัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพ่ือร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อม  

การจัดท าแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด และการพัฒนารูปแบบ (Model) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนดี สี่

มุมเมือง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563   

 1.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี 
เพ่ือชี้แจง สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 พร้อมแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่ สพฐ. ก าหนด ให้แจ้งความ
ประสงค์ส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ( ตามหนังสือที่ ศธ 04234/ว 
5582 เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ) 

1.4 ลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด ในด้านกายภาพ ด้านการ

บริหารจัดการ ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงจากการสังเกต สัมภาษณ์

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา น ามาพิจารณาคัดเลือกเป็น “โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” ของจังหวัด

สระบุรี  

2)  ข้อค้นพบ /ปัญหาอุปสรรค 

2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

2.2 การประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานสหวิทยาเขตทุกแห่ง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดสระบุรี จ านวน 5 โรงเรียน อันได้แก่ ๑) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
สระบุรี (เป็นโรงเรียนน ารองในการพัฒนาในปี งบประมาณ 2565) 2) โรงเรียนหนองแซงวิทยา 3) โรงเรียน
บ้านท่ามะปรางวิทยา 4) โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 5) โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ- 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

104 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

- อยู่ระหว่างด าเนินการ- 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

ภาพประกอบการด าเนนิงานขบัเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 พ.ย. 63 

สพม. เขต 4 สระบุร ีจดัประชุม
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน      
ตามกรอบ สพฐ.  

 26 พ.ย. 63 
สพม. เขต 4 สระบุรี จัดประชุมคณะ

ศึกษานิเทศก์วางแผนการพัฒนา

รูปแบบ (Model) เพื่อขับเคลื่อน

นโยบายโรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

 

 30 พ.ย. 63 
สพม. เขต 4 สระบุรี  จัดประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อ

ชี้ แ จ ง  ส ร้ า งความ เข้ า ใจและ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย

โรงเรียนดีสี่มุมเมือง  
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รูปแบบ Model แสดงการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 สพม. เขต 4 สระบุรี ลงพืน้ที่ส ารวจบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา
ในสังกัด ด้านกายภาพ การบริหารจัดการ เครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

 8 ธ.ค. 63 
สพม. เขต 4 สระบุรี จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

จังหวัดสระบุรี 
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5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

จังหวัดสระบุรี มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวนทั้งสิ้น 109 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 53 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 41 โรงเรียน และ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี 

จ านวน 15 โรงเรียน การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้  

1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ผ่านทาง 

Social Media  

1.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

1.3 จัดกิจกรรมสร้างภาวะผู้น าให้ผู้บริหาร เสริมสร้างศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีการประกวดนวัตกรรม คัดเลือกผลงานดีเด่น พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล www.1tambon1school.innoobec.com 

1.5 สร้างกลุ่มไลน์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงาน 

1.6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง 

 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

2.1 มีนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา การบริหารจัดการของผู้บริหาร (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร)  

2.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี

นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม)  

2.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.4 มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA Online) โรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 

 

 

 

http://www.1tambon1school.innoobec.com/
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3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

3.1 มีการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ  

3.2 การประกวดนวัตกรรมและคัดเลือกผลงานดีเด่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงาน

ดีเด่นทุกประเภท โรงเรียนส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการตัดสินผลงานและมอบรางวัล

เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

ในแต่ละปีงบประมาณ สพฐ. ควรมีความชัดเจนในการด าเนินนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล  

5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

5.1 การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  โรงเรียนหน้าพระลาน 

(พิบูลสงเคราะห์)  โรงเรียนแกนน าคุณภาพประจ าต าบล  

5.2 นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) ของ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   

5.3 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ภาพประกอบการด าเนนิงานขบัเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ภาพงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล วันที่ 30 กันยายน 2563 
ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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ภาพกิจกรรมการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

 
 

                     การนิเทศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม         การนิเทศ โรงเรียนสุธีวิทยา 

  
การนิเทศ โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานกุลูวิทยา” การนิเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 

  
          การนิเทศ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ 

สระบุรี 
การนิเทศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

  
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
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 5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

จังหวัดสระบุรี ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ มีผลดังนี้  

              1.1 จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 และแผนบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอ าเภอ (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีการศึกษา 2563 – 2564 ท า

