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รายงานเรื่อง   : การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด 
        การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) 
     รอบท่ี 1 เขตตรวจราชการที่ 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  : 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 มี
วัตถุประสงค์เพื ่อรับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการตรวจราชการและ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) 
รอบที่ 1 ได้แก่ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 จำนวน 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 3 แห่ง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จำนวน 3 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 แห่ง สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) จำนวน 3 แห่ง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 3 แห่ง และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการ 
จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 แห่ง 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการตรวจราชการและติดตาม ได้แก่ นโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และ    
ด้านที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสร้างขึ้น โดย
เครื่องมือฯ ดังกล่าว มีลักษณะเป็นเป็นคำถามปลายเปิด (Open–ended) โดยจำแนกเป็นรายด้านและ
รายประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะสอบถามเกี่ยวกับผลการขับเคลื่อนนโยบาย ปัจจัยความสำเร็จ/ต้นแบบ
หรือแบบอย่างที่ดี ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตาม
นโยบาย  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ส่งแบบรายงานฯ ไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 เมื่อวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเลขานุการการตรวจราชการระดับจังหวัด นำไปจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
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กับหน่วยงานการศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัด พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมของจังหวัด 
และส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อวิเคราะห์และสรุปเป็นภาพรวมระดับภาค โดยนำแบบรายงาน
ผลการดำเน ินงานตามนโยบายตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจ ัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับกลับคืนมาจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 ครบทุกจังหวัด มาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแต่ละ
จังหวัด และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ตามข้อคำถามในแต่ละประเด็นการตรวจราชการ
และติดตาม 
 

สรุปผลการตรวจราชการและติดตาม 
 1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ  
มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน และร่วมกับสถานศึกษาจัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปใช้  
   1.2)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และ
หลักสูตรของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   
   1.3) ครูผู้สอนใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
   1.4) ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีความเป็น
พลเมืองดี มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   2.1)  สถานศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ทางลูกเสือ ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด อีกทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
   2.2)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙       
(COVID-19) ทำให้การดำเนินการบางกิจกรรม/โครงการต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมายตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  
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   2.3) สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานด้านลูกเสือบ่อย บางแห่งขาด
บุคลากรด้านนี้หรือมีจำนวนจำกัด รวมทั้งครูผู้สอนขาดประสบการณ์ไม่เข้าใจหลักการ/แนวทางในการจัด
กิจกรรม  
   2.4)  หลักสูตร/กิจกรรมทางลูกเสือไม่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ไม่มีความโดด
เด่นและไม่เป็นที่นิยม อีกท้ังขาดวิทยากรที่มีความชำนาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือและความชัดเจนในเรื่อง
ระเบียบการปฏิบัติของลูกเสือหรือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกเสือ  
   2.5) ผู้เรียนขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี และ        ยุวกาชาด 
ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ค่อนข้างน้อย และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต่อการเรียน และ 
2.6) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ทำให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน  
  3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1)  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
    3.1.1)  กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
    3.1.2)  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในระดับจังหวัดควรส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งควรมีการจัดทำแผน
กิจกรรมลูกเสือลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดให้สอดคล้องเหมาะสม ทันยุคสมัย และมีความเป็นสากล 
   3.2)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการดำเนินงานตามนโยบาย 
    3.2.1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างสม่ำเสมอ  
    3.2.2)  กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดอำนาจหน้าที่ ขอบเขต กระบวนการ
ของกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนทีใ่ห้ชัดเจน  
    3.2.3)  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับ
จังหวัดควรพัฒนาค่ายลูกเสือประจำจังหวัดให้มีความพร้อม เพื่อให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของผู้มารับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
  2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนา
ทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดมีการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ 
(New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
ด้านการให้ความรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
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    1.2)  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) 
ในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) 
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) รวมทั้งมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้กันอย่างต่อเนื ่อง มีการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ไปพร้อมกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งในส่วนของสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และเทคนิคการสอน  
    1.3)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเลือก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัยให้ผู้เรียน
ไดม้ีส่วนร่วมกับกิจกรรม  
    1.4)  ครูจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การเพิ่มพูนทักษะ (Re-
skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการเหมาะสม  
    1.5)  ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย วางแผน ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและลงมือ
ปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์
ทำงานทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
    1.6  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ระบบ ICT ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ รู้จักการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ
การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยเรียน 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการ
เพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 
    2.1)  ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการกับงบประมาณที่ได้รับ
ไม่สัมพันธ์กัน ทั้งเรื่องระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกท้ังสถานศึกษาบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ทำให้การติดต่อสื่อสาร ICT และการพัฒนาเทคโนโลยีได้ไม่เต็มตาม
ศักยภาพ  
    2.2)  สถานศึกษาขนาดเล็กขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน อีกท้ังวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
    2.3)  ครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษาส่วนมากเกือบ 100% ไม่ได้เรียนจบ
การศึกษาทางสายวิชาชีพ  
    2.4)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยังคงยึดติดกับเนื้อหาความรู้มากกว่า
ทักษะกระบวนการ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านทักษะ ประกอบกับผู้ปกครองไม่เข้าใจในความสำคัญของ
การมีทักษะ ทำให้โรงเรียนต้องตอบสนองผู้ปกครองโดยเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ  
    2.5)  การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะของผู้เรียนบางส่วน อาจจำเป็นต้องมี
บุคลากรหรือวิทยากรให้ความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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    2.6)  ผู้เรียนบางคนอยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากต้องเดินทางไปกับ
ผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน และประสบการณ์ของเด็กในพื้นที่ห่างตัวเมืองยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการ
เลี้ยงดู ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะเข้าหาทักษะใหม่ๆ ในโลกที่เกิดขึ้น  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ช่วยใหม้ี
ไฟฟ้าใช้ในสถานศึกษา และอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น  
    3.2)  ผู ้บร ิหารสถานศึกษาควรสร ้างความตระหนักให้ก ับคร ูผ ู ้สอนในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
  2.2  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียน    
มีอาชีพและมีงานทำ 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ และ
สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดของผู้เรียน และสถานศึกษานำ
นโยบายลงไปสู่การปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกอาชีพให้มีความเหมาะสม ความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพความต้องการของตนเอง  
    1.2)  สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ การศึกษาตามกลุ่ม
สนใจ/วิชาเลือก หลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมค่าย (Camp) เป็นต้น  
    1.3)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ผู้เรียนมีความเข้าใจและมี
สมรรถนะด้านอาชีพตามความสนใจ  
    1.4)  ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และมีเจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพ
สู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ 
    2.1)  การจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพนั้น 
สถานศึกษามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้สอย
ประโยชน์นั้นไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดหาได้อย่างคล่องตัวหรือจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบค่อนขา้ง
เป็นไปได้ยาก  
    2.2)  ครูผู้สอนของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
บ่อย ทำให้ครูผู้สอนไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา 
ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและครูผู้สอนมีจำนวนชั่วโมงสอนมากเกินไป  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
และสร้างเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาควรติดต่อประสานงานวิทยากรในสาขาอาชีพอื่นๆ มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพที่เกิดจากการเรียนรู้สู่ชุมชน  
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    3.2)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอพักนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพ เพ่ืออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการเดินทางของผู้เรียน 
 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดนโยบายและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
การให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ และนิเทศ ติดตามและประเมินผลกับผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    1.2)  สถานศึกษามีการดำเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ชุมชน และเป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรของชาติ โดยมี
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความรู้จำเป็นเพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆ 3Rs8Cs มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ
ดำเนินชีวิต   
    1.3)  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การใช้และผลิตสื่อ พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียนและ
การวิจัยทางการศึกษา  
    1.4)  ครูผู้สอนได้รับความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นแนวทาง
นำไปสู่การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
    1.5)  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เรียน
ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู ้เอง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
หลักการนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้กับผู้เรียน  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
    2.1)  งบประมาณและองค์ความรู้ที่สถานศึกษาจะนำมาพัฒนาผู้เรียนยังมีจำกัด 
รวมทั้งอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน  
    2.2)  ขาดครูผู้สอนประจำสาขาที่เป็นข้าราชการประจำและขาดงบประมาณในการ
จ้างครู  
    2.3)  ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
และขาดความชำนาญในการเขียนแผนการสอน/การสอนแบบ Active Learning รวมทั้งครูผู ้สอนใน
ลักษณะสอนแยกเป็นรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ขาดความ
เชื ่อมโยงในการนำไปใช้ รวมทั้งการควบคุมชั ้นเรียนทำได้ยาก ทำให้ครูใช้เวลาในการสอนเกินเวลา          
ที่กำหนด  
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    2.4)  ครูผู้สอนต้องเข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมออนไลน์แทนการพัฒนาอบรม           
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผลต่อการนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    2.5)  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน แก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่ขาดการมี
ส่วนร่วมไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื ่อนและครู ทำให้การเข้าร ่วมสังคมของผู ้ เร ียนลดน้อยลง ไม่ค่อย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคมรอบข้าง และ 2.6) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กลับกลายเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านสารสนเทศเพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปกครองสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน แต่พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงได้อย่างง่าย 
รวมทั้งอาคารสถานที่ ระบบเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  
    3.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลดอัตราส่วนของครูกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถดูแล
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสม
ในศตวรรษท่ี 21  
  3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดบางแห่งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  ตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    1.2)  สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ
ให้กับครูและบุคลากร เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสื่อสารของครูและ
ผู้เรียน  
    1.3)  ครูผู ้สอนใช้สื ่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ครูมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากขึ ้น เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที ่ผ่านมา แต่
ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเนื่องจากเป็นเรื่องของทักษะและการฝึกฝนซ้ำ ซึ่งครูไม่ค่อยมี
โอกาสมากนัก  
    1.4)  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)  
    2.1)  เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ครั้งแรก และเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 1 ซึ่ง
ให้ดำเนินงานโดยเร่งด่วน ทำให้ศูนย์ HCEC มีเวลาเตรียมการน้อย การจัดหาอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์
สำหรับการจัดสอบไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด รวมทั้งการดำเนินการทดสอบนั้น หน่วยงาน
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ส่วนกลางจะติดต่อกับศูนย์ HCEC ของสถานศึกษาโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาไม่ทราบข้อมูลบางเรื่องที่จะต้องดำเนินการติดต่อประสานงาน  
    2.2)  การเข ้าใช ้ Human Capital Excellence Center : HCEC คร ูขาดความ
เข้าใจในการใช้แพลตฟอร์ม Human Capital Excellence Center : HCEC และขาดการกำกับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
    2.3)  ครูผู้สอนยังไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ไม่
เห็นความสำคัญและด้วยภาระงานสอน/งานประจำที่รับผิดชอบมาก ทำให้การใช้โอกาสฝึกฝนเพิ่มเติม
ความรู้ภาษาอังกฤษหรือพัฒนาตนเองในด้านนี้มีน้อยมาก  
    2.4)  อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อีกทั้ง
ไม่ได้ใช้เป็นประจำและต่อเนื ่องทำให้ขาดความชำนาญ ประกอบกับครูผู ้สอนบางคนไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีปฏิบัติงานสอนออนไลน์ได้ และครูผู้สอนบางคนเป็นครูบรรจุใหม่ยังมีประสบการณ์น้อย มีครู
ย้ายหรือเกษียณอายุราชการทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีหนังสือแจ้งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกเขตโดยตรง หรือจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC เพื่อทราบวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับเขตของตน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการพัฒนาภาษาอังกฤษของครู 
และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
    3.2)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณสำหรับพัฒนาครผูู้สอน  
 

