คำนำ
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึก ษา เป็นมาตรการส าคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ บรรลุเป้าหมาย
สอดคล้อง กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมี ประสิ ทธิภ าพ การติดตาม
ตรวจสอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2564 กรณีปกติ รอบที่ 1 มีจานวน
5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ
เฉพาะด้าน( Agenda Based) เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในสถานศึกษา
สานักงานศึกษาธการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจติดตามในระดับ
จั งหวัด ได้มีการจั ดประชุมชี้แจง ให้ กับ หน่ ว ยงานทางการศึก ษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เข้าใจถึงรูปแบบ และ
เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามตรวจสอบ และได้นามาวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของจังหวัด
ในการดาเนินงานในแต่ละด้านต่อไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
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แบบรำยงำนนโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
……………………………………………
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และหน่ ว ยงานการศึ ก ษาในจั ง หวั ด
รายงานผลการติดตามประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 กำรส่ง เสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้อ งต่อ บ้ำ นเมือ ง มีพื้น ฐำนชีวิตที่มั่น คง และมีคุณ ธรรม
ควำมเป็นพลเมือง ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย โดยกระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด
๑.๑.๑ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ประจาปี ๒๕๖4 กิจการโครงการชุมนุ มยุว กาชาดและกิจกรรมบาเพ็ ญ ประโยชน์ ยุ ว กาชาดเฉลิ ม พระ
เกี ย รติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ มีความ
เสียสละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้แพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก
ยุวกาชาด
ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับคาปฏิญาณตนยุวกาชาดอย่างแท้จริง
กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติด
เชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID -19) ได้ทาความสะอาดสถานที่ส่ ว นรวม ทาเจลล้ างมือ เพื่อแจกจ่ายให้
ประชาชนในชุมชน รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการ ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น
ผลดำเนินงำน
ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖
4
1) สมาชิกยุวกาชาด
จานวน 100 คน
2) ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และคณะครู
จานวน 10 คน
3) ผู้ปกครอง,อสม
จานวน 10 คน
4) ลูกเสือ
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 140 คน
ระยะเวลำที่ทำกิจกรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 1 วัน
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โครงกำร ศธ.
อำสำบำเพ็ญ
ประโยชน์
เพื่อ
ราลึกในพระ
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
ชนกาธิเบศร
พล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
จิตสานึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบุคลากรระทรวงศึกษาธิการ
อาสาบาเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น

จิต

น้อม
มหา
พระบรม
มหาภูมิ
มหาราช
สร้าง
ได้ร่วมทากิจกรรมจิต

กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพและกิจกรรม ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์
เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2563
ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ลูกเสือ และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพและกิจกรรม ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์
ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิด
กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ โดยมี นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นากล่าวสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ลูกเสือ และ
สมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณด้านหน้าสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริเวณด้านหน้าโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
๑.๑.๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1

๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษากาฬสิ นธุ์ เขต 1 ได้ดาเนินการส่ งเสริมสนั บ สนุ น
กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง
และมีทักษะชีวิตในการช่วยเหลือตัวเองอย่างรอบด้าน โดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางลูกเสือ และยุว
กาชาด ผลการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้
๑.1) สถานศึกษาในสั ง กัด จัด การเรี ยนการสอนเพื่ อ เสริ มสร้า งทั ก ษะชีวิต ให้ แ ก่ นัก เรี ย น
ด้วยกระบวนการทางลูกเสือ และยุวกาชาด โดยให้ครูผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
๑.2) จั ดกิจ กรรมวันทางการลูกเสือ และยุว กาชาด เพื่อเป็นการน้อมระลึ กถึงผู้ ให้ กาเนิด
ลูกเสือไทย และยุวกาชาด ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีโอกาสได้ทากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนิ น งานผ่ า นกิ จ กรรมทางด้ า นลู ก เสื อ และยุ ว กาชาด มี ค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ที่ ดี รู้ จั ก บ าเพ็ ญ ตนให้ เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย การจัดงานชุมนุม
ลูกเสือ กิจกรรมเป็นต้น
๑.3) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
เนตรนารี เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี มีทักษะการทางานร่วมกัน รู้จักวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
๑.4) ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อฝึกให้
นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
๒.1) ครูผู้สอนมีวุฒิทางการลูกเสือไม่ตรงกับองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
แต่ละขั้นความรู้
2.๒) เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ทาให้การจัดกิจกรรมทางลูกเสือ และยุวกาชาด ดาเนินกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
๓.๑) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ทุกกิจกรรมตามแผนงานและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
๔.๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ
และยุวกาชาด มีการจัดทาแผน แนะแนว ติดตาม และประเมินผล ที่ชัดเจน

5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทำงบวก
แก่ผู้เรี ยน อย่ำงไรบ้ำง มีต้ น แบบ หรื อแบบอย่ำ งที่ดีที่เ กิดขึ้น จำกกำรดำเนิน กำรตำมนโยบำย หรื อไม่
อย่ำงไร)
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และยุว กาชาดทุกกิจ กรรม และส่งเสริมให้ส ถานศึกษาในสังกัดดาเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
หน่ว ยงานอื่น อย่า งต่อ เนื่อ ง ส่ง ผลให้ลูก เสือ เนตรนารี ผู้บ ริห าร ครูผู้ส อน และบุค ลากรทางการศึก ษา
ได้รับคัดเลือกให้มีผลงานดีเด่น ดังนี้
๕.๑) ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
จานวน ๓ คน
๕.2) ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับคัดเลื อกเป็นผู้บังบังคับบั ญชา
ลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จานวน ๒ ราย ประเภทครูผู้สอน จานวน 5 ราย และประเภทผู้สนับสนุน
จานวน ๓ ราย
๑.๑.๓ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดนโยบายในการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ครู ผู้ สอนได้พัฒนาตนเองด้านลู กเสือ เพื่อให้ มีวุฒิ ทางลู กเสื อที่สู งขึ้น ยกระดับความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ นิเทศ ติดตามการดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามเป็นระยะ ๆ ทาให้สามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหาในการดาเนิน
กิจกรรม และช่วยสร้าง แรงจูงใจให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ด้านครูผู้สอน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
หลักสูตรลูกเสือ อย่างถูกต้อง จัดทาแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ตามหลักสูตรอย่างแท้จริง จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ลูกเสือใช้
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนไปพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา
เช่น กิจกรรมออมเงิน (ประหยัด) กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง (ตรงต่อ
เวลา) ฝึกระเบียบแถวการประกวดระเบียบแถว เข้าค่ายลูกเสือ จัดกิจกรรมอาสา บริการสังคม จิตอาสาต่อชุมชน
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและช่วยสร้างจิตสานึกในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้านผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้เทคนิคการสอนเยาวชน ไม่ได้เน้นเรื่องของวิชาการเป็นหลักจึงทาให้ผู้เรียนไม่เครียด มีความสุขใน
การเรียนการสอน โดยให้เด็กมีส่วนร่วม ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามของกลุ่ม กิจกรรมลูกเสือช่วยสร้างจิตสานึก
ให้กับผู้เรียน สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมี ความอดทน มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความชื่อสัตย์สุจริตสอน
ให้มีความกล้าแสดงออก และทาในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
การด าเนิ น การแข่ งขั น ของกิ จกรรมลู กเสื อ ระดั บเขต ระดั บจั งหวั ด ระดั บภาค และ
ระดับประเทศ ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปอย่างจากัด
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดาเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อรองรับกิจการลูกเสือ และยุวกาชาด ในปีงบประมาณ 2564
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ควรมีการยกย่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของนักเรียน และครูผู้สอน
ต่อยอดไปถึงผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อให้กระบวนการลูกเสือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
การพัฒนาอบรมบุคลกรทางการลูกเสือ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลต่อการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือให้มี
ประสิทธิภาพ มีการออกนิเทศติดตามและให้คาแนะนา โดยจัดทาเครื่องมือให้ระบบและปฏิบัติได้จริง

5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรื อผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ลำดับที่

รำยชื่อสถำนศึกษำ

ที่ตั้งสถำนศึกษำ

1

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง

อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

2

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง

3

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง

อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

4

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง

อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงกำร / กิจกรรมและรำยละเอียดของ
ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี
รางวัล ชมเชย ประเภท ลูกเสือสามัญ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับประเทศ ประจาปี 2563
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ
ประจาปี 2563
รางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับจังหวัด
รับคัดเลือกให้เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ระดับจังหวัด ประจาปี 2563

๑.๑.๔ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
1.1) การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ของเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
1.2) การจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
1.3) การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ วันที่ ๕-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมซึ่งดาเนินการในระหว่างการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19) ต้องมีมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไข
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
จั ดหาวัส ดุ เวชภัณฑ์ เช่น เครื่องตรวจวัด อุ ณหภู มิ หน้ากากอนามั ย ฯลฯ และเว้ น
ระยะห่างในการดาเนินกิจกรรม
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
5.1) การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ของนักเรียน เกิดประโยชน์ทาให้ลูกเสือมีความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด มีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และส่งเสริมให้ลูกเสือมี
ความรู้ เป็นจิตอาสาในการคัดกรองสุขภาพ และดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเองและผู้อื่น
5.2) การจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เกิดประโยชน์ต่อลูกเสือ
และ เนตรนารี ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่ งชาติ
ตระหนักถึงพระมหากรุ ณาธิคุณในสมเด็จ พระมหาธีรราชเจ้า ได้ปลูกฝังจิตสานึกความรักในสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งลูกเสือ เนตรนารี ได้รู้จักเสียสละ บาเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ มีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
5.3) การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ เป็น กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และกิจกรรมน้อมราลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ลูกเสือ เนตรนารี ได้บาเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
๑.๑.๕ สำนักงำนงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้น ฐานชีวิตที่มั่น คง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 55 โรง ซึ่งได้ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม ดังนี้
1.๑) วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี 2563
๑.2) โครงการลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์

๑.3) โครงการกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด
๑.4) โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ให้ผู้บริหารสถานศึกษากาชับ และติดตามการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
5. ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
๑.๑.๖ ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง จัดโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพ
ติด มุ่งพัฒนาให้นักศึกษา กศน. พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้เสียสละ ทาตนให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ สามารถทางานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งพาของชุมชน
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค : ไม่พบปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย :
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
การจั ดโครงการ/กิจกรรมลู กเสื อ ยุวกาชาด เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อน
นโยบายและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็น
พลเมือง และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ให้กับนักศึกษา กศน. แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดกิจกรรม จึงอยากให้
มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำ งที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
ปัจจัยความสาเร็จของสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถดาเนินการจัดโครงการ/กรรม
ฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ และลูกเสือ ยุวกาชาด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ คาปฏิญาณ และอุดมการณ์ของลูกเสือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร และน้อมนาพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ สามาถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้
คิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด

๑.๑.7 โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล จังหวัดกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนนโยบาย โดยได้จัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแม่แบบความเป็นพลเมืองดี คือ มีความรับผิดชอบ รู้จักให้ รู้จัก
เสียสละ มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ปลูกฝังความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กันและกันอย่าง
ต่อเนื่องรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อผลิตบุคคลคนดีมีคุณธรรม เป็นกาลัง ช่วยสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติ ให้เป็นคนดีของ
ครอบครัวของชุมชน เป็นพลังร่วมสร้างให้มีความเจริญก้าวหน้าตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เพื่อเป็น
รากฐานการน้อมนาสู่การปฏิบัติเพื่อนาปลูกฝังหล่อหลอมอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมือง 4 ด้าน
๑.1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่ อชาติ
บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
1.2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือ ให้นักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่วสิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบทีด่ ีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
1.๓) เป็นพลเมืองดี คือ ให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นพลเมืองดีซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมี
น้าใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
1.๔) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คือ ฝึกความมีระเบียบวินัย ช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการฝึกและสร้างความมีระเบียบ
วินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยการที่ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและครูจะต้องกระทาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เคร่งครัด
หรือยึดติดกับระเบียบมากจนเกินไป
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค

โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคน ต้องเรียน เป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้โรงเรียนเน้นให้นักเรียนทุกคนต้องเป็นลูกเสือ เพราะลูกเสือ สร้างคนให้มีระเบียบวินัย เสียสละและบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ดาเนินการสอนด้วยการปฏิบัติจริง อย่างจริงจัง ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและ
สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยครูได้ทาการปรับกิจกรรมให้
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนทุกคนและให้มีความเหมาะสมจนประสบผลสาเร็จ
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนทุกคนและให้มีความเหมาะสมจน
ประสบผลสาเร็จ
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
ส่ งเสริ มสนั บสนุน ให้ครูผู้ส อนมีวุฒิทางการลูกเสือที่สู งขึ้น มีการแต่งตั้งผู้ บังคับบัญชา
ลูกเสือให้ตรงตามคุณวุฒิ เพื่ อพัฒนาความรู้นาไปสู่กระการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการทางการ
ลูกเสือให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี นักเรียนทุกคน
ได้ร่วมกิจกรรมและสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยกำรเพิ่มพูนทักษะ(Re-skill) พัฒนำทักษะ (Up skill)
และกำรเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
๒.๑.๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
ระดับปฐมวัย
1) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ในระดับปฐมวัย นักเรียนได้รับการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) ได้แก่ ทักษะการทางาน การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม การมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และได้พัฒนาทักษะ (Up skill) ในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย
ครูปฐมวัยได้ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสาร การใช้ภาษาธรรมชาติ และได้เรียนรู้ทักษะใหม่
(New skills) ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ
การเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ข้อค้นพบ :
2.1) เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก พูดโต้ตอบ สื่อสารความคิด ได้ดีขึ้น