ให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อย มีครูไม่ครบชั้น ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ขาดแคลนสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ 

สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2 ให้มีศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอละ 1 ศูนย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์     
การใช้ทรัพยากรบุคคลที่คุ้มค่า และระดมทรัพยากรร่วมกัน เช่น ทอดผ้าการศึกษาเพ่ือจ้างครูช่วยสอน สรรหา
ครู     จิตอาสาช่วยสอน พิจารณาอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
หลัก  

1.3 โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีความเข้มแข็ง มี
การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ มีวินัย การคิดวิเคราะห์ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะด้านได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ มี Best Practice  ที่สามารถ
เป็นแบบอย่างได้ และมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามบริบทของโรงเรียน ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอนแบบจัดแยกทุกชั้น แบบคละชั้น พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

2) ใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนทางไกล DLTV และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ โดยมีครูเป็น

ผู้ดูแล ก ากับ ติดตาม เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทดสอบหลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้  

3) ใช้หลักสูตรรวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองหรือการลงมือปฏิบัติ  

4) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ มีการเข้าค่ายวิชาการเพ่ือพัฒนาและ      
ซ่อมเสริมนักเรียน  

5) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรี ยน ชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กร
ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ บุคลากรเพ่ือให้โรงเรียน
ด ารงอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
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6) จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสมเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาเพ่ือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานน าไปสู่การสร้างคุณภาพแห่งการเรียนรู้  

1.4 ใช้เครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรวมแบบกลุ่ม
โรงเรียน  
 1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ โรงเรียน

ขนาดเล็กด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

2.1 ขาดบุคลากร ครูจ านวนน้อยไม่สามารถก ากับดูแลนักเรียนได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียน

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2.2 ขาดผู้น าองค์กรเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากไม่มีผู้บริหาร  

2.3 ขาดแคลนงบประมาณ ในการจัดท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอน  
2.4 นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลน และพักอาศัยอยู่กับตากับยาย   

 

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

3.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านบุคลากร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์  
จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงเรียนวัดโคกกลาง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ากัด ในการจ้างครูพ่ีเลี้ยงชั้นอนุบาล 2-3 จ านวน 1 อัตรา และครู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 อัตรา  

3.2 บุคลากรภายในโรงเรียนหาความรู้ด้วยการอบรมออนไลน์ หรือเข้าร่วมอบรมตามองค์กรต่าง 
ๆ จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเอง และน ามาต่อยอดจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้น 

3.3 สื่อสารสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนขนาดเล็กควบรวมกับโรงเรียน

ใกล้เคียง  

3.4 จัดสรรงบประมาณให้เพียงและท่ัวถึง จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุงสื่อ อุปกรณ์ 

 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

สนับสนุนบุคลากรผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอก สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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5)  ปัจจัยความส าเร็จ   

5.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นกรอบและแนวทางในการ

พัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 

5.2 ครูมีจิตวิญญาณ มีความมุ่งมั่น ในความเป็นครูสูง ความร่วมมือของเครือข่าย 

5.3 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และบางแห่งมี

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  เช่น  

1) โรงเรียนวัดโคกกลาง สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 มีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 8 ปี ซ้อนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

2) โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์) สังกดัสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จัดการเรียนการสอนเสริมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีวิทยากรภายนอกร่วมพัฒนาบุคลากร มีใช้สื่อ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  
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3) โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สระบุรี เขต 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะประสบการณ์เชิงบวกด้านภาษาไทย โดยได้รับต้นแบบจากการฝึกฝน

อบรมการเรียนรู้ผ่านระบบ IT ในการผลิตสื่อที่ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ ตรงส่งผลให้การอ่านการเขียนการจับ

ใจความมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี และมีผลทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 

4) ครูฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ในการใช้เทคโนโลยี ด้วยวิธีการฝึกสืบค้นฝึกใช้ระบบ
สัมผัสตามจ านวนชั่วโมง ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และมี
ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้นโดยวิธีการนี้ท าให้ผู้เรียนค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ผ่านการศึกษาค้น
ข้อมูล 

5.4 ครูเข้ารับการอบรมระบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในหลายด้านและนอกเหนือจากวิชาเอก
ตนเอง เพ่ือน ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบรุี เขต 1 