 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา ได ้นำ  Digital Education Excellence 
Platform (DEEP) มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อาทิ มีการนำร่องการใช้ Digital 
Education Excellence Platform (DEEP) เต็มรูปแบบในกลุ่มสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่ง
สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผลการดำเนินการออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู และ
ผู้เรียน เป็นต้น  
    1.2)  สถานศึกษาจัดการเร ียนการสอนที ่หลากหลายโดยใช ้ระบบ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ทำให้ผู ้เรียนสามารถติดตามงานที่กำลังดำเนินการ หรือ
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  
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    1.3)  ครูสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์/
ครูผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนออนไลน์ ได้แก่ Line Facebook 
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
    1.4)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสมัครใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้ประกอบการเก็บข้อมูลในการประเมินผลความสามารถและต้องได้รับการทดสอบด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP)  
    2.1)  การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบ DEEP จากส่วนกลางขาดความต่อเนื่อง อีก
ทั้งระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุง ยังไม่พร้อมให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการใช้งานยุ่งยากและ
ซับซ้อน  
    2.2) การใช้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษากับผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมตลอดจนการ
ขับเคลื่อนยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเงื ่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผู ้ปกครองจำเป็นต้องมี
อุปกรณ์ บางรายพบปัญหาในการใช้งานของสมาร์ทโฟนพร้อมอินเตอร์เน็ต รวมทั้งผู้ปกครองต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายสูง  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1) กระทรวงศึกษาธิการควรนำหลักสูตรทั้งของสำนักทดสอบ สทศ./สสวท. มา
อยู่ในระบบเดียวกันจะสะดวกต่อการเรียนรู้ของครู เนื่องจากระบบยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของครู  
    3.2)  ระบบห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Google Meet เป็นโปรแกรมที่ดีมาก แต่
ควรมีการเพ่ิมความสามารถของระบบห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Google Meet ให้สามารถรองรับผู้ใช้งาน
ได้อย่างน้อย 200 – 300 คน ต่อ 1 ห้องประชุม ซึ่งปัจจุบันถูกจำกัดผู้ใช้งาน 100 คน ต่อ 1 ห้องประชุม  
 

  4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนาครูปฐมวัยและจัดทำแนวทาง/นโยบายเพ่ือ
นำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัย รวมทั้งจัดทำนโยบาย มาตรการและแนว
ทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารและครูทุกคนในสังกัด  
    1.2)  ครูใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก โดย
คำนึงถึงบริบทของตัวเด็กและสังคมรอบตัว 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    2.1)  สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก บุคลากรมีจำนวนจำกัด จึง
ส่งผลให้ครูปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง ทำให้ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้การจัดประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรทุกปีงบประมาณ  
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    2.2)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถจัดกิจกรรมการสอนบาง
กิจกรรมได้  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
    3.1)  หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามเวลาที่
กำหนด รวมทั้งผลักดันการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง   
    3.2)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ 
 