2.2) เด็กปฐมวัยสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและต้องการค้นหาคาตอบให้คาถามที่ตนสงสัย
2.3) ครูปฐมวัยเปลี่ยนบทบาทการจัดประสบการณ์ โดยเป็นผู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้
ให้กับเด็ก และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก ไม่เร่งให้คาตอบต่อคาถามที่เด็กสนใจ พยายามป้อนคาถามที่กระตุ้น
การคิดและคอบสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับเด็กๆ ในการทากิจกรรมต่างๆ
ปัญหำอุปสรรค :
1) ขาดอุปกรณ์ สื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) ครูปฐมวัยบางโรงเรียนที่ไม่จบเอกการศึกษาปฐมวัย ไม่เข้าใจหลักการจัดกิจกรรม
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
3.1) พัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
3.2) ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีวิธีการจัดประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ
ใหม่ๆ ตามวัยของเด็ก
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
5.1) ครูปฐมวัยมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักเรียน
5.2) มีชมรมครูปฐมวัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่สนับสนุน และส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระดับขั้นพื้นฐำน
1) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครู มีนวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อ พัฒนาทักษะ
การคิดและกระบวนการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียน ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้และบูรณาการการจัดการเรียนรู้
เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2) ข้อค้นพบ
2.1) ครูผู้สอน มีสื่อการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับการฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียน
2.2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ครูผู้สอน และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
- ส่ งเสริ มสนั บ สนุน ช่ว ยเหลื อให้ ครู ใช้สื่ อ/นวัตกรรมการสอน ส่ งเสริมให้ ครู ใช้
กระบวนการสอนแบบ active learning

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
4.1) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือให้ครู ใช้สื่อ/นวัตกรรมการสอน
4.2) สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
5.1) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นระบบและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
5.2) โรงเรียน/เขตพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้รางวัลครูที่มีสื่อ/นวัตกรรมการสอน
5.3) สพฐ. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

๒.๑.๒ สำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์
1) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งพัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ การพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มีการ
ใช้ความคิดสร้ างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สู งขึ้นให้กั บประชาชน เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีโดยการทาช่องทางเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นระบบครบวงจรและสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ กศน.(ONIE Online Commerce Center : OOCC) โดยสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการตาม
แนวทางขับเคลื่อนโครงการ Digital Community Center ศูนย์ “Advice Innovative Learning Center” โดยจัดตั้ง
ศูนย์ให้คาปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของตนเองในการเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย ต่อยอดอาชีพ และการขยายผล
การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้ประชาชน ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้นา Brand กศน.มาใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ สู่ผลผลิตสินค้า ONIE Brand
โดยมีช่องทางการค้าออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านเพจ OOCC กศน.อาเภอ
รวมถึงช่องทางการค้าออนไลน์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์สินค้า ONIE Brand ที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ร่มผ้าขาวม้า ร่มผ้า
แพรวา กศน.ตาบลแจนแลน กศน.อาเภอกุฉินารายณ์ ที่ได้ออก Scoop ข่าว “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ออกรายการ
ผู้หญิงทามาหากิน ทางช่อง one31 (ออกอากาศวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อีกมากกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้พัฒนาสู่สินค้า ONIE Brand Brand กศน. ที่มี
คุณภาพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Skill Up-Skill เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานการศึกษาต่อเนื่ อง ในสถานศึกษาสังกัด สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2564 และให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบกลุ่ม

สนใจ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อให้วิทยากร
สอนวิชาชีพของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
ชานาญ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
3. วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
-

5. ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลิตภัณฑ์
สินค้า ONIE Brand ที่ประสบความสาเร็จ มีความโดดเด่น และเป็นนวัตกรรม ได้แก่ ร่มผ้าขาวม้า และร่มผ้าแพรวา
กศน.ตาบลแจนแลน กศน.อาเภอกุฉินารายณ์ ที่ได้ออก Scoop ข่าว “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ออกรายการผู้หญิง
ทามาหากิน ทางช่อง one31 (ออกอากาศวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อีกมากกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้พัฒนาสู่สินค้า ONIE Brand Brand กศน. ที่มีคุณภาพ
และสร้ างรายได้ให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์สินค้า ONIE Brand ที่ประสบความสาเร็จ

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์สินค้า ONIE Brand ที่ประสบความสาเร็จ

ภาพประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Skill Up-Skill เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานการศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564

2.2 กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิศึกษำ และห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้ำงอนำคตให้ผู้เรียนมีอำชีพและมีงำน
ทำ
2.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
โรงเรียนร่องคา โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม เวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการโดยใช้การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันพัฒนา
พัฒนาหลักสูตร ผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสาคัญ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐานยึดโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุ ท ธศั ก ราช 2563 ประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรม สาขาวิ ชาแมคคาทรอนิ ก ส์แ ละหุ่ นยนต์ ซึ่ ง หลั ก สู ตรที่พั ฒ นาขึ้ น มีความ
สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัติ ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้ทาบันทึกข้อตกลง ( MOU) มีจานวน ๓ แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนกมลาไสย 2.โรงเรียน
ร่องคา ๓. โรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย - กาพสินธุ์ 5.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้มีการ
กาหนดรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรายวิช าต้องมีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ โดยคานึงถึง ครูผู้สอน ห้องปฏิบัติการ และความพร้อมด้านอื่นๆ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของการจัดการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่กาหนดซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนเดิมอยู่แล้วในโรงเรียน โดยมีการปรับคาอธิบายรายวิชาและ
แผนการสอน สอดคล้องกับ รายละเอียดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (มคอ.๒) ของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ และ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียนสามารถ นารายวิชาพื้นฐานที่แสดงสมรรถนะเพื่อการศึกษาต่อในระดับ
อื่นโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (Qualify) สะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึ กษา ( Pre-VEd.) หรือเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(Pre-Ent./Pre – Degree.) เพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต เทียบสมรรถนะบางรายวิชา เพื่อลดเวลาเรียนและเทียบโอน
หน่วยกิตให้มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยลงทะเบียนเรียน
ในระหว่างที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อนักเรียนมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นักเรียนสมารถนารายวิชาที่ได้ศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทา
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยลดเวลาเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ จบการศึกษาได้เร็วขึ้นและสามารถออกไป
ประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น

กิจกรรม

2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
มีข้อจากัดด้านบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ ทาให้ไม่สามารถออกแบบ
เพื่อได้อย่างครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่จาเป็น
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพิ่มเติม เพื่อให้ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา
เป็นแนวคิดที่ดี ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ จึงควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้
การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทาให้การ
ขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
2.2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีนักเรียนสาเร็จการศึกษาหลักสูตรทวิ
ศึกษาระดับปวช.ใน 2 สาขา คือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาช่างเชื่อม จานวน 4 รุ่น สานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ในสาขาวิชาที่โรงเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์นักเรียนต้องไปเรียนที่สถานศึกษาที่ทาข้อตกลง
ในขณะที่ในสาขาที่โรงเรียนมีความพร้อมจะเชิญวิทยากรมาสอนให้ความรู้ที่โรงเรียน มีบางสถานศึกษาซึ่งอยู่
ห่างจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทให้การเดินทางไม่สะดวก ข้อจากัดในด้านงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อให้การดาเนินงาน ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีวินัยในตนเองอย่างสูง ประกอบกับสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ คานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ จึงสามารถจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
2.2.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและสถาบัน

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ และพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของท้องถิ่น ควบคู่กันไปเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ การมีงานทา และดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
(Best practice) ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และการมี ง านท า ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ เพื่ อให้
สถานศึกษาในสังกัดนานโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบให้
สามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ข้อจากัดในด้านงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อให้การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพให้ผู้เรียนมีอาชีพ และมีงานทาใน
อนาคต
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
การส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทา
รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education) ให้เชื่อมโยง
การทางานจากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาให้ สามารถนา
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิภำคี
2.3.1 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
การจัดการสถานศึกษา 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ผ่านระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ อาทิ CPALL, CP Retailink, GoSoft, MG, Central Group, MK Restaurant
Group, YAMAHA, SONY, CALCOM, และ CANON ที่ร่วมกันกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ จัดการฝึกอาชีพรูปแบบทวิภาคี และการจัดโรงเรียนในโรงงาน (Work Integrated Learning,
WIL) นอกจากนี้ สถานประกอบการยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา เบี้ยฝึกงาน และสวัสดิการในช่วงฝึกอาชีพ

เหมือนพนักงาน ผลลัพธ์จากการดาเนินงานสถานศึกษา 3ม. ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุงาน มีงานทา
ทันทีเมื่อเรียนจบ ร้อยละ 77 ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด อีกร้อยละ 23 เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ความต้ อ งการผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ านอาชีว ศึ ก ษาจานวนมากของตลาดแรงงาน แต่
ประชาชนยังมีค่านิยมการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้ผู้เรียนในอาชีวศึกษามีไม่มาก
พอที่จะลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการศึกษาได้
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
ควรแยกส่วนสาขาวิชาที่ต้องลงทุนมากและมีความต้องการสูงให้ภาครัฐเป็นผู้ดาเนินการ
ส่วนสาขาที่ใช้ทุนปานกลางให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดอย่างมีคุณภาพ จะสามารถมีผู้สาเร็จการศึกษาไปเป็น
บุคลากรของชาติที่หลากหลายขึ้น
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับสถาน
ประกอบการ ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนทางไกลที่สามารถสื่อสารกับผู้สอนจากศูนย์การเรียน
ปั ญญาภิวัฒ น์ จ.นนทบุ รี , การใช้ร ะบบการเรียนออนไลน์ด้วย Google Application for Education และ
ห้ องปฏิบั ติการ YAMAHA ที่ส นั บ สนุ น เพื่อการพัฒ นาทีมแข่งรถมอเตอร์ไซด์ความเร็วสูง (Yamaha Moto
Challenge 2021)
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.1 กำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
๓.๑.๑ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานศึกษาธิการจั งหวัด กาฬสิ นธุ์ ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
มีข้อจากัดด้านบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ ทาให้ไม่สามารถออกแบบ
กิจกรรม เพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่จาเป็น

3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึ ก ษา และงบประมาณในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึ ก ษา และงบประมาณในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการ/นโยบายด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
ยั่งยืน
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตาม
โครงการเป็นอย่างดี ทาให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓.๑.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
๑.) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือการเรียนรู้ ๓ R x 8 C
๓ R คือ (R) eading (การอ่าน) (W) Riting (เขียนได้) (A) Rithematic (คิดเลขเป็น)
8 C ได้แก่
- Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา)
- Creativity and Innovation ( ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม )
- Cross-culural Understanding ( ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ )
- Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร)
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
- Compassion (ความมีเมตตากรุณา)
กิจกรรมในดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับสถานศึกษา ดาเนินงานใน ๕ กิจกรรม ต่อไปนี้
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สู่
ระดับห้องเรียนขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สู่ระดับ
ห้องเรียน

- ดาเนินการในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖3 –ธันวาคม ๒๕๖3)
กิ จ กรรมที่ ๒ พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคนิ ค / วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นทั ก ษะ
คุณลักษณะ ความสามารถ ตามบริบทของโรงเรียน
– ดาเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖4-มีนาคม ๒๕๖4)
กิจกรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑
– ดาเนินการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖3)
กิจกรรมที่ ๔ จัดการประกวด/แข่งขั้น/ จัดค่าย/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑
- ดาเนินการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓)
กิจกรรมที่ ๕ นิเทศกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน การนิเทศภายในของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– ดาเนินการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖4)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กากับติดตาม ดูแล และให้ คาปรึกษาแก่สถานศึกษาให้ส ามารถ
ดาเนินตามกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายโครงการ
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยส่งผ่านระบบรายงานผล
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
3.1.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
เชิงปริมำณ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบ 199 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
1.1) สถานศึกษาจัดการเรียนรูมุงเนนเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก ไปสู
กระบวนการปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL
1.2) ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ สาระเนื้อหา รายวิชาใน 8 กลุ
มสาระการเรียนรูทั้งในรายวิชา และขามรายวิชา รวมทั้งบูรณาการสาระเนื้อหาความรูในศตวรรษที่ 21 ด้วย
รูปแบบการสอนรวมพลัง 5 ขั้น Co 5 Step หรือรูปแบบอื่นๆ ทางานร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อน
คิด
ด้วยกระบวนการ PLC นาไปปรับปรุงการเรียนการสอน
1.3) ครูได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้อย่างสมดุล
และเหมาะสม อาทิ การใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียน

1.4) ครูได้รับการนิเทศ การชี้แนะเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในการทางานเป็นทีม
เรียนรู้อย่างมีความสุข
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
2.1) การประเมินผลยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ เช่น การวัดผลด้วยคะแนนข้อสอบ ซึ่งวิธีการ
ประเมินด้วยการให้คะแนนเช่นนี้ อาจไม่เหมาะสมต่อการประเมินทักษะ
2.2) ความไม่พร้อมของครู การเข้าใจวิธีคิดของครู การสอนเนื้อหาตามบทเรียนแบบเดิม
ผู้สอนเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ
2.3) นักเรียนขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
3.1) การจัดอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มาก
ขึ้นและต่อเนื่อง เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นและมีการปฏิบัติการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 เน้นเป็นการวัดสมรรถนะและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ของนักเรียน
3.2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC โดยความร่วมมือ ครูผู้สอน ได้แก่
การจัดระบบนิเทศผู้สอนหรือการมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) การจัดระบบเพื่อนร่วมโค้ช (Peer Coaching) และ
การส่งเสริมให้มีผู้สอนต้นแบบหรือผู้สอนที่ทุ่มเทกับการสอน มีวิธีการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
3.3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถผุ้เรียน
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
4.1) ควรส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นาข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2) ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนานระหว่างด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพ
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีโรงเรียนต้นแบบจัดกิจกรรม
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้
5.1) โรงเรียนคาหมุนผดุงเวทย์ การอ่าน เขียน คิดเลขเป็น 3R เสี่ยงทายสูตรคูณ
5.2) โรงเรียนบ้านม่วงกุล การอ่าน เขียน คิดเลขเป็น 3R ได้แก่ การคิดเลขเร็ว
บทอาขยาน
5.3) impromptu speech การส่งเสริมทักษะอาชีพCareer and Leaning Skill ได้แก่
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พานบายสี เศรษฐกิจพอเพียง

5.4) โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ กิจกรรมทักษะอาชีพCareer and Leaning Skill
จักสานไม้ไผ่ พัฒนาทักษะอาชีพทาขนมทองพับโครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketchup
5.5) โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ทักษะ 3R x 8C การอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น 3R
เทคนิคการคิดเลขเร็ว เรื่องการบวกแบบทดจุด(เวทคณิต) โดยใช้รูปแบบการสอน SAMART MODEL สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่องมาตราตัวสะกดที่ใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD การพัฒนาผลการเรียนรูภ้ าษาไทย โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้
5.6) โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ การอ่าน เขียน คิดเลขเป็น 3R ยุวบรรณรักษ์ส่งเสริม
การอ่านสู่งานเขียน การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรมแกรม GSP โครงงานคุณธรรม “รู้รักษ์ไหว้ธรรมเนียมไทย
จิตใจนอบน้อม” กิจกรรมทักษะอาชีพ บริษัทสร้างการดี
5.7) โรงเรียนบ้านคาพิมูล กิจกรรมส่งเสริมประสบการเรียนรู้ 3R วอลดอล์ฟ (Waldorf)
โครงงานคณิตศาสตร์ทักษะอื่นๆ : 6C 1. ภาพยนตร์สั้น STEM Education การเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จากการใช้คาถามปลายเปิด
๓.๑.3 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนออกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน
กศน. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ Social
Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาหรับครู กศน. LMS (Learning Management System)
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย “เรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา” และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร กศน. ที่ทาหน้าที่ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครู กศน. และนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Learning Management System) ที่สามารถนาไปจัดกระบวนการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีพัฒนาการในทางที่ดียิ่งขึ้น
จานวน 4 รุ่น
รวมจานวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้น 321 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของผู้ เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการระบบบริ หารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับครู กศน. LMS
(Learning Management System)
2. ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค : ไม่พบปัญหำอุปสรรค
3. วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)

5. ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำ งที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
ครู กศน.ของสถานศึกษาในสั งกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีความรู้ความเข้าใจ
ได้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอนด้วยระบบบริหารจั ดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS
(Learning Management System) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
- นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน การเขียน 3 R 8 C นักเรียนมีทกั ษะในการดารงชีวติ
2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของส่วนรวมอย่างหลากหลาย
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
.
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นอย่างหลากหลาย
3.2 กำรพัฒนำครูให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำอังกฤษ
รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาครูให้มี
ทักษะความรู้และความชานาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์ HCEC
ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดาเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ
วิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาความสามารถด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ศูนย์ HCEC ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการใช้งาน
และอุปสรรคด้านความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต

3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และงบประมาณสาหรับ ศูนย์
HCEC ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และงบประมาณสาหรับศูนย์
HCEC ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ และดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ/นโยบายด้านการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืน
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีศูนย์ HCEC ที่ศูนย์กลางการบริหารจัดการและดาเนินการในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา
2. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการอบรมด้าน Digital Literacy ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และขยายผลให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.1 กำรใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
๔.๑.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ครูและนักเรียนมีห้องเรียนออนไลน์ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด ทุกที่ ทุกเวลา ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาได้
ด้วยตัวเอง เพราะ DEEP เป็นแหล่งรวมเนื้อหา หลักสูตร ความรู้ใหม่ๆ ทั้งของภาพรัฐและเอกชน ครูสามารถเลือก
น าไปประยุ กต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสสอนเพิ่มเติมนอกจากหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนตามปกติใน
ห้องเรียน
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ในการดาเนินการส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา ในส่ ว น ของ แพลตฟอร์ ม DEEP ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนั้ น มี ปั ญ หา อุ ป สรรคในการ
ดาเนินการดังนี้
2.1) ครูผู้สอนไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบได้
2.2) นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบได้

2.3) ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนไม่สามารถเข้าระบบของผู้ดูแลระบบได้
2.4) การดาเนินการลงทะเบียนของนักเรียนไม่สามารถดาเนินการได้
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
กรณีที่นักเรียนและครูผู้สอนไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ DEEP ได้นั้น เนื่องจากการ
ดาเนินการลงทะเบียนโดยใช้เลขประจาตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้ และใช้วันเดือนปีเกิดเป็น รหัสผ่าน โดยระบบ
ได้ดึงข้อมูลจากมาระบบ DMC อาจจะมีการคลาดเคลื่อนของข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหาสามารถทาได้โดย
ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนและในระดับสานักงานเขต พื้นที่ทาการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ในทุกระดับ
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
ความหลากหลายและทันสมัยของหลัก สูตรรายวิช า สามารถพัฒ นาการเรียนรู้ไ ด้ทั้ง
ครูผู้สอนและนักเรียน
๔.๑.๓ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
1.1) ขยายผลการใช้แ พลตฟอร์ม ดิจ ิท ัล เพื ่อ การเรีย นรู ้ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP) ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จานวน 51 โรงเรียน
1.2) โรงเรี ยนน าเข้ าข้ อมู ลครู ผู้ ใช้ งาน นั กเรี ยนผู้ ใช้ งาน และจั ดตารางเรี ยนบน
แพลตฟอร์มดิจิทัล DEEP
1.3) โรงเรียนนา แพลตฟอร์มดิจิทัล DEEP ไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน
Online ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
นั ก เรี ย นบางคนขาดอุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นการสอน Online เช่ น สมาร์ ท โฟน
คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
3.1) โรงเรียนที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ สามารถให้นักเรียนเข้าไป
เรียนในชั่วโมงว่างได้
3.2) นักเรียนที่มีสมาร์ทโฟน สามารถนามาเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
ได้
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
4.1) ควรพัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัล DEEP ให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวกทั้งส าหรับ
ผู้สอนและผู้เรียน

4.2) พัฒนาแพลตฟอร์ม ดิจิทัล DEEP ในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการ
สร้างสื่อการเรียนรู้ของครู
5) ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
5.1) แพลตฟอร์ม ดิจ ิท ัล DEEP สามารถใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน Online
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา – 19 (Covid-19)
5.2) โรงเรียนที่มีบุคลากรที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์จะสามารถขยายผลและเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ครูในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
๔.๑.๔ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
- การขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการแจ้งวัตถุประสงค์และ
แนวการปฏิบัติให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 58 แห่ง ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับทราบ เพราะระบบ DEEP นั้น ในเบื้องต้นภาครัฐให้ใช้เฉพาะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ระบบ DEEP นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ สาหรับครูผู้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ของสถานศึกษาในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแต่งตั้ ง
คณะทางาน Co-leader DEEP ของ สพฐ. เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ประสานการทางาน ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู ให้เข้าศึกษาเรียนรู้ และดาเนินการตามนโยบายดิจิตัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีจานวนทั้งหมด 58 แห่ง เข้าร่วมโครงการจานวน 39 แห่ง
- ในด้านการใช้งานระบบ DEEP นั้น พบว่าใช้งานจริงจัง 5 แห่ง
- ปัญหาที่พบด้านครูผู้สอนพบว่าครูผู้สอนไม่มีความรู้ด้านICTเท่าที่ ควรบางโรงเรียน
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ดีเท่าที่ควรด้านผู้เรียนพบว่านักเรียนไม่มีความพร้อมเรื่ องด้านอุปกรณ์การเรียน เช่น
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือความรู้ในการเข้าใช้งานระบบ เป็นต้น
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
- ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และใช้งานระบบ เชิญวิทยากรผู้มีความรู้
มาแนะนาการใช้งานระบบ และนาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
- เชิญผู้รับผิดชอบของโรงเรียนมาอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้งานระบบ DEEP และให้โรงเรียน
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน

5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
- ระบบ DEEP เหมาะสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ถ้าผู้เรียนมา
โรงเรี ยนตามปกติก็ไม่ต้องใช้ระบบนี้ แต่ถึงอย่างไรระบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ในอนาคตจะมีการใช้งานที่มากขึ้น
๔.๑.๕ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ในการขับเคลื่อนนโยบายการใช้งาน Digital Education Excellence Platform : DEEP ทาง
สานักงานเขตได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบแนวทางการนา Platform ดังกล่าว
มาใช้ในสถานศึกษา และได้เข้าที่ประชุมร่วมกับคณะศึกษานิเทศ เพื่อฝึกการเข้าใช้งาน การสร้าง Account เพื่อที่จะ
สามารถนาไปแนะนาครูและนักเรียนได้ มีการนาเข้าเป็นประเด็นการนิเทศ เพื่อนิเทศกากับติดตามแบบบูรณาการ ใน
สถานศึกษาด้วย
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ข้อค้นพบที่เกิดขึ้น โรงเรียนมีระบบ cloud platform ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิชาเรียน ห้องเรียน จัดการนักเรียน
ในการทากิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
โรงเรี ย นที่ มี ค วามสะดวกในการใช้ ง านกั บ platform เดิ ม ก็ ใ ห้ ด าเนิ น การโดยใช้
platform เดิม เพราะจะต้องรื้อระบบการเรียนการสอนเดิมมาใช้กับ platform DEEP ทาให้เกิดปัญหาหลาย
อย่ างตามมา ทั้งเรื่ องความเร่ งรี บ ในการปรับจูนการใช้งาน และความเสถียรภาพของระบบ DEEP ซึ่งอยู่
ระหร่างการพัฒนา ทาให้ไม่ได้รับการตอบรับในการนาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าที่ควร
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ในการดาเนินงานตามนโยบาย หากนโยบายนั้น ทาให้เกิดความล่าช้า และทาให้ไปลดทอน
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ก็ขอให้เป็นอีก 1 ตัวเลือกเท่านั้น ไม่ต้องให้เป็นการบังคับ
ใช้ ควรให้ครู โรงเรียน สามารถเลือก Platform ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามสะดวก ความถนัด และสิ่ง
ที่มองเห็นแล้วว่าเกิดประโยชน์ ให้สามารถเลือกใช้ได้โดยไม่ผิด
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
จุดเด่นของระบบ DEEP มีเรื่องเดียว ณ ตอนนี้ คือ การ SSO คือ Single Sign On ที่สามารถ
ใช้ email เดียวแล้ วสามารถเข้าใช้งาน Application ของค่ายใหญ่ๆที่สนับสนุนการศึกษา นั้นคือ Google และ
Microsoft แต่กระบวนการจัดการยังยุ่งยากอยู่ โดย ควรให้มีการสร้าง Admin ระดับสถานศึกษา และ Admin ระดับ
สถานศึกษา สร้าง Account ให้กับครู นักเรียน ในสังกัด ได้เอง