การประชุมการบรหิารจดัการ การนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก  
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การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
..................................................................................................................... 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่   
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่   และมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียน      ด้วย
เหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ในพ้ืนที่ 28 จังหวัด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุ ด ตามที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 และขณะนี้ได้ผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว ท าให้
สถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี เปิดการเรียนการสอนครบทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดย
ต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลอย่าง
เคร่งครัด และให้สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่ง และ
หน่วยงานรายงานสถานการณ์ทุกสองสัปดาห์ คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2,16 ,30 มีนาคม และ 7 เมษายน 2564 
 แต่เนื่องจากมีเหตุผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ในบางจุดได้แก่อ าเภอเสาไห้ และอ าเภอ
เมืองสระบุรี จึงท าให้ สถานศึกษาต้องมีการสั่งปิดเพ่ือท าความสะอาดอาคารเรียน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
ระบาด  ในระหว่างวันที่  18 - 19  กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อนุบาล   เสาไห้  
อนุบาลบุญเกื้อวิทยา   และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในเขต
อ าเภอเมืองสระบุรี ท าให้สถานศึกษาสั่งปิด 1 วัน  จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ อนุบาลเสาไห้  วิทยาลัยเทคนิค
สระบุรี  อาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรีวิทยาคม  สวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี  อนุบาลสระบุรี  และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 แห่ง สั่งปิดในระหว่าง 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 
1 มีนาคม 2564 
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1.1 การจัดกลุ่มสถานศึกษาตามสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 
สังกัด 

 สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาท่ี
ตอบ 

สีขาว-สีเขียว 
(แห่ง) 

สีเหลือง-สีส้ม 
(แห่ง) 

สีแดง 
(แห่ง) 

กศน. 13 13 13 0 0 
สช 30 30    

สพป.สระบุรี 
เขต 1 

121 121 121   

สพป.สระบุรี 
เขต 2 

135 135 135   

สพม สระบุรี 21 21 21   
สอศ 9 9 9   

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

1 1  1  

รวม 329 329 329 1  
 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
  1.2.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ   329 แห่ง 
  1.2.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน      13  แห่ง 
  1.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air  121 แห่ง 
  1.2.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................)     - แห่ง 
 1.3  รายชื่อสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปิดเรียน หรือที่มีผู้เรียนติดเชื้อยืนยัน (ถ้ามี) 
 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จ านวนผู้ติดเชื้อยืนยัน (คน) 
ไม่มี  ผู้เรียน คร ู บุคลากร

ทางการศึกษา 
บุคคลอื่นใน
สถานศึกษา 
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2.  การด าเนินงานตามแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
     2.1 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเป็นแบบผสมผสาน 
      2.2 มีการเปิดสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ          
แต่ยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
   2.3 มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ยังคงมาตรการในการป้องกัน           
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 2.4 ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานศึกษาภาค

เรียนที่ 2/2563 

2.5 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

และมาตรการป้องกันฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ทางระบบออนไลน์ (http://covid.moe.go.th/survey/1/) 

2.6 ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาจัดท ารายงานผลการติดตามการจัดการเรียนการ

สอนและมาตรการป้องกันฯ ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ ส่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เพ่ือสรุป

รายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 

2.7 กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาให้ด าเนินการ

รายงานผลอย่างเร่งด่วน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้ด าเนินสรุปรายงานเพ่ือน าเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี ได้ด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา ดังนี้ 

 1) ควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคารและบริเวณ

โดยรอบ และจุดหรือบริเวณท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่นกลอน หรือลูกบิดประตู ราวจับ หรือราวบันได สวิสต์ไฟ เป็น

ต้น ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และให้มีระบบการระบายอากาศ  และถ่ายเทอากาศภายใน

อาคารที่เหมาะสม 

  2) การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้จัดเตรียม

แอลกอฮอล์เจลในการท าความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดรับ – ส่งนักเรียน รวมถึงบริเวณ

อ่างล้างมือ    และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างพอเพียง พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และ

น้ ายาท าความสะอาดอาคารอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ด้วย 

  3) การป้องกันส าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสต้องมีการป้องกัน

ตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา  ปาก จมูก โดย



 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด สระบุรี 

 