  4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดมีมาตรการแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กพิการ
เรียนรวมในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนด
มาตรการ แนวทางและโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
    1.2)  สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคนพิการ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับเด็กปกติ มีการคัดกรองนักเรียนพิการ และจัดทำแผนการพัฒนาเด็กพิการแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อ  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
    2.1)  พี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการ การดูแล
ช่วยเหลือและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท เนื่องจากไม่ได้จบตรงสาขาวิชาเอก 
และครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษบางแห่งยังไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP On line) ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษาเรียนรวม (โปรแกรม SET) ได้ทันช่วงเวลาและ
เป็นปัจจุบัน  
    2.2)  ครูที่ผ่านการอบรมการคัดกรองผู้เรียน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนสถานศึกษาบ่อย 
และการเกษียณอายุราชการทำให้ขาดบุคลากรที่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าว บางโรงเรียนไม่มีครูผู้ผ่านการ       
คัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา จำเป็นต้องอาศัยครูจากสถานศึกษาใกล้เคียงร่วม      
คัดกรอง  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาควรเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
อย่างยั่งยืน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
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    3.2)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรจัดสรรอัตรากำลังครูให้เพียงพอ
เป็นไปตามเกณฑ์ของการศึกษาพิเศษ เพื่อลดภาระงานของครูที่ต้องทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนผู้เรยีน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืน และจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษให้เพียงพอ  
 

 5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่จะเป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะเป็นเครือข่าย พร้อมทั้งคำขอ
จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    1.2)  ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 กับทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามแนวทางเกณฑ์การคัดเลือกของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    1.3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื ่อดูสภาพจริง และร่วมกันศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านภาคีเครือข่าย  
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกับทุกเขตพื้นที่
การศึกษา  
    1.5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษานำร่องโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โรงเรียน 
ประกอบด้วย (1) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 โรงเรียน (2) จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โรงเรียน และ (3) 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 โรงเรียน  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    2.1)  โรงเร ียนคุณภาพของชุมชนเป็นนโยบายใหม่ที่ ผ ู ้บร ิหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสำนักนโยบายและแผน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการ ขาดความชัดเจนในเรื่อง
ของนโยบาย อีกทั้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ ด้านการกำหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
บ่อยครั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ (หน่วยงานและสถานศึกษา) ต้องปรับแกแ้ผนการดำเนินงานและแบบเสนอ
ของบประมาณหลายครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม ่ 
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    2.2)  การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งต้องมีการควบรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กนั้นค่อนข้างเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ด้วยปัจจัยประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ของสถานศึกษาขนาดเล็กที่เกิดความกังวลว่าหากสถานศึกษาต้องมีการยุบรวมจริงๆ แล้วตนจะต้องทำ
อย่างไร อีกทั้งยังต้องการที่จะบริหารสถานศึกษาของตนเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะชุมชนหรือผู้ปกครองบางคนที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนที่สถานศึกษาใกล้บ้าน  
    2.3)  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจ ขาดความ
ชัดเจนในนโยบายกับการปฏิบัติ ทำให้เกิดแรงต้านในกรณีชุมชนไม่อยากให้มาเรียนรวม         
    2.4)  นโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมีการเพิ่มบุคลากรให้กับสถานศึกษา เป็นนโยบายที่ขัดแย้งกับแนวทางการ
ดำเนินงานในเรื่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    2.5)  ขาดความร่วมมือของผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย 
เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนของนโยบายมี
ระยะเวลาที่จำกัด  
    2.6)  สถานศึกษาหลักที่พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ยังไม่มี
ความพร้อมตามเกณฑ์คุณลักษณะที่กำหนด สำหรับรองรับนโยบาย เช่น ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ เป็นต้น 
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสำนักนโยบาย
และแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรตกลงเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนนโยบายสู่
การปฏิบัติให้ชัดเจน  
    3.2)  กระทรวงศึกษาธิการควรดำเนินการประสานการทำงานกับกระทรวงอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางท่ีกำหนด  
 

  5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา
ที่จะเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และร่วมกับสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุ มเมือง พร้อมทั ้งคำขอจัดตั้ง
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
    1.2)  ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานำ
ร่องและดำเนินการในลำดับต่อไป  
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    1.3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองเพ่ือดูสภาพจริง และร่วมกันศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านภาคีเครือข่าย        
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกับทุกเขตพื้นที่
การศึกษา  
    1.5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษานำร่องโรงเรียน
มัธยมดีส ี ่ม ุมเมือง ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน              
3 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 โรงเรียน  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
    2.1)  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชนขาดความเข้าใจ ขาดความ
แน่ชัดในนโยบายกับการปฏิบัติ  
    2.2)  งบประมาณในการดำเนินการมีข้อจำกัด จึงไม่สามารถนำไปจัดหาอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างตามท่ีต้องการจะพัฒนาได้  
    2.3)  ขาดความเข้าใจในการดำเนินงานในระยะเริ่มต้นของโครงการ ทำให้ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการกำหนดสถานศึกษาเป้าหมาย  
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    กระทรวงศึกษาธิการ ต้องกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อในพื้นและสถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

  5.3  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  ได้แก่ (1) การ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้
ผู ้เร ียนทุกคนมีทักษะชีว ิต ทักษะความรู ้ ทักษะอาชีพ สามารถอยู ่ในสังคมได้ (3) ฝึกทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพิ่มภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม (4) พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียน
เป็นสำคัญและเอ้ือต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพต่อผู้เรียนครูผู้สอน เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างหลากหลาย (5) พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
(6) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ  
    1.2)  พัฒนาปัจจัยพื ้นฐาน ได้แก่ การพัฒนา จัดหาสื ่อวัสดุ อุปกรณ์  และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
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    1.3)  บริหารจัดการบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบลอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายภาพความสำเร็จที่กำหนด ได้แก่ (1) วางแผน
อัตรากำลังของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2)  ส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือให้กับผู้บริหารและครู (3) ส่งเสริมการเขียนแผนพัฒนาระดับสถานศึกษา (4) 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  
    1.4)  จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ เพ่ือความร่วมมือ และช่วยเหลือกันทางวิชาการ 
เพื่อทำให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากที่สุด  ได้แก่ (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น (2) พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
    1.5)  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือระดมสรรพกำลัง ได้แก่ (1) 
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ/บุคลากรในการให้ความรู้/บุคลากรช่วยจัดกิจกรรมในสถานศึกษา (2)  สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา  
    1.6)  ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (2) ดำเนินงานวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (3) ถอด
บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ประสบความสำเร็จ  (4) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
    2.1)  บุคลากรของสถานศึกษายังไม่มีความพร้อม บุคลากรบางส่วนคิดว่าเป็นการ
เพ่ิมภาระงาน และขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
    2.2)  สถานศึกษาบางแห่งมีข้อจำกัดในการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ  
    2.3)  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน 
ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการพัฒนา  
    2.4)  ครูมีภาระงานมากเกินไป ทั้งการสอนและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ในรูปแบบและมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก  
    2.5)  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ได้แก่ ความ
สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร ครูมีภาระเพิ่มขึ้น กิจกรรม/โครงการที่ดีต้องหยุดลงเมื่อนโยบาย
เปลี่ยน เป็นต้น  
    2.6)  สถานศึกษายังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  หน่วยงานต้นสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ และงบ
ดำเนินงานให้สถานศึกษาอย่างเพียงพอ และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 3 