๔.๑.๖ สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อน
การดาเนินงานในการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชานาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
3 ยุ ทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้ องกับนโยบายและจุดเน้นการ
ดาเนินงาน สานักงาน กศน.ด้านการพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ พัฒนากาลังคนให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานปี พ.ศ. 2564 ของท่าน ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ข้อ 6 พัฒนาระบบ Online
Learning ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital Science Museum, ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย
รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ในทุก กลุ่มเป้าหมาย “เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา” ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มสอดคล้องกับ
ONIE UNLOCK กศน. : การเรียนรู้ ไร้ขีดจากัด Smart Center : Co-Learning Space, Digital Science Museum,
Smart Learning : ระบบการเรียนรู้ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP, การพัฒนาครู/Digital Literacy
สานักงาน กศน.จึงได้จัดอบรมวิทยากรแกนนา ระดับจังหวัด (ครู ก.) การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสานักงานเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทา รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ โรงแรมรอยัลซิตี กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานโปรแกรมสานักงานเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทา และนาไปขยายผลต่อครูและบุคลากรของสานักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน จึงจัดโครงการอบรมดังกล่าวเพื่อขยายผลให้กับวิทยากรแกนนา
ระดับอาเภอ (ครู ข) ระดับตาบล (ครู ค) และกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน หลักสูตรการใช้โปรแกรมสานักงานเพื่อ
สร้างโอกาสการมีงานทา และหลักสูตร การค้าออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวิทยากรแกนนาด้านดิจิทัล
ระดับอาเภอ (ครู ข.) และเพื่อให้วิทยากรแกนนา (ครู ข) และ(ครู ค) ที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง และสามารถขยายเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนต่อไป โดยจะดาเนินการระหว่าง
วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมบูรพา สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย บุคลากร กศน.อาเภอ ทั้ง 18 แห่งๆ ละ 2 คนรวม 36 คน และบุคลากรสานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 15 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 51 คน
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค : ไม่พบปัญหำอุปสรรค
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
-

5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
ปัจจัยความสาเร็จ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพจนมีความสามารถเป็นวิทยากรแกนนา
กศน. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลได้ วิทยากรแกนนา สามารถนาองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ไป
ดาเนินงานขยายผลในเชิงพื้นที่ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม และประชาชนในพื้นที่สามารถ นาความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดรายได้ในชุมชนได้
4.2 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
๔.๒.๑ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาการจั ดการศึกษาปฐมวัย จั งหวัดกาฬสิ นธุ์ เพื่อพัฒ นาเด็กให้ มีพัฒ นาการทั้ง ๔ ด้าน ตามหลั กสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สรุปผลกสนดาเนินงาน ดังนี้
๑.1) มีแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2563) สามารถสืบค้นได้ที่http://gg.gg/o6vx6
1.๒) มีข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่
kid63.ksed.go.th
1.๓) จัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. (สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑, ๒, ๓) เอกชน และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
- ปีการศึกษา 2561 จานวน 5 ผลงาน
- ปีการศึกษา 2562 จานวน 10 ผลงาน
- ปีการศึกษา 2563 จานวน 15 ผลงาน
ผลการคั ด เลื อ กวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices) การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2563
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ผู้บริหำร)
นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต
2
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (ครูผู้สอน)
นางเริงฤดี กมลคร ครูโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต
1
1.๔) พัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก จานวน ๘๐ คนเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและ
การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมแห่งชาติ
1.๕) นิเทศ ติดตาม การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและการประเมินมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมแห่งชาติ

1.๖) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวงหลัก

2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสาคัญกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยในระดับหน่วยงานทุกสังกัดใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ และการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยการบูรณาการความ
ร่วมมือ ๔ กระทรวงหลัก
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ควรมีการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย เกี่ยวกับการพัฒนาด้านตัวตนและการพัฒนาทักษะ
สมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
5.1) ความโดดเด่น จุดแข็ง ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ
การทางานด้วยการบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวงหลัก
5.2) สถานศึกษามีนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๔.๒.๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
1) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ปี การศึกษา 2564 สพป.กาฬสิ นธุ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งสิ้ น 159
โรงเรียน มีนักเรียนระดับปฐมวัย ทั้งสิ้น 3,773 คน ซึ่งได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ตามนโยบาย
โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1) กำรดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย : กิจกรรมการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนที่
เข้าเกณฑ์การส่งประเมินทั้งสิ้น 52 โรงเรียน อยู่ระหว่างการประเมินเอกสารสรุป 20 กิจกรรมการทดลอง
และเอกสารโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะโดยคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่ และจะส่งผลการประเมิน
ไปยั ง สพฐ. ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2564 ผลการด าเนิน งาน ท าให้ นั ก เรี ย นระดั บปฐมวัย ได้ รับ การจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(ทักษะการสั งเกต ทักษะการวัด ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการคานวณ ทักษะการพยากรณ์ห รื อ

คาดคะเนคาตอบ ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล และทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล) และความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสังคม และด้านการเคลื่อนไหว
1.2) กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2563 : ซึ่ง สพฐ. ได้กาหนดการประเมินทุกปีเว้นปี และในปีการศึกษา 2563 จะได้มีการ
ดาเนินการในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 โดยนาเครื่องมือการประเมินที่ สพฐ.กาหนด ดาเนินการประเมิน
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 15 โรงเรียน และส่งผลการประเมิน ไปยัง สพฐ. ภายในเดือนพฤษภาคม
2564 การประเมินพัฒนาการนักเรียนในครั้งนี้ จะสะท้อนผลการดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถนาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย และรูปแบบ วิธีการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้านเต็มตาม
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
1.3) กำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ซึ่งในปี
การศึกษา 2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานความร่วมมือกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นครูแกนนาประจากลุ่มเครือข่ายพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา ให้ ส ามารถขยายผล ช่ว ยเหลื อ สนับสนุน และติดตามครูปฐมวัยในพื้นที่ให้ ส ามารถเข้าระบบ
เพื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ได้ครอบคลุม ทุกโรงเรียนหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนา ดังกล่าว ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโปงลาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1.4) ผลกำรคัด เลือกวิธี ปฏิบัติที่เ ป็น เลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูปฐมวัย) ซึ่งครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางเริงฤดี กม
ลคร ครูโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ส่งผลให้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เป็นแบบอย่างและขยายผลสู่บุคลากรในสังกัดได้
1.5) โรงเรี ย นต้ น แบบกำรจั ด ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้ ต ำมแนวคิ ด ไฮสโคป (High
Scope) เน้นการลงมือปฏิบัติ มีแนวคิดการปฏิบัติตามวงจร การวางแผน (P : Plan) การปฏิบัติ (D : Do)
และการทบทวน (R : Review) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มี 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ (โรงเรียน
อนุบาลประจาจังหวัด) และ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ (โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่)
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
2.1) ข้อค้นพบ
2.1.1) การพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงตาม
ความสนใจของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ จะช่วยให้เด็กรัก
การเรียนรู้ กระตุ้นการคิด และมีพัฒนาการอย่างสมวัย
2.1.2) การให้เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ในอนาคต
2.1.3) การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน
ทาให้ครูปฐมวัยเข้าใจ และตระหนักในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดประสบการณ์ของตนเองมากขึ้น และ
สามารถนาผลการประเมินมาสะท้อนผลการจัดประสบการณ์ของตนเองเพื่อพัฒนา

2.1.4) การบั น ทึกข้อมูล สารสนเทศ และการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทาให้ผู้บริหาร และครูปฐมวัย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ได้มีข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึก ษา
และความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนด้วย
2.1.5) การมีโรงเรียนต้นแบบในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ช่วยให้ครูปฐมวัย
มีแหล่งเรียนรู้ หรือเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การจัดประสบการณ์ที่ดี มีคุณภาพให้กับเด็กปฐมวัย

2.2) ปัญหำอุปสรรค
2.2.1) ครู ป ฐมวัย เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจาก สอนไม่ตรงวิช าเอก ย้าย เกษียณ
เปลี่ยนชั้นสอน ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
2.2.2) ระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ยังขาดประสิ ทธิภ าพ ผู้บริหารและครู
ปฐมวัยยังขาดความเข้าใจ และความตระหนักในความสาคัญของการดาเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว เพราะ
ข้อมูลทุกส่วนมีความละเอียด และมีจานวนมาก ข้อมูลบางอย่างต้องมีการดาเนินการประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยก่อนจึงจะสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการบันทึกได้
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
3.1 พัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง เช่น ประชุม/อบรมออนไลน์
3.2 พัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าระบบลงข้อมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
5.1) ความมั่นใจ และการเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเชื่อว่าฐานของ
การพัฒนาคนคือเด็กปฐมวัย ของครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ทาให้มีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบ เช่น การพัฒนานวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูปฐมวัย และ ผู้บริหาร
5.2) ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ ทาให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น การมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
ระดับพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนองค์กรต่างๆ
เป็นคณะกรรมการ ร่วมวางแผน ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
5.3) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของครูและบุคลากรด้านปฐมวัย ทาให้สามารถ

จัดประสบการณ์ส่งเสริมเด็กได้อย่างรอบด้าน
5.4) การได้รับการยกย่อง เชิดชู ในความสาเร็จของผลการปฏิบัติงาน ทาให้ครูปฐมวัย และ
ผู้อานวยการโรงเรียน ตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลาดับ
๔.๒.๓ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
1) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 มีการกาหนดนโยบาย/
เป้าหมาย/จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด จานวน 165 โรง เพื่อให้เชื่อมโยงกับ
นโยบายจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาตามกระบวนการ P@ 5Q Model โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยของแต่ละโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพผ่านรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1.1) รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ จานวน
35 โรงเรียน
1.2) การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
1.3) รูปแบบการเรียนรู้ผ่านโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
1.4) รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคานวณระดับปฐมวัย
1.5) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6) ส่งเสริมการอ่านคาพื้นฐานระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 242 คาส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
1.6.1) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการตาม
บริบท)เชิงพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการการจัดสภาพห้องเรียนภายใน/ภายนอก
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการ เรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยการจัดบรรยากาศที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
1.6.2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม (เคลื่อนไหวจังหวะ เสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์ เสรี กลางแจ้ง และเกมการศึกษา ) ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดกิจกรรมให้สลับกันระหว่างการเคลื่อนไหว
กิจกรรมสงบ และพักผ่อนกิจกรรมเกมการศึกษา ฝึกให้เด็กได้คิดโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ฝึก
การสังเกต สารวจ เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลาดับ หาความสัมพันธ์ เป็ นต้น มีการประเมินพัฒนาการครู
หว่างการจัดกิจกรรม โดยประเมินเป็นกลุ่มย่อย และรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กพูด /อธิบาย/แสดง เป็นต้น
1.6.3) ด้านการจัดสภาพห้องเรียน/สื่อ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม/สื่อตามแนวคิด/
นวัตกรรมตามบริบทโรงเรียน
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
2.1) นโยบายจากส่วนกลางดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
2.2) ครูสอนไม่ตรงเอกปฐมวัย

2.3) งบประมาณในการบริหารจัดการเพราะจานวนเด็กลดลง/มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
จานวนมาก
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
3.1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดสรรงบประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
3.2) ศึกษานิ เทศก์ผู้ รับผิ ดชอบงานปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาทาจัดหลั กสูตร
online เพื่อให้ครูเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
4.1) นโยบายจากส่วนกลางต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
4.2) การนิเทศติดตามจากส่วนกลางมีน้อยไม่สม่าเสมอ
4.3). ต้องการผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางในการ Coach ลงเชิงพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่อง
5). ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
5.1). สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีการกาหนดนโยบาย/จุดเน้นเป้าหมายที่ชัดเจนด้านการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยจากเชื่อมโยงจากนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสานักนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
5.2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีการนิเทศ ติดตามงานนโยบาย/จุดเน้นด้านการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยจาก ผู้อานวยการสานักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความโดดเด่น
จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนมีต้นแบบและแบบอย่างที่ดี ในปีที่ผ่านมา
ดังนี้
5.3) โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
2563 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และเหรียญทอง ระดับภาค ชื่อผลงาน : รูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม

โรงเรียนคาเหมือดแก้วบาเพ็ญวิทยา อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการตรวจราชการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีต้นแบบ ในปี 2563

โรงเรียนคาใหญ่วิทยา อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบการพัฒนาสมองการเรียนรู้ผ่าน สนามเด็กเล่น
ตามรอยพระยุคลบาท (BBL) และ การเรียนรู้ Coding

กำรขับเคลื่อนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

2.การประเมินพัฒ นาการทั้ง 4 ด้านเด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลั กสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศั กราช
2560
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพินิจราษฎร์บารุง ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ในระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2564

3.นิเทศติดตามแบบบูรณาการ วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ อ.ห้วยเม็ก