119 รายงานการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 1 

ไม่จ าเป็น หากเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษา

ในสถานบริการสาธารณสุข 

      3. ปัญหาอุปสรรค 
   3.1 การเว้นระยะห่างทางสังคมในบางเวลาอาจปฏิบัติได้ยาก เช่น การเดินทางมาเรียนของ
นักเรียนที่นั่งรถโดยสารประจ าทาง หรือรถรับ - ส่งนักเรียน  
   3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีได้ ประเมินสถานการณ์ตามค าสั่งจังหวัด
สระบุรี เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  อย่างใกล้ชิด และ
ได้แจ้งให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 3.3  ความไม่พร้อมของนักเรียน / ผู้ปกครอง ในการเรียนผ่านรูปแบบ ON-AIR , ONLINE  
เนื่องจากอุปกรณ์ และสัญญาณ 

3.4 การดูแลนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองบางครอบครัวต้องไปท างานประจ า 
           3.5 การเดินทางไปต่างจังหวัดของนักเรียนและผู้ปกครองเนื่องจากต้องกับภูมิล าเนา จาก

สังคมภาคแรงงาน 
          3.6 เนื้อหาการเรียนบางส่วน นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจ ต้องมาเน้นย้ าซ้ าทวนในช่วงเปิดการ

เรียนการสอนตามปกติ เพราะผู้เรียนมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล 
          3.7. การดูแลป้องกันตนเองของนักเรียนระหว่างปิดเรียน เป็นไปตามบริบทและสังคมพ้ืนฐาน 

ของครอบครัว 
  
  4. ข้อเสนอแนะ  

 4.1 ก าชับ เน้นย้ าให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคฯ เช่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางในที่การเว้นระยะท าได้ยาก การล้างมือ
และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

 4.2 การติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่างสังกัด ควรเป็นการประสานขอ
ข้อมูลไปที่หน่วยงานต้นสังกัด  

4.3 บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ ติดตามการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจในการด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุ   
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ติดตามการรายงานผู้ติดเชื้อเป็นประจ าทุกวัน  

เพ่ือจะสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
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ภาพ : แสดงการติดตามการด าเนินงานตามแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 โดยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ 5 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
นโยบายที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้
การด าเนินงานในบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  สถานศึกษาต้องด าเนินกิจกรรมทางลูกเสือภายใต้
มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID –19) โดยมีการคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง อีกทั้งต้องปรับกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการป้องกันและเฝ้า
ระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านครูและบุคลากร ผู้สอน ของหน่วยงานทางการศึกษายังขาดความรู้และความเข้าใจ และ
ทักษะความช านาญ  ในเรื่องหลักสูตร/กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด จ าเป็นต้องจ้างวิทยากรที่มีทักษะความ
ช านาญในหลักสูตร  มาด าเนินการ จึงไม่เกิดการร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากนัก  มี
งบประมาณค่อนข้างน้อยซึ่งต้องน าไปสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะหลายๆด้าน ท าให้ผู้เรียนบาง
คนขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เรียนบางคนไม่พร้อมที่จะไปเข้าค่ายในช่วงที่สถานศึกษาก าหนดจัด
กิจกรรม บางกิจกรรมไม่สามารถเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันได้เต็มที่ 

ในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี มีนักเรียนพิการที่มีความรุนแรงเป็น

จ านวนมากส่งผลให้การด าเนินการกิจกรรมบางรูปแบบไม่สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของนักเรียนพิการได้ หรืออาจต้องมีผู้ช่วย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการในการร่วมกิจกรรม  แก้ไขปัญหาโดยแยกประเภท 

และศักยภาพของนักเรียนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการ

น าบุตรหลานท ากิจกรรมลูกเสือร่วมกับครู 
 

นโยบายที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  พบว่าการเดินทางไม่สะดวกต่อกลุ่มเป้าหมาย และขาดวิทยากรที่
ช านาญโดยตรง แก้ไขโดยสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในแต่ละวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนา 

สพม. เขต 4 มีปัญหาด้านการบูรณาการนโยบายต่าง ๆ ที่มีความซ้ าซ้อนเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงลดภาระงานของครูและนักเรียน นอกจากนี้ครูบางส่วนยังขาดแนวทางในการประเมินทักษะต่าง ๆ  
ด้วยเครื่องมือและวิธีที่การประเมินที่มีความถูกต้อง ชัดเจน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
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การศึกษา  ได้ด าเนินการบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับสถานศึกษา ตลอดจน
มีการจัดอบรมในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ทั้งในรูปแบบของ On Site ณ สถานศึกษา  On Hand ผ่านคู่มือและเอกสาร  Online และ  On Demand  
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  
ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้สื่อ DLTV / DLIT และสื่อ Online ซึ่งได้จากแหล่ง Social ต่าง ๆ โรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสู่เวทีการแข่ง
ระดับจังหวัด ประเทศ 

ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ (E to E) 
เพ่ือพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีโอกาส มีงานท ามากขึ้น  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ แก้ปัญหาความขาดแคลน ก าลังคน เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และเป็น
หลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง  ควรบูรณาการนโยบายต่าง ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินงานและการรายงานของสถานศึกษาการพัฒนา Big Data ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกัน    อีกท้ังจัดท าแนวทางการด าเนินงานของแต่ละทักษะให้ชัดเจน  เพื่อน าไปขยายผล
ให้โรงเรียน 

2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า 

การจัดการเรียนการสอนสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า เป็นการสร้างโอกาสให้กับ

นักเรียนที่ต้องการมีงานท าหลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะได้วุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ 

วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที ่6 และ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพ่ือใช้   ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ต่อไป และส าหรับนักเรียนที่ฝึกในศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นนักเรียนสามารถที่จะน าความรู้และทักษะ

การท างานดังกล่าวไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ปัญหาอุปสรรค ของการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาคือ  ผู้ปกครอง

นักเรียนยังมีค่านิยมที่จะให้บุตรหลานเรียนด้านวิชาการเพ่ือมุ่งสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  การส่งนักเรียน

เข้าฝึกทักษะในสถาบันอาชีวศึกษายังมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก รวมทั้งการเดินทางและความปลอดภัยของนักเรียน  

รวมถึงปัญหาการใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) 

เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ครูในโรงเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจน้อย  

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  

(1) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในระหว่างการ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละภาคเรียน  

(2) ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย โรงเรียนแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนได้เรียนใน

วิชาพ้ืนฐานอยู่ที่โรงเรียน ส าหรับวิชาที่ต้องฝึกทักษะโรงเรียนจะประสานกับสถาบันอาชีวะ เชิญครูผู้สอนมาให้
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ความรู้  ฝึกทักษะนักเรียนที่โรงเรียน และไปฝึกทักษะที่สถาบันอาชีวะศึกษาเฉพาะวิชาที่ต้องฝึกกับเครื่องจักร

ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาที่โรงเรียนได้  

(3) ด้านหลักสูตร โรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ
ศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพและมีงานท า 

2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 

ปัญหาที่พบของแต่ละวิทยาลัยแตกต่างกัน ดังนี้ 

2.1)  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  มีการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ   มีระยะทางไกล , นิเทศไม่

ครบตามจ านวนที่ก าหนด , การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19, มีงบประมาณ การสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ , 

การเพ่ิมจ านวนผู้เรียนระบบทวิภาคี 

2.2)  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จ านวนสถานประกอบการ  บางสาขาวิชามีสถานประกอบการ

ที่ร่วมลงนามความร่วมมือรองรับจ านวนน้อย , ขาดสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดระบบทวิภาคี

ของ  แต่ละแผนกวิชา , สถานประกอบการที่ร่วมจัดระบบทวิภาคีบางสถานประกอบการยังไม่มีการลงนาม

ความร่วมมือ, สถานประกอบการหลายแห่งต้องการนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์จ านวนมาก แต่วิทยาลัย

สารพัดช่างสระบุรี มีจ านวนนักศึกษาน้อยไม่สามารถส่งให้ครบตามจ านวนได้ 

2.3) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ช่วงระยะเวลาการจัดงานของวิทยาลัยฯและสถาน

ประกอบการไม่ตรงกัน 

2.4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ในเดือนมกราคม 2564 มีนักเรียน นักศึกษา ที่ส่งตัวกลับจาก

สถานประกอบการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 และท าให้นักเรียน นักศึกษา ได้หาสถานประกอบการ

ใหม ่และฝึกงานชดเชยในชั่วโมงท่ีหายไป 

2.5) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครองยังไม่เข้าใจในการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ สถานประกอบการมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการดูแลและเอาใจใส่ต่อ

นักเรียน นักศึกษา ในขณะที่ฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้สถานประกอบการมีมาตรการเข้มงวดและระยะเวลาในการรับนักเรียน 

นักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจากแผนการฝึกมีการคาดเคลื่อน 

                ข้อเสนอแนะ 
1) วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  ส่งเสริมให้ครูนิเทศติดตามแบบระบบออนไลน์ , จัดตารางการ

นิเทศในแต่ละแผนกแต่ละสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงกัน  ให้ครูนิเทศไปด้วยกัน , เขียนโครงการเข้า

แผนปฏิบัติการประจ าปี , ส่งเสริมให้แผนกวิชาเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือ  
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2) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี  ขยายการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือ

สอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการ และเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

3) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  วิทยาลัย ควรจัดเวลาให้ตรงกับสถานประกอบการ และ

วิทยาลัยต้องประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี   ทางวิทยาลัยฯ ได้ติดต่อกับสถานประกอบการเพ่ือรองรับ 

นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ถูกส่งตัวกลับมาที่วิทยาลัยฯ และท าบันทึกข้อความรายงานให้กับผู้บริหารทราบ 

5) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  อีก

ทั้งได้แจ้งแนวทางการเรียน การสอน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับนักเรียน ณ สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในเครือข่ายทุกแห่งทราบสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน  

ฝึกอาชีพ อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งมี

นักเรียน - นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือมีลักษณะการท างานที่

มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระยะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  จึงแจ้งแนวทางยังสถาน

ประกอบการเก่ียวกับมาตรการการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ขณะฝึกในสถานประกอบการ  

6) วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี  ถ้านักเรียน-นักศึกษาที่ไม่ได้มาเรียนจะมีการ

ส่งใบความรู้ สื่อต่าง ๆ ของแผนกให้กับนักเรียน-นักศึกษาและนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีการลาในกรณีที่ไม่มา

เรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่

สอดแทรกทักษะศตวรรษที่ 21 ไม่ครอบคลุมและส่งผลให้ไม่เกิดทักษะที่จ าเป็นกับผู้เรียนเท่าที่ควร ซึ่งพบใน

โรงเรียนขนาดเล็ก   การบูรณาการนโยบายต่าง ๆ มีความซ้ าซ้อนเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงลดภาระงานของครู

และนักเรียน นอกจากนี้ครูบางส่วนยังขาดแนวทางในการประเมินทักษะต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและวิธีที่การ

ประเมินที่มีความถูกต้อง ชัดเจน      

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนหรือให้แนวทางการออกแบบการเรียนรู้น าหลักสูตรสู่การจัดการ เรียน

การสอนตามแนว Active Learning ให้มากยิ่งขึ้นโดยผู้มีความรู้มีทักษะเป็นวิทยากรให้ค าแนะน า รวมทั้งมีการ
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วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรให้สะท้อน มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

ปัญหาที่พบ  
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการทดสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งมา

ไม่เป็นปัจจุบัน บางรายย้ายไปสังกัดอ่ืนแล้ว ท าให้ต้องหารายชื่อผู้เข้าสอบแทน   
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบไม่เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว มีการ

แจ้งเพ่ิมเติมท าให้ผู้เข้าสอบจะต้องลงทะเบียนในระยะเวลาที่กระชั้นชิด 
3. รายชื่อเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1แจ้งไป

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว แต่ในวันเข้าสอบยังเป็นรายชื่อเดิมอยู่ 
4. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดการสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือประเมิน

ความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR มีระยะเวลาที่เร่งรีบเกินไป และงบประมาณที่จัดสรรให้กับศูนย์ HCEC ไม่
เพียงพอ 

วิธีการแก้ไขปัญหา  
1. ประสานงานเพื่อการแก้ไขข้อมูลของผู้รับการทดสอบ กับผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงาน

โครงการ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ 
2. ด าเนินการประสานงาน ตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล ณ สนามสอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้

ประสานงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ณ 
สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในวันจัดสอบ 

ข้อเสนอแนะ  
1. การด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายควรระบุเฉพาะ เจาะจงไปที่กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ เพ่ือให้ได้ประโยชน์จาก
การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสูงสุด เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากร ที่มีความเกี่ยวข้อง จ าเป็นกับ
การทดสอบ ควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรวางแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุม    มี
ระยะเวลาในการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามากขึ้น 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ควรก าหนดโควตา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ 
วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการส่งรายชื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยตนเองเพ่ือรายชื่อผู้เข้าสอบจะได้เป็นปัจจุบัน 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