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

ฒ 

    3.2)  หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงและพ้ืนที่ควรสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือช่วยกันดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง 
    3.3)  กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมให้มีการขับเคลื ่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลอย่างต่อเนื่องและตลอดไป   
    3.4)  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มากข้ึน  
    3.5)  หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ควรติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
    3.6)  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาควรจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการดำเนินงาน ทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ใน
สถานศึกษาทุกแห่ง 
    3.7)  สถานศึกษาควรเน้นการสร้างให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนมากกว่ามุ่งเน้นที่การแข่งขัน  
 

  5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองหรือ Stand Alone  
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
    1.1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่จะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone พร้อมทั้งคำขอจัดตั้งงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone  
    1.2)  ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 กับทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามแนวทางเกณฑ์การคัดเลือกของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone  
    1.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
การติดตามการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone เพื่อดูสภาพจริง 
และร่วมกันศึกษาบริบท และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน  
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลติดตามการ  บูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกับทุกเขตพื้นที่
การศึกษา  
    1.5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษานำร่องขนาดเล็กที่
ดำรงอยู ่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย (1) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 โรงเรียน และ (2) 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โรงเรียน 



รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

ณ 

   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วย
ตนเองหรือ Stand Alone  
    2.1)  ผู้บริหารและครูเกษียณอายุราชการพร้อมกัน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ครบทุกชั้น  
    2.2)  ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV  
    2.3)  ความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนไม่ครบชั้น อุปกรณ์และสื่อ
ที่ใช้การสอนยังด้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  
    2.4)  การประชาสัมพันธ์นโยบายยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจ ทำ
ให้เกิดแรงต้านจากผู้ปกครองและชุมชน 
   3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาควรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ DLTV ให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กท่ียังขาดแคลนอุปกรณ์  
    3.2)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณกรณี
พิเศษในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงขึ้น  
    3.3)  กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดนโยบายและแนวทางให้มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 มีหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที ่ สป. 20/2564 เรื ่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมอบหมาย
ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นการตรวจและติดตาม
ผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งในเขตตรวจราชการที่ 3 ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานโยบายให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
    

                       สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
                                      พฤษภาคม  2564 
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๑ 

บทที่ 1 
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของรัฐในการตรวจสอบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐด้าน
นโยบายและแผนงานที่สำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 20 จึงกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำ
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับปรับปรุง), 2562, หน้า 6) ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ((2560, กันยายน 8). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง. หน้า 34-35.)  
ข้อ 8 กำหนดให้การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง เป็นการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษา และแนะนำเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาเกี ่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที ่ในขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11 ให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดทำและประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการในระดับเขตตรวจราชการ รวมทั้งตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 5 (4) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคเป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 
2564 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 3 จึงได้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
เป็นมาตรการสำคัญในการตรวจและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา    
ที่นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด        
สมประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเป็นการดำเนินการใน
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๒ 

ฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

วัตถุประสงคข์องการตรวจและติดตาม 
 1. เพ่ือทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของหน่วยงาน/
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 เขตตรวจราชการที่ 3 
 2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 เขตตรวจราชการที่ 3 
 

ขอบเขตของการตรวจและติดตาม 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  
 2. ขอบเขตของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 3  
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ 
  3.1 ด้านความมั่นคง 
  3.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  3.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  3.5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด รับทราบผลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตาม
นโยบายแห่งรัฐและกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 2. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่ รับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือ
บูรณาการใหส้อดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
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๓ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจติดตามผล เร่งรัด แนะนำ สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง 
สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงานตรวจเยี ่ยมหรือดำเนินการอื ่นใด เพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง 
 เขตตรวจราชการที่ 3 หมายถึง การกำหนดเขตตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจ
ราชการให้สอดคล้องกับการกำหนดเขตตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 
ที่ 221/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื ่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ โดยเขตตรวจราชการที ่ 3 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
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บทที่ 2 
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 เขตตรวจราชการที่ 3 ครั้งนี ้คณะท างานได้ศึกษากฎหมาย 
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ 
 กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 
 1. การตรวจราชการ 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 (2560, กันยายน 8).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 221 ง. หน้า 34. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ไว้ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ  
  1. เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู้รับการตรวจ น าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ไปจัดท า
แผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน 
  2. เพ่ือติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
  3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 
  4. เพ่ือเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
  5. เพ่ือตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะน า 
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
  ประเภทการตรวจราชการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. การตรวจราชการกรณีปกติ 
  2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงอ่ืน 
  3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
   3.1 การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษของ
ประชาชนอันเกิดจากการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๖ 

   3.2 วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัย
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 
   3.3 กรณีได้รับมอบหมายอื่นๆ 
  อ านาจหน้าที่การตรวจราชการ 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.  2548 (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2548, หน้า 2-3) ข้อ 7 ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 
   (๑)  เพ่ือชี้แจงแนะน า หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนต่างๆ ของชาติ
และของหน่วยงานของรัฐ 
   (๒)  เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีและค าสังของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือวาระแห่งชาติ
หรือไม ่ 
   (๓)  เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  
   (๔)  เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุขความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชน  
   (๕)  เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพ้ืนที ่ 
   นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการมีหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 
   (2)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ใน
ระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชนอย่าง
ร้ายแรง 
   (3)  สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
   (4)  สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียนหรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ 
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   (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
   (6)  แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้ตาม
ความเหมาะสม 
   (7)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2. หน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ก าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ 
   (1)  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลนโยบาย แผนงาน งาน
โครงการ จุดเน้นและประเด็นการตรวจราชการ ในระดับเขตตรวจราชการ 
   (2)  จัดท าและประสานแผนปฏิบัติ การตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
ในระดับเขตตรวจราชการ 
   (3)  จัดท าแนวทางการตรวจราชการประจ าปีในระดับเขตตรวจราชการ 
   (4)  ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และข้อมูล
สารสนเทศ ที่เก่ียวข้อง ประกอบการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5)  ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประสาน
การตรวจราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (6)  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการหลังการตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรายงานผู้บริหารระดับสูง  
   (7)  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมและรายรอบร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
   (8)  ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงในระดับเขตตรวจราชการ  
   (9)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทั้งนี้ จ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  3. ผู้รับการตรวจราชการ 
   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ก าหนด ผู้รับการตรวจ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐในสังกัด หรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และข้อ 15 ก าหนดให้ผู้รับการตรวจ มีหน้าที่
ดังนี้ 
   (1)  อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือ
ผู้ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   (2)  จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่
จะรับการตรวจ 
   (3)  ชี้แจงหรือตอบค าถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจ
ราชการ 
   (4)  จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
   (5)  ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะน าใน
ระหว่างการตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาและ
รายงานให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน 
   (6)  รายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ 
   (7)  ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 (2560, กันยายน 8).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 221 ง. หน้า 34-41. หมวด 2 ข้อ 19 ไดก้ล่าววถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  (1) เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  (2) เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
  (3) เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
  (4) เ พ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
  ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย  
   (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
   (2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
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   (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสองคน 
   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ
อุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการวิจัยและประเมินผล  ด้านการบริหาร
การศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านรวมกัน 
   (5) ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
   โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) ก าหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
แผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   (2) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของส่วน
ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ     
การรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (6) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ยเกี่ยวกับการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
   (8) ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ 
   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ เป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ ตาม
ภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษา    
ในสังกัด 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 
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   (3) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดไปยังคณะกรรมการฯ 
  2.3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค เป็นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาคนั้นๆ ตาม
ภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ส านักงานศึกษาธิการภาคด าเนินการดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้
จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษา 
   (3) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
   (4) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 
ไปยังคณะกรรมการฯ 
   (5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ  ที่มีผลกระทบ และรายงาน
ผลกระทบผลการด าเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   (6) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดับภาค 
   (7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 
   (3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
   (4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 
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   (5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจ
ราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
   (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ 
   การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก โดยให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ ก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็น
แนวทางในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
   (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตาม
แผนและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   (6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับ
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
ความจ าเป็น 
   (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
   (1) มอบหมายศึกษานิเทศก ์หรือข้าราชการอ่ืนในสังกัด ท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (2) จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 
   (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การ
บริหารการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
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   (4) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (5) ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจง ให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   (6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 เรื่อง นโยบายการ
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ
ราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ด้านความมั่นคง 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย       
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และ     
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ     
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. 2561, ตุลาคม 
13). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที ่82 ก. หน้า 9. 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม 
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น