๔.๒.๔ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย

การจัดการศึกษาปฐมวัยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓ ได้ดาเนินการตามนโยบาย
ของ สพฐ. ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.1) โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (สพฐ.) ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
๑.1.๒) โครงการประเมิ นพั ฒ นาการนัก เรี ยนที่ จบหลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.1.๓) โครงการประเมินพัฒ นาการนักเรียนที่จบหลั กสู ตรการศึก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กลุ่มตัวอย่าง สพฐ. จานวน ๑๕ โรงเรียน)
1.๒) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.๒.๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทดแทนครูเกษียณ ครูย้าย ครู
ลาออก ครูเปลี่ยนสายงาน ครูยังไม่ผ่านการอบรม เรื่องน้า และอากาศตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1.๒.๒) โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น เพื่ อ รั บ ตราพระราชทานบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และดาเนินการประเมินโรงเรียนที่ยื่นประเมินฯ
1.๓) โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศธจ.)
โรงเรียนที่เปิดทาการเรียนการสอนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และระดับชั้น
อ
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ปีที่ ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จานวน ๑๘๒ โรงเรียน มีจานวนนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๒ จานวน ๒,๒๒๐ คน มีจานวนนักเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล ๓ จานวน ๒,๔๖๑ คน
รวมจานวน ๔,๖๘๑ คน ได้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย
เป็นอย่างมาก นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา ในระดับดีมาก
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
2.1 ข้อจากัดในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ
2.2 ขาดการนิเทศ ติดตาม อย่างใกล้ชิด โดยผู้มีความรู้ความสามารถในด้านปฐมวัย
2.3 ครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ/ ย้าย/ เปลี่ยนสายงาน ทาให้ต้องเปลี่ยนผู้ดูแลงานใน
ระดับปฐมวัย
2.4 ผู้บริหารในสถานบางแห่ง (ใหม่) ยังไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
4.1) จัดสรรเงินงบประมาณให้เพียงพอกับความจาเป็นและต้องการใช้
4.2) ส่งเสริมให้ผู้ดูแลงานการศึกษาปฐมวัยนิเทศ ติดตาม อย่างใกล้ชิด โดยผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านปฐมวัย
4.3) บรรจุครูปฐมวัยทดแทนครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการ/ ย้าย/ เปลี่ยนสายงาน
4.4) ให้ความรู้แก่ผู้บริหารที่ยังไม่เข้าใจในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี
ที่เกิดจากการดาเนินตามนโยบาย ดังนี้
5.1) นางเสาวนี ขานโส ครูโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) (LT) ครูต้นแบบ
การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
5.๒) นางขวัญจิตร จาปาวัน ครูโรงเรียนบ้านดินจี่ (LT) ครูต้นแบบการจัดกิ จกรรม
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4.3 กำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส
๔.๓.๑ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
1) ผลกำรขับเคลื่อนดำเนินงำนโครงกำร
1.1) การดาเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดาเนินการตามคู่มือและกรอบระยะเวลา
ที่กาหนด (รายละเอียดตามเอกสารคู่มือ ที่แนบมาพร้อมนี้ )
1.2) คาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 7490/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ กาหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
1.3) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ณ ห้องประชุมสานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชุมพิจารณา ดังนี้
1.3.1) จัดทาปฏิทินและกาหนดวันที่ต้องดาเนินการ ได้แก่ การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดู
งาน การเปิดฝึกอบรม
1.3.2) เห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม ดังนี้
- สาขาวิชาช่างสีรถยนต์
- สาขาวิชาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างเชื่อม
- สาขาวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
- สาขาวิชาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1.3.3) มอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาจัดทาแบบสอบถามความประสงค์
เข้าฝึกอบรมและแบบสรุปฯ
1.3.4) รวบรวมสรุปผลการสารวจและจาแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

1.4) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รวบรวมรายชื่อนักเรียนส่งสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
กาฬสินธุ์ แจ้งให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน แจ้งผลนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดังนี้
นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนของนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย

นักเรียนที่ไม่ศึกษำ
ต่อในระบบ
เข้ำร่วมโครงกำรฯ

นักเรียนที่ศึกษำต่อ
กศน. เข้ำร่วม
โครงกำรฯ

ข้อมูล
ณ วันที่ 3 กุมภำพันธ์
2564
จำนวนนักเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ศึกษำ
ดูงำน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

2
7
81
8
-

5
5
7

3
7
48
8
-

รวม
รวมทั้งสิ้น

98

17

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกรำคม 2564
หน่วยงำนต้นสังกัด

115

66

สรุป นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจาปีงบประมาณ 2564
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
จานวน 3
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
จานวน 7
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จานวน 4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
จานวน 48
5. สานักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 8
6. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน รวมทั้งสิ้น

คน
คน
คน
คน
คน
คน

66 คน

๔.๓.๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
๑) ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีนักเรียนพิการเรียนรวมกับ
นักเรียนปกติอยู่ในโรงเรียนในสังกัด จานวน 157 โรงเรียน
2) ข้อค้นพบ / ปัญหำอุปสรรค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรอัตรา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในสังกัด จานวน 68 อัตรา ทาให้มีจานวนไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการที่เรียนรวมอยู่ในโรงเรียนในสังกัดไม่ครบทุกโรงเรียน
3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย
ครูประจาชั้น/ประจาวิชา ต้องรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม
ให้ได้รับการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนปกติ โดยครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดทาแผนจัดการศึกษา
(IEP) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย เช่น
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ์
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหำร ในกำรดำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำย (ถ้ำมีโปรดระบุ)
ควรพิจารณาจัดสรรอัตราพีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมให้ครบตามจานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน
พิการเรียนรวม
5) ปัจจัยควำมสำเร็จ (ควำมโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทำงบวกแก่ผู้เรียน อย่ำงไรบ้ำง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ำงที่ดี ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
หรือไม่ อย่ำงไร)
๔.๓.๓ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
1.1 การดาเนินโครงการในสถานศึกษาเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการจัด
การศึกษาคนพิการในสถานศึกษาทั่วไปและตรงตามสภาพปัญหาของนักเรียน
1.2 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
1.3 ทาให้นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้
1.4 ทาให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน
1.5 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความ
เสียสละ
2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารในการจั ด การศึ ก ษาเป็ น เขตรอยต่ อ และพื้ น ฐานของผู้ ป กครองมี อ าชี พ
เกษตรกรฐานะยากจน

3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย แก้ปัญหาโดยการ
ใช้ขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคักรองนักเรียน
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สาหรับนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงมีปัญหานั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องให้ ความดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลื อทั้ง การ
ป้ องกัน และการแก้ ไ ขปั ญหา โดยไม่ป ล่ อยปละละเลยนั กเรียนจนกลายเป็น ปัญ หาของสั งคม การสร้ าง
ภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากใน
การพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป การป้องกันและแก้ไขนักเรียนนั้นมีหลาย
เทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูประจาชั้นครูที่ปรึกษา จาเป็นต้องดาเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. การให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรื อผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและต้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัว
นักเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง
ซึ่งเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทา
ให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด

๔.๓.๔ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
ตารางแสดงจานวนและร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จาแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) (ข้อมูล ภาคเรียนที่
๒ ปีการศึกษา 2563 )

ประเภทควำมพิกำร

1. บกพร่องทางการเห็น
1.1 บอด
1.2 เลือนราง
2. บกพร่องทางการได้ยิน
2.1 หูหนวก
2.2 หูตึง
3. บกพร่องทางสติปัญญา
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
4.1 บกพร่องทางร่างกาย
4.2 บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
4.3 บกพร่องทางสุขภาพ
5. บกพร่องทางการเรียนรู้
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. บุคคลออทิสติก

เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จาแนกตามประเภท
ความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP)
จานวน จัดทาแผน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามแผน
ทั้งหมด IEP (คน)
(คน)
จานวน
ร้อยละ
2
16

2
16
6
7

6
7

77

77

26
25
15
3,017
20
38
24

26
25
15
3,017
20
38
24

เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จาแนกตามประเภท
ความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
ประเภทควำมพิกำร
Program : IEP)
จานวน จัดทาแผน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามแผน
ทั้งหมด IEP (คน)
(คน)
จานวน
ร้อยละ
9. บุคคลพิการซ้าซ้อน
47
47
รวม
3,374 3,374
หมายเหตุ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 สถานศึกษายังไม่ประเมินตามแผน IEP ในระบบ

2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
2.1 การบริหารจัดการในโรงเรียนกรณีที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนจัด
ให้พี่เลี้ยงเด็กพิการดูแลรับผิดชอบสอนประจาชั้น หรือสอนเวียนรายวิชาเหมือนครูประจาการ
2.2 พี่เลี้ยงเด็กพิการบางคนไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนจึงขาดความเข้าใจในการจัดทาแผน IEP,IIP ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด รวมถึงการวัด
ประเมินผลการเรียนเมื่อผู้บริหารมอบหมาย
2.3 เนื่องจากตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการมีการประเมินเป็นระยะ มีการพิจารณาเกลี่ย ย้าย
หรือลาออกแล้วแต่กรณี หรือบางโรงเรียนไม่มีพี่เลี้ย ง ครูประจาการเป็นผู้รับผิดชอบงานดูแลเด็กพิการเรียน
รวมในโรงเรียน ทาให้การรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเด็กพิการเรียนรวมและระบบ SET ในโรงเรียนขาดความ
ต่อเนื่อง
2.4 ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่เพียงพอต่อสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ในกรณีของ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม จานวน 174 แห่ง แต่มีตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในสถานศึกษา จานวน 88 ตาแหน่ง
2.5 เนื่องจากโรงเรียนที่ไม่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูประจาการเป็นผู้รับผิดชอบและมีภาระ
งานมาก จึงไม่สามารถดาเนินการขอสื่อ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นใดทางการศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวมได้
ครบ 100 %
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
3.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ เขตพื้ น ที่ ไ ด้ บู ร ณาการนิ เ ทศ ติ ด ตาม พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก าร ครู
ประจาการ ที่ดูแลรับผิดชอบเด็กพิการเรียนรวมในเรื่องการจัดทาแผน IEP, IIP การวัดประเมินผลเด็กพิการ
9 ประเภท รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการจัดทาข้อมูลในระบบ SET

3.2 ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ใช้กลุ่ม Line ในการประสานงานเมื่อพบข้อบกพร่องต้องแก้ไข
ในระบบ SET
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
4.1 สพฐ.ควรสนับสนุนงบประมาณให้เขตพื้นที่ได้พัฒนา สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูประจาการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมสาหรับเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนจากสานัก งานเขตพื้นที่ โดยกลุ่ม
บริ ห ารงานบุ คคล กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณในการ
การนิเทศ ติดตาม ชี้แนะเป็นรายโรงเรียนโดยผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่
4.2 สพฐ.ควรมีกิจกรรมประชุม อบรม มอบนโยบายให้กับผู้รับผิดชอบงานเรียนรวม
(ศึกษานิเทศก์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าประชุมรับฟังนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการรายงานผล
การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันทุกปีงบประมาณ
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
5.1 สพป.กาฬสิ นธุ์ เขต 3 มี คุ ณครู แกนน าที่ ผ่ านการฝึ กอบรมครู สอนการศึ กษาพิ เศษ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง) จานวน ๒ คน
5.2 ศู นย์ สุ ขภาพจิ ตที่ 7 จั งหวั ดขอนแก่ น เป็ นเครื อข่ ายในการให้ ความรู้ และติ ดตาม
การประเมิน SDQ ของนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ผู้ด้อยโอกำส
1. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดาเนินการโครงการระดมทุน
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษา “กองทุนสายธารทุนน้าใจ สานสายใยเด็ก
ขาดแคลน” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ทางการศึกษา
- เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
- เพื่อป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

มีเป้าหมาย
๑. ด้านปริมาณ
นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา ในสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทุนการศึกษา
เดือนละ ๒๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
1.๒ ด้านคุณภาพ
- นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
- นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
- นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้
ลดอัตรา การออกกลางคัน และปัญหายาเสพติด
๒. ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค
- นักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม กรณีอื่นๆ มีจานวนมาก ยากที่จะ
ติดตามและ ลงพื้นที่คัดกรองตามห้วงเวลาได้
- เกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- งบประมาณที่ได้จาการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ไม่เพียงพอ
๓. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- ให้โรงเรียนและภาคีเครือข่าย ช่วยคัดกรองนักเรียน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อระดมทุน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๔. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค จึงได้
ระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรี ยนด้อยโอกาสและครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น
และเอาใจใส่ต่อการเรียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้น
๕. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่ างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่อย่างไร)
- นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
- นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
- นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานทา
ให้ลดอัตราการออกกลางคัน และปัญหายาเสพติด