DEEP เป็นระบบการท างานที่ใหญ่ เนื้อหาในบางระดับชั้นยังไม่สมบูรณ์ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
เข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่  การใช้งานยังไม่เสถียร ในระบบเลขบัตรประชาชนของทุกคน ซึ่งคนอ่ืนสามารถเข้า
ไปดูและแก้ไขได้ในทุกโรงเรียนการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ทั้งรอบแรก และระลอกใหม่ จึงไม่ได้จัดการอบรมชี้แจงผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนประกอบกับ
ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม  และผู้เรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน สถำนศึกษำควร
ด ำเนินกำรกำรประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมอบหมำยให้คุณครูสืบค้นเนื้อหำจำก
เว็บไซต์ทำงกำรศึกษำ  ต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยกำรสร้ำงเมนูสำรสนเทศท่ีเว็ปไซต์
โรงเรียน โดยมีข้อมูล ชื่อ และ mail ไว้ เพ่ือให้บริกำรกับนักเรียนที่ลืม และสำมำรถตรวจสอบว่ำโรงเรียน ได้
ด ำเนินกำรสร้ำง mail ครบทั้ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู และ นักเรียน ทุก
คนยังได้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำต่ำง ๆ ที่เหมำะสมตำมหลักสูตรและระดับชั้นไว้ในเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือสถำนศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรให้ผู้จัดท ำระบบ น ำข้อมูลที่ได้ค้นพบปัญหำ

อุปสรรคไปพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนควรมีกำร
จัดกำรอบรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้รับผิดชอบคนใหม่ ซึ่งมำท ำหน้ำที่แทนบุคลำกรที่เปลี่ยนต ำแหน่ง 

4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

ปัญหาอุปสรรค 
มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผล

กระทบต่อการจัดประสบการณ ์เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างเคร่งครัด ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง มี
ภาวะเสี่ยง เนื่องจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ต้องเรียนรู้ผ่านการเล่น การหยิบ จับ สัมผัสสื่ออุปกรณ์ และมีการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในส่วนของการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด าเนินการได้ไม่ชัดเจนและไม่
ต่อเนื่อง อีกทัง้ขาดแคลนครูผู้สอนปฐมวัย/ครูผู้สอนจบไม่ตรงสาขา 

วิธีการแก้ไขปัญหา ท าได้โดยประสานขอความร่วมมือผู้ปกครองให้เป็นผู้จัดกิจกรรม และเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับเด็ก   ส่งสื่อ ใบกิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่บ้าน ระหว่างหยุดมาโรงเรียน โดยจัดเตรียมสื่อ ใช้
เวลาท ากิจกรรม ช่วยกระตุ้น/เร้าความสนใจให้เด็กท ากิจกรรม/ประสบการณ์เรียนรู้ หรือดูแลช่วยเหลือเด็กให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้  หรือใช้รูปแบบการทางไกล DLTV + สื่อสมเด็จพระเทพฯ /ยูทูป ใช้การสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคชั่น เช่น Line / Facebook / Zoom   
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ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส าคัญกบั

ครูผู้สอนปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญเพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กที่สนองต่อธรรมชาติของพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน เพ่ือความพร้อมส าหรับการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพของเด็กโดยใช้กระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  

2. เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเสริมความสามารถในการพัฒนางานวิชาการและ
ท าหน้าที่จัดประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กเต็มเวลา มีคุณภาพและอย่างต่อเนื่อง  ไม่ควรมอบหมายหน้าที่ให้
ไปท าหน้าที่งานประจ าอ่ืน ๆ ท าให้ต้องละทิ้งห้องเรียน เช่น งานบริหารทั่วไป  งานการเงินและพัสดุ งานอาคาร
สถานที ่ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมกับครู ผู้ปกครองเด็ก ในการวางแผน ก าหนดทิศทาง/เป้าหมายที่
ชัดเจน ออกแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา รวมถึงมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินพัฒนาการ
เด็กอย่างสม่ าเสมอ  