1. ด้านความมั่นคง 
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พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิด
จากการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน 
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย (1) กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 2 - 3) 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นขอบข่ายหนึ่งของกิจกรรมนักเรียน โดยสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของ
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สถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ ๑ และ ๒ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมในข้อ ๑ หรือ ๒ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 25 - 37) 
 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม ให้การศึกษา
และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์  
หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ 
 ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่ งมุ่งพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม  
ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย 
 กระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความจริงใจ 
 ๒. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกัน  ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 ๓. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนและเพ่ือน
มนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 
 ๔. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
 ๒. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 ๓. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 ๔. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 ๕. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่
ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยก าหนดหลักสูตรเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. ลูกเสือส ารอง         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 ๒. ลูกเสือสามัญ         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
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 ๓. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 4. ลูกเสือวิสามัญ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout 
Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ 
 ๑. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา ว่าจะปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” ให้ท า แต่
ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ ฯลฯ 
 ๒. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ที่
การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
 ๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้
ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 ๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี 
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ 
ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก 
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
 ๕. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตาม
ชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา 
ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน 
ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 ๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้า
และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์
กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็น
การจูงใจที่ด ี
 ๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้เขาเกิดความ
มั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วย
ชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการ
ร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
 กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย          
มีจิตส านึกในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย โดยให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร เน้นทักษะ กระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมิน ปรับปรุงการท างาน และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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 กิจกรรมยุวกาชาดมีหลักการของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. เป็นกิจกรรมที่สร้างพ้ืนฐานในการคิดและปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย
มนุษยชน และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งทักษะในการจัดการ ทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได ้
 ๒. มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้าง
หลักสูตรยืดหยุ่น ทั้งนี้เพ่ือความจ าเป็นและความสอดคล้องส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย 
และความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
 ๓. สามารถสนองตอบต่อสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
 กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบหน่วย 
กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 
การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยธรรม การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีจะ 
น าไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน (ข้อบังคับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖๐ 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ ว่าด้วยยุวกาชาด) จึงก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ         
อันพงึประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนพัฒนาตนเอง
ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรรม และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 
 ๓. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรรมจริยธรรม และมีจิตใจ
เมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
 ๔. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
 การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น  ๔ ระดับ 
ดังนี้ 
 1. ยุวกาชาดระดับ ๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 2. ยุวกาชาดระดับ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 3. ยุวกาชาดระดับ ๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 4. ยุวกาชาดระดับ ๔   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 การจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรมหลักประกอบด้วย ๔ กลุ่มกิจกรรม คือ 
  ๑.๑ กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุว
กาชาดมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้น าในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุว
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กาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย-
หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหารอบๆ ตัว มีความพร้อมเพ่ือการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ใน
อนาคต ประกอบด้วยสาระท่ีเกี่ยวกับเรื่อง 
   ๑.๑.๑.  กาชาดสากล 
   ๑.๑.๒  สภากาชาดไทย 
   ๑.๑.๓  ยุวกาชาด   
  ๑.๒ กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกฝน
ทักษะการป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของ
ตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อ่ืน การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและ
ภยันตรายต่างๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครัว อิทธิพลจากสื่อ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 
   ๑.๒.๑  สุขภาพ 
   ๑.๒.๒ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ 
  ๑.๓ กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาด
ได้รู้จักตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสังคมได้ดี มีความสามัคคี        มี
สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการท างานใน
ด้านอื่นๆ ต่อไป ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 
   ๑.๓.๑  ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง 
   ๑.๓.๒ ความมีระเบียบวินัย 
   ๑.๓.๓ สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 
  ๑.๔ กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพ่ือสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 
เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบด้วยสาระเก่ียวกับเรื่อง 
   ๑.๔.๑  การบ าเพ็ญประโยชน์ 
   ๑.๔.๒ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง ๔ กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระ
มากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการ และความ
สนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 ๒. กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดเสริมกิจกรรมหลักโดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเวลาในการจัด
กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต
ในสังคมตามความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของท้องถิ่น โดยผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
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ตามความถนัดหรือความสนใจ และมีเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดแต่ละกิจกรรม เมื่อผ่านเกณฑ์ผู้เรียน
จึงจะมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้นๆ มีจ านวน ๕๔ กิจกรรม 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ
กินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. 2561, ตุลาคม 13). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที ่82 ก. หน้า 9. 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up 
skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  ReSkill คือ การสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
  UpSkill คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 
  สองค านี้คือ สิ่งที่หลายคนน่าจะได้ยินเป็นประจ าในช่วง 2-3 ปีนี้ ยิ่งเกิดโควิด และเศรษฐกิจมี
ปัญหาอย่างหนัก ยิ่งได้ยินบ่อยขึ้น จนอาจเกิดค าถามว่าแล้วจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร องค์กรต้องลงทุนกับ
คน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เวลานี้การหยุดจ้างงาน ลดการจ้างงาน ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดกับองค์กร 
หลายแห่งอาจต้องพิจารณาเลิกจ้าง แต่สิ่งที่จะหยุดไม่ได้คือ การลงทุนกับพนักงานในองค์กร  องค์กรต้อง
จ าไว้ว่า การหยุดลงทุนเท่ากับหยุดการพัฒนาขององค์กร ยิ่งในยุคที่ เรียกว่า Digital Disruption 
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนปกติของทั้งองค์กร หลายองค์กรจึงเน้นลงทุนกับเทคโนโลยี แต่ต้องไม่ลืมว่า
เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กรไม่ได้ เป็น “คน” ต่างหากที่ขับเคลื่อนองค์กร  จะใช้เทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ คนคือหัวใจส าคัญ แต่กระนั้นก็ต้องเลือกลงทุนกับคนที่ใช่ ที่ตรงกับความต้องการ นั่นคือต้อง
มี Growth Mindset หรือใจที่เปิดกว้างรับการเรียนรู้ใหม่ นั่นคือ องค์กรต้องช่วยให้คน ReSkill และ 
UpSkill ให้ได้ และเมื่อเศรษฐกิจพร้อม ตลาดเริ่มกลับมาในอนาคต องค์กรจะได้พร้อมเดินหน้าทันที  คน 
ห้ามหยุดเรียนรู้ พัฒนาตัวเองเสมอ ในมิติขององค์กรคือต้องลงทุนและสนับสนุนคนอยู่ตลอดเวลา แต่ใน