๔.๓.๕ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์
๑ ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
1.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จานวน 55
โรง ดาเนินการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และรายงานข้อมูลนักเรียนเรียนรวมใน
ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET)
1.2 สถานศึ กษาในสั งกั ดด าเนิ น การจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล
(Individualized Education Program : IEP) สาหรับเด็กพิการเรียนรวมทุกคน (จานวน 938 คน ข้อมูล ณ
วันที่ 10 ธันวาคม 2563)
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถผลิตสื่อที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการเป็นรายบุคคลได้
2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
การเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบหรือกรณีครูย้ายสถานศึกษา อาจทาให้
การดาเนินงานและการประสานข้อมูลไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาต้องมอบหมายบุคลากรให้ ศึกษาข้อมูล การดาเนินงานและ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
………………………………-………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรื อผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
………………………………-………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔.๓.๖ สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
คนพิ การเป็ นทรั พยากรบุ คคลของสั งคม หากได้ รั บการส่ งเสริ มอย่ างถู กต้ อง ย่ อมมี ความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักศึกษาพิการในด้านต่างๆ จัดการศึกษา
สาหรับคนพิการให้เท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐจัดไอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3
บัญญัติไว้ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกาเนิดเชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระทามิได้” นั่นหมายถึงว่าประชาชนคนไทยทุกคน
มีสิทธิเสมอกันทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือสภาพร่างกายพิกลพิการ โดยรัฐต้องจัดสื่อ สิ่งอานวย
ความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาให้ มาตรา 55 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า“บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มี

สิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยได้มี
การสารวจและรายงานผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการปีงบประมาณ
2563 จานวนทั้งสิ้น 75 คน ดังตาราง ที่ 4.2.1 แบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสาหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2563 ของสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำรำง ที่ 4.2.1 แบบรายงานผลการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยส าหรั บคนพิ การ
แบบรายงานผลการจั
การศึ
กษานอกระบบและการศึ
กษาตามอั
ปีงบประมาณ
2563 ของสดานั
กงาน
กศน.จังหวัดกาฬสิ
นธุ์ ธยาศัยสาหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2563
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
1) การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จานวน
ที่

1

2

ระดับ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียน

ครูผสู้ อน

จานวนผูเ้ รียน/ผูจ้ บ ตามประเภทความพิการ
จานวน

1

2

3

4

5

6

คนพิการ/คน
2/2562
5
ผูเ้ รียน
3
6
7
6
5
2/2562
5
ผูจ้ บ
1/2563
5
ผูเ้ รียน
3
7
7
8
5
1/2563
5
ผูจ้ บ
1
2/2562
5
ผูเ้ รียน
2
5
17
6
1
2/2562
5
ผูจ้ บ
1
2
1/2563
5
ผูเ้ รียน
2
3
20
5
1/2563
5
ผูจ้ บ
2
2/2562
5
ผูเ้ รียน
1
6
3
1
2/2562
5
ผูจ้ บ
1
1/2563
5
ผูเ้ รียน
9
3
1/2563
5
ผูจ้ บ
หมายเหตุ กาหนดประเภทความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มี 9 ประเภท ดังนี้

7

8

9

1

1

1

1

2

รวม/คน
29
0
32
1
33
3
30
2
11
1
12
0

1. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการเห็น

6. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการพูดและภาษา

2. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยิน

7. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

3. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปัญญา

8. บุคคลออทิสติก

4. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย

9. บุคคลพิการซ้อน

5. บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้

2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค : ไม่พบปัญหาอุปสรรค
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย: ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) : ไม่มี
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)

หม

ค่าสิ่งอ
75 คน
รวมทัง้

ปัจจัยความสาเร็จ สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงทาให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถประกอบ
อาชีพ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
๔.๓.๗ โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล จังหวัดกำฬสินธุ์
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปั ญญาและเด็ ก ออทิส ติ กจั ดการเรีย นการสอนในระดับปฐมวัยระดั บพื้ นฐาน โดยไม่เ ก็ บ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้บริการอาหาร อุปกรณ์การเรียนปัจจัยพื้นฐาน ชุด ผู้เรียนชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายอื่นๆ
โดยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพและการจัดการศึกษา รับนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง ๑๑ จังหวัด
ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
เลย และได้ผลการขับเคลื่อนดังนี้
1.1 ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนตามมาตรฐาน
สถานศึกษา
1.2 ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยีเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรเครือข่ายได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การจัดการศึกษา
1.5 มีระบบการบริหารจัดการ สื่อ เทคโนโลยี อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับ
ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจนผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและเทคโนโลยีเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ๓ ปีติดต่อกัน

5. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.1 กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
๕.๑.๑ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 – 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์บูรณาการ การ
ขับเคลื่อนนโยบาย โดยจัดทาแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษา “การสร้างโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนและมัธ ยมดีสี่ มุมเมือง จั งหวัดกาฬสิ นธุ์ ”เป็นกรอบและแนวทางการดาเนินการ ตลอดจนเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการก ากั บ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และผลการด าเนิ น งาน ร่ ว มวางแผนก าหนดทิ ศ ทางและ
จุดเป้าหมาย ในการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งได้กาหนดรูปแบบการดาเนินการ คือ โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน จานวน 75 โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดสอนในระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาหรือจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน เป็นโรงเรียนที่มี
ความพรอมทางกายภาพ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีความพรอมและเหมาะสม มีโรงเรียนเครือข่ ายโดยรอบที่
สามารถใหผู้เรียนเดินทางได้อย่างสะดวก มีจานวนผู้ เรียนในเครือข่ายในจานวนที่เหมาะสมกับการยกระดับ
คุณภาพใหเกิดความเชื่อมั่นของชุมชนและผู้ ปกครอง สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผู้เรียนใน
จังหวัดกาฬสินธุ คือ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ผู้ เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท
าเทียม ผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะอาชีพสามารถสร้ างรายได้ให้กับครอบครัว แก้ปัญหาความ
ยากจน รวมทั้งสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจานวนมาก
การดาเนินงานกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งและมอบหมายผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางร่วม
เป็นคณะทางานระดับจังหวัด กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งได้แต่งตั้ง นำยนิพนธ์ ก้องเวหำ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะทางานของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
ยืนยันโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และร่วมกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนนโยบายให้สานักงาศึกษาธิ การ
จังหวัดกาฬสินธุ์และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

กำรขับเคลื่อนนโยบำย
1
2
3
4
5

6
7

สร้างการรับรู้นโยบาย/แนวทาง/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการจัดตั้งงบประมาณ

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน รายเขตพื้นที่การศึกษา

ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลสถานที่จริงโรงเรียนได้รับคัดเลือก

ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมวิพากย์และกลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนฯ

ยืนยัน /ประกาศ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

จัดทาแผนบูรณาการด้านการศึกษา/การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ

จัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นฐานข้อมูลกลาง

ขับเคลื่อนแบบบูรณาการ /ผ่านกลไกล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

8

การกากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

9

จัดทารายงานผลการดาเนินงาน/เผยแพร่ / วางแผน ขยายผล

10
สรุปโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รวม

จานวนโรงเรียน (โรง)
ทั้งหมด
คุณภาพของชุมชน
171
21
165
25
199
29
535
75

Stand Alone
-

ร้อยละ
12.28
15.15
14.57
14.02

โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาสทัง้ หมด
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

75
535

จำนวนโรงเรียนคุณภำพของชุมชนจำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำย
กาหนดกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็น 3 กลุ่ม ตามปีงบประมาณ
ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
สังกัด

กลุ่มเป้าหมาย (โรง)

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รวม

กลุ่มที่ 1
ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567-2570

1
1
1
4

4
4
4
16

16
20
24
71

กลุ่มที่ 1 เป้ำหมำยนำร่อง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบ
สภาพจริงของโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตลอดจนการรับฟังข้อมูล ความ
คิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้สรุปและยืนยันโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนที่มีความเหมาะสมเป็นโรงเรียนที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญลาดับแรกของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาละ 1 แห่ง รวม 3 แห่ง ดังนี้
สังกัด

ที่

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รวม

1
1
1

โรงเรียนนาร่อง
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
หนองแคนวิทยา
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
แซงบาดาลบ้านบากวิทยา

รวมข้อมูลของโมเดล
อาเภอ
ครู
นักเรียน งบพัฒนา
(คน) (คน)
(บาท)
ดอนจาน 46.58 67
1,185 34,703,800
ห้วยเม็ก 22.00 54
741
32,995,000
สมเด็จ 60.97 49
914
30,000,000
129.55 170 2,840 97,698,800
พื้นที่
(ไร่)

กลุ่มที่ 2 เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2566
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 เป็นโรงเรียนที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ ลาดับที่ 2 - 5
ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 4 แห่ง รวม 12 แห่ง ดังนี้
สังกัด

ที่

สพป.กาฬสินธุ์ 2
เขต 1
3

โรงเรียนเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
อาเภอ
พ.ศ.2566
ชุมชนนาจารย์วิทยา
เมือง
โ น น ศิ ล า ไ ก ร ฤ ก ษ์ สหัสขันธ์
ราษฎร์อานวย

พื้นที่
(ไร่)
32
49.96

รวมข้อมูลของโมเดล
ครู
นักเรียน งบพัฒนา
(คน) (คน)
(บาท)
66
797
4,142,000
42
680
35,000,000

4
5
สพป.กาฬสินธุ์ 2
เขต 2
3
4
5
สพป.กาฬสินธุ์ 2
เขต 3
3
4
5
รวม

ชุมชนสีถานดารงวิทย์
สามชัยอุดมวิทย์
หนองกุงศรีวิทยาคม
โคกประสิทธิ์วิทยา
ชุ ม ช น กุ ง เ ก่ า
ราษฎร์ประสิทธิ์
พินิจราษฎร์บารุง
บ้านนาคู
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
ชุมชนโพนพิทยาคม

กมลาไสย
สามชัย
หนองกุงศรี
ฆ้องชัย
ท่าคันโท

17.30
151
36
35
40

52
26
46
39
46

761
562
768
662
665

39,858,100
6,260,000
36,205,911
60,234,240
33,768,500

ยางตลาด
นาคู
กุฉินารายณ์
นามน
คาม่วง

20
44
25
40
16.96
507.22

90
60
46
43
42
598

1,447
1,054
515
887
574
9,372

32,597,700
35,000,000
47,083,120
35,000,000
41,800,000
406,949,571

กลุ่มที่ 3 เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2567-2570
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ 3 เป็นโรงเรียนที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญลาดับที่ 6 ขึ้นไป
ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา รวมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จานวน 60 แห่ง ดังนี้
สังกัด

ที่

สพป. 1
กาฬสินธุ์ 2
เขต 1 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โรงเรียนเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2567-2570
กุดลิงวิทยาคม
บ้านต้อนวิทยาคาร
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ธนบุ รี โ คกสี ห นองเต่ า
วิทยายน
นิคมลาปาววิทยา
บ้านหนองกุงน้อย
พิพัฒน์ราษฎร์บารุง
หนองกุงวิทยาคม
บ้านหนองกุงใหญ่
คาปลาฝาโนนชัย
บ้ า นแกหั ว แฮดส้ ม โฮง
วิทยา
ชุมชนนามะเขือวิทยา
หนองแปนโนนสู ง นา
เชือกราษฎร์บารุง
บ้านม่วงวิทยาคม

อาเภอ

พื้นที่
(ไร่)

ร่องคา
เมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
กมลาไสย

18.59
25
20
33.20

รวมข้อมูลของโมเดล
ครู
นักเรียน
(คน)
(คน)
26
471
38
749
54
1,002
39
759

สหัสขันธ์
สามชัย
กมลาไสย
เมืองกาฬสินธุ์
สามชัย
เมืองกาฬสินธุ์
กมลาไสย

25
15
26
21
21
18
13.20

31
36
55
53
31
29
42

521
549
1,074
490
560
570
758

34,998,240
8,547,200
34,998,400
32,716,500
34,012,38.40
34,964,300
34,900,900

สหัสขันธ์
กมลาไสย

26.75
17

37
18

543
387

34,998,900
25,740,000

สหัสขันธ์

32.66

29

609

30,092,100

งบประมาณเสนอขอ
(บาท)
35,000,000
34,980,120
34,153,560
34,983,800

สังกัด

ที่

15
16
ส พ ป . 17
กาฬสินธุ์ 18
เขต 2 19
20
21
22

43

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

โรงเรียนเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2567-2570
ดงพยุงสงเคราะห์
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
คาใหญ่วิทยา
หนองแวงประชาสรรพ์
ค าเหมื อ ดแก้ ว บ าเพ็ ญ
วิทยา
ชุ ม ช น ห น อ ง หิ น
วิทยาคาร
บ้านหนองชุมแสง
ห น อ ง บั ว คุ รุ รั ฐ
ประชาสรรพ์
หนองมันปลาวิทยา
คาไฮวิทยา
ปอแดงวิทยา
ดงบังวิทยา
บ้านสาวิทยาสรรพ์
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
ชุมชนบ้านป่าแดง
หนองกุงราษฎร์วิทยา
เชียงสาศิลป์สถาน
เหล่ากลางรวมวงศ์วิทยา
บ้านหนองแซง
ยางอู้มวิทยาคาร
หนองสวงวิทยาคม
โคกเครือวิทยา
บ้านห้วยผึ้ง
กุดปลาค้าวราษฎร์บารุง
เ ห ล่ า ใ ห ญ่ ว น า ส ณ ฑ์
ผดุงเวทย์
ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
ชุ ม ช น แ จ น แ ล น
ราษฎร์บารุง
สมเด็จประชานุเคราะห์
คาบงพิทยาคม
บ้านโจดนาตาล

อาเภอ

พื้นที่
(ไร่)