4.  สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูผู้สอนพัฒนาต่อยอดผลการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาใน
การคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ปัญหำอุปสรรค 
      ขำดงบประมำณในกำรจัดอบรมให้กับครูที่มำรับงำนใหม่สำมำรถเป็นผู้ คัดกรองและพัฒนำ

นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และเนื่องจำกอยู่ในสถำนกำรณโ์รคระบำดท ำให้ไม่สำมำรถอบรมได้และ
กำรขำดปัจจัยด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนในด้ำนเทคโนโลยี ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด
สระบุรี  แก้ไขปัญหำโดยสร้ำงกลุ่ม social network ในกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ในระบบ  ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนเป็นระยะพร้อมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำย โดยส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เหมำะสมกับศักยภำพของผู้ เรียน และก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับ
สถำนศึกษำที่ครอบคลุมกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกทักษะ ส่งผลให้ประสิทธิผลของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำ
จังหวัดสระบุรีด้ำนควำมสำมำรถในกำรผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง 
               ข้อเสนอแนะ 
                 ควรจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. เพ่ือพัฒนำครูผู้รับผิดชอบงำนจัดกำรเรียนรวมเนื่องจำกต้องมีทักษะ
ในกำรคัดกรองและต้องได้รับใบอนุญำตในกำรคัดกรองเป็นไปตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 
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นโยบายที่ 5  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ปัญหาอุปสรรค 

1 การประสานงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกๆ อาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนท้ังในด้านการสั่งการ การประสานขอความร่วมมือ หรือการข้ามข้ันตอนในการประสานงาน  

2 ปัญหาจากความไม่เข้าใจในนโยบายของผู้ปกครอง/ชุมชนโรงเรียนเครือข่ายบางแห่ง ที่มคีวาม
กังวลในสภาพสังคม ครอบครัว และสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน ภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ จากการเดินทาง
ไปเรียนของบุตรหลานที่ระยะทางไกลจากเดิม รวมทั้งวัฒนธรรมความผูกพันกับโรงเรียน 

3 ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 ส่งผลต่อการ           
วางแผนการด าเนินงาน 

การแก้ไขปัญหา  

ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในนโยบายผ่านระบบทางไกล ก าหนด

แนวทางการด าเนินงานบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ชัดเจน  อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน เพ่ือการสั่งการ การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด รวมถึง คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่าย 

ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน   

ข้อเสนอแนะ  

1. มีความชัดเจนในการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินการ และหน่วยงานก ากับดูแล 
ควรเป็นต้นสังกัด เนื่องจากส่งผลต่อการติดตามการด าเนินงาน การรายงานผลที่ซ้ าซ้อน 

2. โรงเรียน และชุมชน ขาดความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของนโยบาย และชุมชนบางแห่งไม่
ต้องการให้มีปรับเปลี่ยนโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

3. เงื่อนไขของเกณฑ์/คุณสมบัติโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไม่เอ้ือต่อโรงเรียน/ชุมชนที่มีความ
พร้อม 

4. โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหาร จะให้ความร่วมมือด าเนินการได้ง่าย  

5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ข้อเสนอแนะ  ในแต่ละปีงบประมาณ สพฐ. ควรมีความชัดเจนในการด าเนินนโยบายขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

ปัญหาอุปสรรค 

ขาดบุคลากร ครูจ านวนน้อยไม่สามารถก ากับดูแลนักเรียนได้ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขาดผู้น าองค์กรเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากไม่มีผู้บริหาร        ขาด
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แคลนงบประมาณ ในการจัดท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลน และพัก

อาศัยอยู่กับตากับยาย   

แก้ไขปัญหา  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านบุคลากร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงเรียนวัดโคกกลาง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ากัด ในการจ้างครูพ่ีเลี้ยงชั้นอนุบาล 2-3 จ านวน 1 อัตรา และครู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 อัตรา  บุคลากรภายในโรงเรียนหาความรู้ด้วยการอบรมออนไลน์ หรือเข้า
ร่วมอบรมตามองค์กรต่าง ๆ จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเอง และน ามาต่อยอดจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  สื่อสารสร้างความเข้าใจผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนขนาดเล็กควบรวม
กับโรงเรียนใกล้เคียง  จัดสรรงบประมาณให้เพียงและทั่วถึง จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุงสื่อ 
อุปกรณ ์

ข้อเสนอแนะ  

สนับสนุนบุคลากรผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอก สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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