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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มิติของคน ปัญหาของคนไทยประการหนึ่งคือ คนไทยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษไม่ได้ มีการ
คาดการณ์ว่า แรงงานไทย Up-skill และ Re-skill ไม่ทันกับความต้องการของตลาด ภาครัฐช่วยอะไรไม่ได้ 
ท าให้มีโอกาสพ่ึงพาแรงงานต่างชาติมากขึ้น 
  สิ่งที่ส าคัญส าหรับแรงงานยุคใหม่คือ ต้องมีทัศนคติเชิงบวก ปรับตัวเร็ว ประเมินจุดเด่นจุดด้อย
ของตัวเอง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ ยิ่งในช่วงที่การแข่งขันทางธุรกิจสูง การแข่งขันในแรงงานก็สูงด้วย 
ต าแหน่งงานน้อยลง แต่จ านวนแรงงานเพ่ิมขึ้น คนที่มีงานท าอยู่แล้วห้ามประมาท ต้องพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ ขณะที่แรงงานท่ีตกงาน ว่างงาน รวมถึงแรงงานใหม่ท่ีเข้าสู่ตลาดในปีนี้ ประมาณ 524,893 คน ให้
มองว่านี่คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพ่ิมเติม จบจากสถาบันการศึกษาไม่ได้แปลว่าจบการเรียนรู้อุปสรรค
อ่ืนๆ ในการท างานยุคนี้ยังมีอีกเยอะ นี่แค่จุดเริ่มต้น นอกจากเรื่องทักษะแล้ว ยังมีอุปสรรคอีกมากในการ
ท างาน แม้ว่าเรื่องหลักจะเป็น ReSkill และ UpSkill แต่ยังมีอีกหลายประเด็น เช่น เพ่ือนร่วมงานที่
แตกต่างกัน ทั้งเพศและวัย ความคิดและความสามารถ เทคโนโลยีที่ก าลังจะมาแย่งงาน การปรับตัวให้เข้า
กับรูปแบบการท างานใหม่ๆ ทั้งหมดคืออุปสรรคและโอกาสที่เกิดขึ้น ท้าทายให้ “คนท างาน” ทุกคนก้าว
ผ่านไปให้ได้  (ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19 ReSkill – UpSkill คือทางออกของคนท างาน, 
2563) 
  การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นพันธกิจที่ส าคัญของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงอายุ  
จึงเป็นภารกิจหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของก าลังคนในประเทศ แพลตฟอร์ม Future Skill x 
New Career Thailand จึงเกิดขึ้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิด “เสริมทักษะ สร้างคน เพ่ิมโอกาส สร้างงาน” เพ่ือเป็นพ้ืนที่เปิดในการเชื่อมความต้องการด้าน
ก าลังคนของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน และโยงการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นที่ต้องการจากภาคการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการน าเสนอหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือ 
Reskill / Upskill / New skill ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการ
พัฒนาทักษะและเพ่ิมโอกาสในการท างานได้อย่างแท้จริง  หลักสูตร Reskill / Upskill / New skill 
มากกว่า 800 หลักสูตร ที่รวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ ถูกพัฒนาและออกแบบโดยศูนย์ฝึกอบรมมากกว่า 
100 ศูนย์จากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและศูนย์ฝึกอบรมเอกชน
ชั้นน า โดยมีทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบ online และ offline เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
คล่องตัวในการเรียนของคนทุกกลุ่ม โดยหลักสูตรในแพลตฟอร์มนี้ จะเน้นการเสริม เพ่ิม และพัฒนาทักษะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญของอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มี
แนวโน้มสามารถฟ้ืนตัวได้เร็วหลังจากวิกฤตการณ์ COVID-19 อันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อุตสาหกรรมดิจิทัลด้านทักษะการจัดการข้อมูล
ดิจิทัล (Digital Data) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพ่ืออุตสาหกรรม (Industrial Robotics) รวมถึงทักษะเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
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(Smart Innovative Entrepreneur) และทักษะการผลิต เนื้ อหาสร้ างสรรค์  (Creative Content) 
แพลตฟอร์ม ออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” จึงเป็นแพลตฟอร์มหรือพ้ืนที่ในการ
สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้คนไทย พร้อมเดินหน้าและเข้าถึงทุกโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต ผ่านการเรียนรู้ พัฒนา
ขีดความสามารถ และทักษะเพ่ือให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ new normal ของโลกธุรกิจ 
รวมถึงเพ่ิมโอกาสการเข้าท างานในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในพ้ืนที่ Eastern Economic Corridor (EEC) 
และกลุ่มสตาร์ทอัพ ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2564) เปิดตัวแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” น าร่อง 30 หลักสูตรจาก 19 มหาวิทยาลัยชั้นน า 
ในรูปแบบเรียนฟรี มีเพียงบางหลักสูตรที่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้าง
อาชีพหลังวิกฤต COVID-19 ทันท ี 
  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลื้ม! หลักสูตรพัฒนาทักษะก าลังคน
ของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) คนแห่สมัครล้นเผย 3 กลุ่มยอดฮิต เกษตรอัจฉริยะ-การ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ-การดูแลผู้สูงวัย ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ชี้ปี 2564 เตรียมเดินหน้าเสนองบ 10 ลบ. 
มุ่งขยายการรับรู้เพ่ิมโอกาสเรียนรู้ 
  ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าว
ว่า กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมเสนองบประมาณกว่า 10 ล้านบาท 
ใน “โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าและเตรียม
ความพร้อมรองรับการท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19)” ต่อเนื่อง หลังจากที่ประสบความส าเร็จไปในปีที่ผ่านมา โดยพบว่ามีผู้สมัครเรียนหลักสูตรในการ
พัฒนาทักษะจ านวน 42 หลักสูตร ใน 8 กลุ่มทักษะอาชีพ เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดถึง 33% โครงการ
พัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) จัดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมการท างาน
ในอนาคตหลังวิกฤตโควิด-19  โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นในการขยายโอกาสการ
เข้าถึงการพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด -19 พร้อมกลับสู่ตลาดงาน
หรือประกอบอาชีพใหม่ สร้างทักษะให้กับกลุ่มว่างงาน/แรงงานคืนถิ่น/ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เพ่ือให้
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง รวมทั้งเพ่ิมทักษะชั้นสูงและการท างานสมัยใหม่ให้กับก าลังคนใน
ภาค SMEs และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
  ทั้งนี ้เป้าหมายของโครงการฯ ไม่เพียงแต่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เท่านั้น ยังรวมถึงผู้ที่
ต้องการพัฒนาตนเอง ครอบคลุมทั้งนักศึกษา พนักงานประจ า ผู้ที่กลับภูมิล าเนาหรือแรงงานคืนถิ่น        
ตามแนวคิดการมุ่งพัฒนาวิชาชีพตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
  ส าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มทักษะอาชีพที่ได้รับความนิยม 3 อันดับต้นจาก 8 กลุ่ม
ทักษะอาชีพ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องเร่ง
ฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ และมุ่งพัฒนาสินทรัพย์ทางทรัพยากรของ
ประเทศ ยกระดับภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ (สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง) และเกษตรปลอดภัย 
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(GAP) เพ่ือเป็นทางรอดให้แก่ประเทศ ด้วยการเรียนรู้ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การบริหารข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นย าเหมาะสมในการท าการเกษตร  2.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อัจฉริยะ (Smart Tourism) การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบหนักจาก
วิกฤตการณ์โควิด-19 และมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอ จึงต้องสร้างและพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจและสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ในการใช้จ่ายสูง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ ยวและการส่งเสริม
การตลาด ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว  และ 3.อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร ด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver Industry) ทักษะนี้ถือเป็นกลุ่ม
ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันและในอนาคตที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยสินค้าและ
บริการส าหรับผู้สูงอายุจะกลายเป็นตลาดแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  โดยตัวอย่างหลักสูตรในทักษะที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หลักสูตรการบังคับและควบคุมการบิน 
โดรนเพ่ือการเกษตรเชิงพาณิชย์ หลักสูตรการฟ้ืนฟูคืนชีวิตให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบสมาร์ทเพ่ือ
ความยั่งยืน และหลักสูตรประกาศนียบัตรดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นต้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) 
  