ดอนจาน
เมืองกาฬสินธุ์
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก

22
24.49
16
22
16

รวมข้อมูลของโมเดล
ครู
นักเรียน
(คน)
(คน)
26
519
32
2,391
48
515
62
727
31
340

หนองกุงศรี

49

64

813

34,998,640

หนองกุงศรี
หนองกุงศรี

23
30

35
37

564
449

34,992,500
30,000,000

หนองกุงศรี
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ฆ้องชัย
ท่าคันโท
ท่าคันโท
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
ห้วยผึ้ง
เขาวง
กุฉินารายณ์

11
21
10.10
33
11
16
65
23
25
132
13.25
13
35
67
21
27
37

26
44
54
64
53
55
29
49
71
59
73
48
28
46
44
64
64

303
662
742
792
622
871
530
745
71
624
962
756
353
443
679
471
714

34,707,200
34,681,340
34,943,400
34,964,100
30,000,000
29,428,300
34,460,676
35,000,000
35,000,000
34,927,000
35,000,000
35,000,000
34,889,600
34,999,190
33,352,200
30,216,840
34,721,320

กุฉินารายณ์
สมเด็จ
กุฉินารายณ์

33
25
36

33
32
49

655
490
588

35,000,000
31,000,000
22,237,400

สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
คาม่วง

10
25
42

32
58
74

592
1,020
935

23,421,000
32,139,000
35,000,000

งบประมาณเสนอขอ
(บาท)
32,799,332
25,209,900
35,000,000
34,368,640.30
30,394,934

สังกัด

ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

โรงเรียนเป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2567-2570
ชุ ม ช น ห มู ม่ น เ ม็ ก
วิทยาสรรพ์
บ้านสวนผึ้ง
นาขามวิทยา
นาโกวิทยาสูง
หนองแสงวิทยาเสริม
บ้านโนนชาด
คาม่วงจรัสวิทย์
ไค้นุ่นวิทยาพูน
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
กุดสิมวิทยาสาร
บ้านนาบอน
หนองจระเข้เรืองศิลป์
สงเปลือยวิทยายน
นามนราษฎร์สงเคราะห์
บ้านกอกวิทยาคม

รวม

อาเภอ

พื้นที่
(ไร่)

สมเด็จ

59

รวมข้อมูลของโมเดล
ครู
นักเรียน งบประมาณเสนอขอ
(คน)
(คน)
(บาท)
27
380
26,935,800

กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
สมเด็จ
สมเด็จ
คาม่วง
ห้วยผึ้ง
เขาวง
เขาวง
คาม่วง
กุฉินารายณ์
นามน
นามน
สมเด็จ

17
17
16
53
36
52
24
10
17
19
33.50
16.20
15
29
1,659.94

69
42
36
32
21
41
41
60
44
28
56
39
34
42
2,614

802
850
583
567
301
754
711
670
818
602
950
595
687
588
39,838

35,128,800
31,651,700
29,267,000
29,932,840
26,871,900
29,761,300
28,991,800
19,328,600
32,072,900
32,968,900
32,792,700
34,796,800
35,000,000
16,101,090
1,865,528,662

การจัดทาระบบฐานข้อมูล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อ สนับสนุนการดาเนินงานให้รวดเร็วและ
ครอบคลุม ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทุกเวลาและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนได้รับรู้ข้อมูล
ตามช่องทาง ประกอบด้วย ชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนเครือข่าย/ขนาดพื้นที่ /ระยะทางระหว่าง
โรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย/จานวนครู/นักเรียน และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน แสดงข้อมูลสารสนเทศ
รายเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ลิงค์ School Map
https://office2021.ksed.go.th/k1schoolmap

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

https://office2021.ksed.go.th/k2schoolmap

QR Code

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

https://office2021.ksed.go.th/k3schoolmap

การจัดทาแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “การสร้างโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนและมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”

ประกอบด้วย
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 1
รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 2
รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 3
ส่วนที่ 3 การกากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
2.1 การลงพื้นที่จริง ประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู และชุมชน
ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินการ
2.2 ชุมชนบางแห่งยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เข้าใจว่า
เป็นการยุบโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชน ส่วนมากยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่สามารถ
สร้างการรับรู้ได้เนื่องจากยังชัดเจนและยังไม่เห็นตัวอย่างการดาเนินการ
2.3 ข้อมูลขนาดพื้นที่ จานวนครู นักเรียน ไม่ตรงกับฐานข้อมูลหลักของสานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการศึกษา (EMIS)
2.4 ผุ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบางกลุ่ ม ยั ง ยึ ด ติ ด กั บ อ านาจการบริ ห ารจั ด การแบบ
เอกภาพไม่ยอมบูรณาการ ยังยึดติดกับผลประโยชน์และความความก้าวหน้าของตาแหน่ง
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
3.1 ทางานแบบบูรณาการกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างการรับรู้ การชี้แจง นโยบาย ความคาดหวังที่เกิดคุณภาพของนักเรียน การลดความ
เหลื่อมล้าของนักเรียนยากจน นักเรียนในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะเข้าถึงการได้รับ
การศึกษาทีมีคุณภาพเท่าเทียม ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนอื่น ๆ
3.2 ปรั บ ปรุ งระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศเดิม ในระบบของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น
ปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบสารสนเทศประกอบการดาเนินงาน ดังนี้ ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ School
Map จานวนครู นักเรียน ขนาดพื้นที่ ระยะการเดินทางจากโรงเรียนเครือข่ายถึงโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
และนาข้อมูลที่ถูกต้องจากการลงพื้นที่จริงมาใช้ในการดาเนินงาน
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีหลักการที่เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริหาร ครู และ
ชุมชน เนื่องจากเป็นการพัฒนาโรงเรียนนั้น ๆ ให้มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะส่งบุตร
หลานเข้าเรียนเมื่อเห็นถึงคุณภาพทั้งด้านกายภาพและด้านการจัดการศึกษา เห็นควรดาเนินการตามนโยบายอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่เป็นโรงเรียนนาร่องปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดขึ้นจริง และ
พัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการนาบุตรหลานไปเข้าเรียนและมีความมั่นใจอย่างยั่งยืน
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
5.1 การดาเนินงานแบบบูรณาการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและภาคีเครือข่าย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชานาญของแต่ละหน่วยงานที่
แตกต่างกันเฉพาะด้าน ทางานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันคือ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยร่วมกันคิดร่วมกันทางาน
5.2 ผู้บริหารทุกส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสาคัญ ประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน จึงให้ความสาคัญและทุ่มเทสรรพกาลัง ทรัพยากร ดาเนินงานขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรม มีแผนการดาเนินการที่ชัดเจน
5.3 การกากับ นิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และการประเมินผลอย่างมีระบบที่ดี
สนับสนุนการดาเนินงานให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย

จังหวัดกาฬสินธุ์กาหนดแผนการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ตามนโยบาย “การสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมัธยมดีสี่มุมเมือง” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สรุปรูปแบบ
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดแผนการดาเนินการและกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป้ำหมำยนำร่อง ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ
จริงของโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ตลอดจนการรับฟังข้อมูลด้านต่าง ๆ ความ
คิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้สรุปและยืนยันโรงเรียนมัธยมดีสี่ มุม
เมือง ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชนสามารถส่ งต่อนักเรียนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
โรงเรียนนาร่องระยะที่ 1 เป็นโรงเรียนที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญลาดับแรก จานวน 1 แห่ง ดังนี้
สังกัด

ที่

โรงเรียนนาร่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สพม.กาฬสินธุ์

1

มหาไชยพิทยาคม

อาเภอ
สมเด็จ

รวมข้อมูลของโมเดล
ครู
นักเรียน งบประมาณเสนอ
(คน) (คน)
(บาท)
40.00 18
2,446 25,000,000
พื้นที่
(ไร่)

กลุ่มที่ 2 เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2566
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ
จริงของโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง ตลอดจนการรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้สรุปและยืนยันโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง กลุ่มที่
2 เป็นโรงเรียนที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญ ลาดับที่ 2 - 5 จานวน 4 แห่ง ดังนี้
สังกัด

ที่

สพม.กาฬสินธุ์ 2
3
4
5
รวม

โรงเรียนเป้าหมาย
อาเภอ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พื้นที่
(ไร่)

ห้วยเม็กวิทยาคม
ดอนจานวิทยาคม
สามชัย
หนองกุงศรีวิทยาคาร

50.25
50
43.50
60.41
204.16

ห้วยเม็ก
ดอนจาน
สามชัย
หนองกุงศรี

รวมข้อมูลของโมเดล
ครู
นักเรียน งบประมาณเสนอ
(คน) (คน)
(บาท)
55
923 25,000,000
34
517 25,000,000
45
661 25,000,000
65
957 25,000,000
199 3,058 100,000,000

กลุ่มที่ 3 เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2567-2570
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 3 เป็นโรงเรียนที่ได้จากการจัดลาดับความสาคัญลาดับที่ 6
ขึ้นไป จานวน 11 แห่ง ดังนี้
ที่
6

พื้นที่
(ไร่)
โรงเรี ย นบ้ า นนาคู พั ฒ นา 47.20
“กรป.กลางอุปถัมภ์”
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ครู
(คน)
39

นักเรียน
(คน)
2,002

เชื่อมโยงโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน
โรงเรียนบ้านนาคู

งบประมาณเสนอ
(บาท)
25,000,000

7

โรงเรียนกุฉินารายณ์

51.00

99

2,566

8
9

69.20
150.00

77
73

4,232
2,590

10

โรงเรียนคาม่วง
โรงเรียนยางตลาด
วิทยาคาร
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

61.00

51

3,473

11
12

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 41.20
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
13.38

13

โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 39.00

15

743

14

โรงเรียนแก่งนาจารย์
พิทยาคม
โรงเรียนนามนพิทยาคม

25.00

9

718

71.00

20

1,849

20

858

403

27,627

15
16

โ ร ง เ รี ย น เ ห ล่ า ก ล า ง 125.00
วิทยาคม
รวม
692.98

3,676
4,920

โรงเรียนสมสะอาด
24,995,429
พิทยาสรรค์
โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์ 25,000,000
โรงเรียนพินิจราษฎร์บารุง 25,000,000
โรงเรี ยนโนนศิ ลาไกรฤกษ์
ราษฎร์อานวย
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
โรงเรียนบ้านต้อน
วิทยาคาร
โรงเรี ย นชุ ม ชนหนองสอ
วิทยาคาร
โรงเรี ย นชุ ม ชนนาจารย์
วิทยา
โรงเรี ยนชุ มชนหลั กเหลี่ ยม
วิทยาคม
โรงเรียนบ้านเหล่ากลาง
ร่วมวงศ์วิทยา

25,000,000
25,000,000
27,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
276,995,429

จัดทาระบบฐานข้อมูล โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้รวดเร็วและ
ครอบคลุม ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทุกเวลาและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนได้รับรู้ข้อมูล
ตามช่องทาง ดังนี้
สังกัด

ลิงค์ School Map

QR Code

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://office2021.ksed.go.th/k24schoolmap
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์

2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
2.1 การลงพื้นที่จริง ประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู และชุมชน
ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินการ
2.2 การพิจารณากาหนดเป้าหมายนาร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองควร
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
2.3 ข้อมูลขนาดพื้นที่ จานวนครู นักเรียน ไม่ตรงกับฐานข้อมูลหลักของสานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการศึกษา (EMIS)
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
3.1 ทางานแบบบูรณาการกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสิ นธุ์
กาหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพจริง ความเหมาะสม สถาพปัญหา และถ่ายทอดหลักการตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินการ ให้ผู้บริหาร ครู และชุมชน มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อนา
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 ให้ โ รงเรี ย นจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศประกอบการด าเนิ น งาน ดั ง นี้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเชิงพื้นที่ School Map จานวนครู นักเรียน ขนาดพื้นที่ โรงเรียนเครือข่าย และนาข้อมูลที่ถูกต้อง
จากการลงพื้นที่จริงมาใช้ในการดาเนินงาน
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
นโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองมีหลักการที่เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริหาร ครู และชุมชน
เนื่องจากเป็นการพัฒนาโรงเรียนนั้นๆให้มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะส่งบุตรหลานเข้า
เรียนเมื่อเห็นถึงคุณภาพทั้งด้านกายภาพและด้านการจัดการศึกษา เห็นควรดาเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
และสร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่เป็นโรงเรียนนาร่องปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดขึ้นจริง และพัฒนาให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
5.1 การดาเนินงานแบบบูรณาการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและภาคีเครือข่าย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชานาญของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะ
ด้าน ทางานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันคือ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยร่วมกันคิดร่วมกันทางาน
5.2 ผู้บริหารทุกส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสาคัญ ประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน จึงให้ความสาคัญและทุ่มเทสรรพกาลัง ทรัพยากร ดาเนินงานขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรม มีแผนการดาเนินการที่ชัดเจน
5.3 การกากับ นิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และการประเมินผลอย่างมีระบบที่ดี
สนับสนุนการดาเนินงานให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
5.3 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๕.๓.๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
ผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ๔๕ โรงเรียน ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ

สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสถานศึกษา มุ่งเน้น
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ A มีผล
คะแนนอยู่ที่ ๘๕.๐๓ ผลคะแนนการประเมินเรียงตามลาดับคะแนน ดังนี้
ลำดับ
รำยชื่อสถำนศึกษำ
คะแนน ITA ระดับ ผลกำรประเมิน
1

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

95.29

AA

ผ่าน

2

ชุมชนแก้งคาวิทยา

92.25

A

ผ่าน

3

พิพัฒน์ราษฎร์บารุง

92.24

A

ผ่าน

4

คาปลาฝาโนนชัย

91.57

A

ผ่าน

5

ดงพยุงสงเคราะห์

91.56

A

ผ่าน

6

คอนเรียบอนุกูล

90.88

A

ผ่าน

7

หนองกุงวิทยาคม

90.05

A

ผ่าน

8

กุดลิงวิทยาคม

89.39

A

ผ่าน

9

หนองแวงเหนือ

89.31

A

ผ่าน

10

นามนราษฎร์นุเคราะห์

89.24

A

ผ่าน

11

ท่าแสงวิทยายน

89.05

A

ผ่าน

12

ชุมชนนามะเขือวิทยา

88.74

A

ผ่าน

13

หนองพอกวิทยายน

88.36

A

ผ่าน

14

ชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา

87.93

A

ผ่าน

15

ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

87.67

A

ผ่าน

16

บ้านหนองกุงน้อย

87.38

A

ผ่าน

17

บ้านต้อนวิทยาคาร

87.3๐

A

ผ่าน

18

ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

86.65

A

ผ่าน

19

ท่านาจานวิทยา

86.64

A

ผ่าน

20

สะอาดประชาสรรพ์

86.49

A

ผ่าน

21

โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อานวย

86.24

A

ผ่าน

ลำดับ

รำยชื่อสถำนศึกษำ

คะแนน ITA

ระดับ

ผลกำรประเมิน

22

ถ้าปลาวิทยายน

86.16

A

ผ่าน

23

บ้านหนองกุงใหญ่

85.84

A

ผ่าน

24

บ้านม่วงวิทยาคม

85.76

A

ผ่าน

25

บึงวิชัยสงเคราะห์

85.42

A

ผ่าน

26

ชุมชนนาจารย์วิทยา

85.35

A

ผ่าน

27

หามแหโพนทองวิทยาคม

85.3๐

A

ผ่าน

28

เหล่าหลวงวิทยาคาร

85.23

A

ผ่าน

29

บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

83.86

B

ไม่ผ่าน

30

ด่านใต้วิทยา

82.44

B

ไม่ผ่าน

31

สามชัยอุดมวิทย์

82.33

B

ไม่ผ่าน

32

แกเปะราษฎร์นิยม

82.19

B

ไม่ผ่าน

33

ห้วยตูมวิทยาคาร

81.56

B

ไม่ผ่าน

34

ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

81.45

B

ไม่ผ่าน

35

บ้านโหมนสงเคราะห์

81.14

B

ไม่ผ่าน

36

หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บารุง

80.9๐

B

ไม่ผ่าน

37

บึงไฮโนนสวางวิทยา

80.42

B

ไม่ผ่าน

38

บ้านนาวิทยาคม

79.55

B

ไม่ผ่าน

39

ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

78.94

B

ไม่ผ่าน

40

ปลาเค้าวิทยาคาร

77.7๐

B

ไม่ผ่าน

41

ดงน้อยวิทยา

77.51

B

ไม่ผ่าน

42

ชุมชนสีถานดารงวิทย์

76.86

B

ไม่ผ่าน

43

นามลวิทยาคาร

75.79

B

ไม่ผ่าน

44

นาจาปา

75.40

B

ไม่ผ่าน

ลำดับ
45

รำยชื่อสถำนศึกษำ
กุดครองวิทยาคาร

คะแนน ITA

ระดับ

ผลกำรประเมิน

75.05

B

ไม่ผ่าน

2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- โรงเรียนยังทางานไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่เข้าใจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และยั ง ไม่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการใช้
เครื่องมือในการเปิดเผยข้อมูล หรือการเขียนเว็บไซต์
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- จัดอบรมเพื่อชี้แจง/ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA Online
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
- การดาเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารสถานศึกษา ทาให้ครูมี
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานช่วงชั้น
๕.๓.๒ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้สนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้มี นโยบาย P@5Q Model
โดยเน้น การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านนักเรียน และด้านผลงานทีโ่ ดดเด่น ซึ่งได้จัดทาคู่มือมาตรฐาน จุดเน้น เป็นเครื่องมือ ดาเนินการขับเคลื่อน
ห้องเรียนคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น ก่อนนาไปใช้ ในปีการศึกษา
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2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลใช้คู่มือมาตรฐาน จุดเน้น เป็นเครื่องมือ ดาเนินการขับเคลื่อน
ห้องเรียนคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จานวน 45 โรง มีนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมคุณภาพทุกโรง
ปัญหาอุปสรรค ทรัพยากร งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการให้ได้คุณภาพเป็นไปได้ช้า
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
การหาและสร้างภาคีเครือข่าย MOU ในการระดมทุน ทรัพยากรและการสร้างการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภายนอก

4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- การดาเนินงาน ควรกาหนดกลยุทธ์ เป้าหมายคุณภาพที่ชัดเจน ประชุม แนวททางการ
ทางานร่วมของทุกฝ่าย พัฒนาศักยภาพ ดึง กระตุ้นศักยภาพบุคลากร ให้เต็มความสามารถสู่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
- ความมุ่งมั่น จริ งจั ง ของนโยบาย จากกระทรวงศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สร้างภาคีเครือข่าย, MOU บุคคล ,ทรัพยากรและการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภายในและนอก
- การสร้างเวทีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) PLC อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผล
สู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างมีระบบ รวมถึงการยกย่องเชิดชูผลงานที่ดีเด่น เป็นเลิศ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
และเกิดผลกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ดังนี้
1. กิจกรรมประกวด ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิค ๑๙ โดยรูปแบบ
การประเมินผลงาน จากเล่มรายงานผลงานของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ลำดับที่
โรงเรียน
ระดับ
1
หนองสวงวิทยาคม
เหรียญทอง
2
หนองกุงศรีวิทยาคม
เหรียญทอง
3
ชุมชนบ้านป่าแดง
เหรียญทอง
2. กิจกรรมประกวด นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
รูปแบบการจัดนิทรรศการ นาเสนอ ประเมินผลงาน
ลำดับที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
โคกเครือวิทยา
วังยางวิทยาคาร
หนองกุงราษฎร์วิทยา
บ้านหาดทรายมูล
กุดจิกวิทยาคาร

ระดับ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

๕.๓.๓ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
๑. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
เชิงปริมาณ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัดตั้งโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล จานวน 46 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ

- โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ
- นักเรียนทุกคนในตาบล ได้รบั โอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ และเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
2. ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ในการพัฒนาโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านทักษะวิชาการ
ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
3. วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
3.1. ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของครู และนักเรียน
3.2. ต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาสื่อ Infographic
โรงเรียนดีประจาตาบล ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนในสังกัดรวบรวมเผยแพร่ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์
4. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
4.1. ควรสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนเพื่อช่วยกันดาเนินการให้เกิดความ
ต่อเนื่องและจริงจังเป็นโครงการที่สร้างคุณภาพด้านการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
4.2. ควรส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดไป 3. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการบริหารจัดการในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
5. ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
ผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนดีประจาตาบล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้
5.1. โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร จัดทาสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงาน
อาชีพและการมีงานทา หนังสัน้
5.2. โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ การส่งเสริมสร้างรายได้สร้างงาน สร้างอาชีพ เสื้อปัก
มือ
5.3. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมการอ่าน โครงงาน YC
กิจกรรมทักษะอาชีพ

5.4. โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ที่
หลากหลาย น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ สร้างเสริมสุนทรียภาพ
ด้าน ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๕.๕ โรงเรียนบ้านคาพิมูล การสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม การจัดทาหลักสุตรท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้าไหมแพรวา กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี

ผู้เชี่ยวชำญจำกส่ วนกลำงร่ วมประชุมสร้ ำงกำรรั บรู้ และลงพื้นที่ดูสถำนที่จริ งโรงเรี ยน
เป้ำหมำยระยะที่ 1

กำรประชุมวิเครำะห์/วิพำกย์ ข้อมูลโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
สส

สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2

สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1

กำรนำเสนอรูปแบบโรงเรียนคุณภำพของชุมชน

กำรลงดูและตรวจสอบพื้นที่จริงโรงเรียน

กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดาเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
ศู น ย์ อ านวยการต้ า นโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ รายงาน
สถานการณ์ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564 พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นจานวนวันสะสม
352 วั น (https://www.facebook.com/covid19ksn/?_rdc=1&_rdr) และจากรายงานผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 พบว่ามีผู้ที่
เข้ารับการตรวจ จานวน 2,227 ราย ส่งตรวจใหม่วันที่ 21 มีนาคม 2564 จานวน 16 ราย พบเชื้อ จานวน
0 ราย และรอผล จานวน 0 ราย ทั้งนี้ ศูนย์อานวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นย้าให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม สวหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่มีผู้คนจานวนมาก และใช้แอพลิเคชันไทยชนะ/
หมอชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

2. สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถำนศึกษำ
2.1 กำรจัดกลุ่มสถำนศึกษำตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19

สังกัด
สพป.กส.1
สพป.กส.2
สพป.กส.3
สพม.กส.
สช.
กศศ.
สอศ.
กศน.
รวม

กำรจัดกลุ่มสถำนศึกษำตำมเขตพื้นที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19
กลุ่มพื้นที่
กลุ่มพื้นที่
ก ลุ่ ม พื้ น ที่ ก ลุ่ ม พื้ น ที่ ก ลุ่ ม พื้ น ที่
สถำนศึกษำ เฝ้ำระวัง
เฝ้ำระวังสูง
ควบคุม
ควบคุมสูงสุด ควบคุมสูงสุ ด
ทั้งหมด (แห่ง) (สีเขียว)
(สีเหลือง)
(สีส้ม)
(สีแดง)
และเข้มงวด
(สีแดงเข้ม)
171
171
165
165

199

199

55
50
2
18
18
678

55
50
2
18
18
678

2.2 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
1.2.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ.........678.......แห่ง
1.2.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air .............-..............แห่ง
1.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) .......-.....แห่ง
1.2..4 อื่น ๆ (โปรดระบุ................................................................................) ........ -.......แห่ง
3. กำรกำกับ ติ ด ตำมประเมิน ผลกำรจั ด กำรเรี ยนกำรสอนและกำรดำเนิน กำรตำมมำตรกำรป้ อ งกั น
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์
3.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สานักงานศึกษาธิการภาค 12
2) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
7) สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
8) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

9) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
10) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
11) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
12) วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
13) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
14) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
15) คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
3.2 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1/2563 และ ภาคเรียนที่
2/2563 ภาคเรียนละ 18 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 18 อาเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้
ภำคเรียนที่ 1/2563 ประกอบด้วยสถานศึกษา จานวน 18 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2) โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3) โรงเรียนวังยางวิทยาคาร อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
4) โรงเรียนนาค้อวิทยาคม อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
5) โรงเรียนบ้านหนองแสง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
6) โรงเรียนบ้านนาคู อาเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
7) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
8) โรงเรียนสามชัย อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
9) โรงเรียนเอกปัญญา อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
10) โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11) โรงเรียนอนุบาลปรีดี อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

12) วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์
13) วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
14) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหนองกุงศรี อาเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
15) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอนามน อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
16) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
17) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิ มนาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรี อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ภำคเรียนที่ 2/2563 ประกอบด้วยสถานศึกษา จานวน 19 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรี ย นโนนศิล าไกรฤกษ์ราษฎร์อานวย อาเภอสหั ส ขันธ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2) โรงเรี ย นบ้ า นแกหั ว แฮดส้ ม โฮงวิ ท ยา อ าเภอกมลาไสย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3) โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
4) โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
5) โรงเรียนคาเหมือดแก้วบาเพ็ญวิทยา อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
6) โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
7) โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บารุง อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
8) โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
9) โรงเรียนคาม่วง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
10) โรงเรี ย นคุรุ มิตรประสิ ทธิ์ศิล ป์ อาเภอสมเด็ จ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11) โรงเรี ย นพุ ท ธปั ญ ญา อ าเภอกุ ฉิ น ารายณ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

12) โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13) วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์ อ าเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ สั ง กั ด
สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
14) วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวั ดกาฬสินธุ์ สานักงานอาชีว ศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์
15) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอดอนจาน อาเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
16) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอนาคู อาเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
17) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอร่องคา อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
18) โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
19) โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. ปัญหำอุปสรรค
1) สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
3) ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
4) ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
5. ข้อเสนอแนะ
1) สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและเน้นย้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
2) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
3) ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ให้กับสถานศึกษา
4) นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างสม่าเสมอ