 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมืออาชีพ
และมีงานท า 
  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
เพ่ือรองรับการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
กลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ผลิตก าลังคน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้นักเรียนเกิดความ
สนใจเรียนทางด้านอาชีพ เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะเรียนประเภท
สามัญศึกษาเพ่ือเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ผลผลิตทางการศึกษาไม่ตอบสนองความต้องการก าลังคน
ในระดับฝีมือของสถานประกอบการ รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนหลาย (ทวิศึกษา) ควบคู่กันไปเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรู้พ้ืนฐานด้านอาชีพ และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องและสัมพันธ์
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือผลิตก าลังคนในระดับฝีมือที่ได้มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จาก
ความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) โดยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัด ความสนใจ โดยการขยายวิชาชีพและ
กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น ส าหรับเป็นทางเลือกของ 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งประเภทสามัญศึกษาและ
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ประเภทอาชีวศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2560, หน้า 1-3) 
  วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามความถนัดและความสนใจ 
  2. เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ขอบเขตการจัดการศึกษาเรียนรวม  
  1.  
   สถานศึกษาทั้ง 2 แหง จะตองวางแผนการจัดการศึกษารวมกัน ทั้งในเรื่องของการบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดเวลาเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน การโอนผลการเรียน 
ตลอดทัง้การใช ทรัพยากรรวมกัน  
  2. ให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ควบคู่กันทุกภาคเรียน 
  3. ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา) จะต้องมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนหลายและ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  1. ประเทศชาติได้ก าลังคนระดับฝีมือที่มีทักษะด้านวิชาชีพที่ตองสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและ
ประเภทอาชีวศึกษาควบคุ่กันไป เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 
  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือ การ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร
รับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน 
  การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัด
การศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการมีงานท ามากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) เพียงอย่างเดียว เป็นความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานประกอบการต่างๆ ในการจัดท าหลักสูตร        
การเรียนการสอนร่วมกัน การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการ 
  แนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบคู่ขนาน เริ่มต้นเมื่อปี 2553 ภายใต้โครงการ “ร้อยเอ็ด
โมเดล” โดยหลังจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
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ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ปรากฏว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน อยู่เป็น
จ านวนมาก คณะผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) พร้อมด้วย
ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จึงเข้าหารือกับผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชี พเกษตร
พิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมจ านวนนักเรียนภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ โดยท าความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน  และเริ่ มมีการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาตั้ งแต่นั้ น เป็นต้นมา และ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 
  หลังจากมีโครงการน าร่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา พบว่า จ านวนผู้เรียน  
สายสามัญที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียนในรูปแบบดังกล่าวมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้คือ เมื่อเปรียบเทียบแผนการเรียนของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย        
พ.ศ. 2551 กับแผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 จะพบว่าชื่อของวิชา
บางส่วนจะคล้ายกัน เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สังคมศาสตร์ ฯลฯ      
แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดของสาระ (Contents) ของแต่ละวิชาจะพบความแตกต่างในรายละเอียดและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังนั้นสถานศึกษาทั้งสองสายที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา จึงต้องร่วมมือกัน
ปรับปรุงสาระในแผนการเรียนและสาระในแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือรักษาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน 
  การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษา เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่
ต้องการเรียนอยู่ในพ้ืนที่ใกล้บ้าน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการให้การศึกษาแก่
ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสหางานท าได้มากขึ้นในภูมิล าเนาของตน  ในการนี้รัฐบาลควร
มอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ว่ามีศักยภาพที่จะสร้างงาน
สาขาวิชาใดบ้าง และจะท าให้เกิดการจ้างงานจ านวนเท่าใด หลังจากนั้นจึงก าหนดแผนการผลิตก าลังคนให้
ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ที่ส าคัญการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาควรสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ตามแผนปฏิรูปการอาชีวศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา หลักการส าคัญในการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใน
สถานศึกษาสายสามัญที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือไม่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าสู่
ระบบการอาชีวศึกษาที่เป็นการปูพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาต้องค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นหลัก เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะและมีพ้ืนฐานทางวิชาชีพตามที่หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการของภาคเอกชน
ต้องการ  
  เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิศึกษาและการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามเงื่อนไขที่ถูกก าหนดไว้ในหนังสือแนวทางการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  คณะกรรมการภาครัฐ    
ร่วมเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรก าหนดนโยบายให้
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา ระบุค าว่า “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) หรือ ปวช.        
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(ทวิศึกษา)” ไว้ในประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มอบให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  
นอกจากนี้ ในการประเมินผลการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายให้มีผู้แทนจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมิน 
นอกเหนือจากการประเมินโดยหน่วยงาน/สถานประกอบการ และองค์กรภายนอกด้วย  สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ควรน าผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่ทดสอบ เพ่ือวัดระดับทักษะความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะในสาขาวิชา 
  คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (2560) ได้เสนอแนวทางส่งเสริมโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ไว้ดังนี้ 
  1. รัฐบาลควรเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินในโครงการทวิ
ศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองสายปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  2. รฐับาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เนื่องจากปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนจากสถานศึกษาสายสามัญไปยังสถาบันอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ยังเป็นภาระของผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งค่าตอบแทนครูอาชีวศึกษาที่มีภาระงานเพ่ิมขึ้นใน
การสอนนักเรียนจากสถานศึกษาสายสามัญท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  3. รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาคเอกชนได้มีโอกาสร่วมในการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับสถานศึกษาในสาย
สามัญ โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแทนผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือ
เป็นการแบ่งเบาภาระของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐที่เข้าร่วม
จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา และเพ่ือเป็นการเยียวยาผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ
ภาคเอกชนที่มีจ านวนนักศึกษาลดน้อยลง การขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทัง้ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจจัดให้มีโครงการน าร่องในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือประเมินผลโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ แล้วจึงค่อยขยายผล โดยต้องค านึงถึงความ
พร้อมและความเหมาะสม ในการด าเนินการทั้งในส่วนของสถานที่ งบประมาณ ครู บุคลากรอาชีวศึกษา  
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสมด้วย  และ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดคือ สภาวะการมีงานท าของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการผลิตและการ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
 

 2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  
  ทวิภาคี แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วม
ฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน
นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วย  การจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียน
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หรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพ้ืนฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น     
ที่สถานศึกษา  
  วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  3. เพ่ือเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  ประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับ 
  ประโยชน์ทั่วไป 
  1. ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ตามท่ีตกลงกัน 
  2. โอกาสที่จะเข้าท างานในสถานประกอบการที่ได้ฝึกอาชีพอยู่ก่อนคนอ่ืน 
  3. ได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการ 
  4. ได้รับประกาศนียบัตร ปวช. และ ปวส. เช่นเดียวกับนักเรียน นักศึกษาปกติ 
  5. ได้โอกาสศึกษาต่อระดับสูงขึ้นต่อไป 
  ประโยชน์ทางวิชาการ 
  1. ความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการได้ทันที ไม่ต้องรอให้จบการศึกษา เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ถ่องแท้ 
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเพราะ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพจริงอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะได้งานท าจึงมีสูงกว่า       
ผู้ที่เรียน 
  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในวงการการอาชีวศึกษาว่าการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพกว่ารูปแบบอ่ืนๆ เพราะนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากระบบทวิภาคีจะมีทักษะในด้านการ
ปฏิบัติ ซึ่งได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง มิได้เรียนจากต าราในห้องเรียน และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถท างานได้ทันที ในขณะที่ผู้จบการศึกษาในรูปแบบปกติต้องเข้ารับการฝึกก่อนเข้า
ท างาน 
  พัฒนาการของการจัดอาชีวศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยระยะแรกเริ่มด าเนินการ “โครงการโรงเรียน-โรงงาน (DUAL 
SYSTEM)” มีการจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบที่ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และได้มีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร และวิธีจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปี 
พ.ศ.2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้ง “ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual 
Vocational Education Center)” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน และมีก าลังคนอยู่ 7 คน ศูนย์นี้มีหน้าที่
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ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นการเฉพาะ จัดท ารูปแบบและแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือมอบให้สถานศึกษาในก ากับของ สอศ.ทุกแห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได้
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
ในสังกัดสามารถจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ 
  ขณะนี้มีรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ สอศ.ให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 5 
Models ดังนี้ 
  Model A การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) ในพ้ืนที่ คือ มีสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ของสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคน ทุกสาขาวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  Model B การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) นอกพ้ืนที่ คือ ไม่มี
สถานประกอบการในพ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคน ทุกสาขาวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
โดยจะต้องมีการจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีครูควบคุมดูแล 
  Model C การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา 
  Model D การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้พนักงานของสถานประกอบการ 
  Model E การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการในต่างประเทศ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 และหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง “มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
131 ตอนพิเศษ 239 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมจัดการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีใช้เป็นหลักและแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (2559) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันน าไปสู่แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือใน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยแบ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และ
การแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังนี้ 
  การแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
  สถานศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรต้องให้ความช่วยเหลือสถาน
ประกอบการตามความเหมาะสม รูปแบบของความช่วยเหลือควรประกอบด้วย การช่วยอธิบายข้อก าหนด
ทางกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ การช่วยเตรียมเอกสารข้อมูลทั้งในส่วนที่ต้อง
เสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเอกสารที่ต้องยื่นเพ่ือลดหย่อนภาษีต่อกรมสรรพากร ตลอดจนการ
จัดให้มีการประชุมกลุ่มสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและน ามาสู่ปัญหาตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปในกลุ่มของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้ อมกับจัดท าเอกสารและจัดท า
แบบฟอร์มส าหรับการหักค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้ประจ าปีให้แก่สถานประกอบการ (ถ้าจ าเป็น)  
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือ
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แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ่ืออธิบายหลักการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิธีการปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายที่
สถานประกอบการต้องรับผิดชอบ รวมถึงขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและให้ความสนับสนุนเมื่อสถานศึกษาและสถานประกอบการในพ้ืนที่
รับผิดชอบยื่นค าขอรับความเห็นชอบและขอการรับรองที่ เป็นประโยชน์ส าหรับการขอลดหย่อนภาษีจาก
หน่วยงานของกรมสรรพากรในพื้นที่ 
  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาส าคัญที่เหลืออยู่ คือ ค่าใช้จ่าย 2 ส่วนที่ไม่สามารถน าไปลดหย่อน
ภาษีได้ เนื่องจากมิได้ก าหนดไว้ในประกาศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาในวันที่ไม่
มีการฝึกและเงินค่าสอนส าหรับครูในสถานประกอบการ ซึ่งรัฐบาลสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้โดย
น าเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
  การแก้ไขปัญหาระยะยาว 
  ปัญหาทั้งหมดที่เกิดกับสถานประกอบการ ตามท่ีได้กล่าวถึงในเบื้องต้นนั้น เกิดจากการมีความ
จ าเป็นต้องน าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาใช้โดยอนุโลม 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่มีกฎหมายอ่ืน ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่มีบทบัญญัติ
ให้สถานประกอบการน าค่าใช้จ่ายไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นการ “ขาดกฎหมายที่
ก าหนดความชัดเจนในการลดหย่อนภาษีเงินได้” 
  การแก้ไขปัญหาระยะยาว สมควรที่จะด าเนินการให้มีกฎหมายที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นการเฉพาะ โดยให้มีบทบัญญัติส่วนหนึ่งส าหรับแก้ปัญหาระยะยาวใน 2 ประเด็น คือ 
  1. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เป็นผู้ให้การรับรองหลักสูตรที่ใช้ใน
การเรียนที่สถานประกอบการ 
  2. ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ก าหนดประเภทและอัตราของค่าใช้จ่ายที่สามารถ
น าไปยื่นขอลดหย่อนภาษีจากกรมสรรพากร 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าวให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย           
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย        
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. 2561, ตุลาคม 13). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก. 
หน้า 9. 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 ๒๘ 

 3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
  ทักษะในศตวรรษที่ 21 
  ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตในสังคมอย่างทั่วถึง สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 
21 ระบบการเรียนการสอนจึงต้องเ พ่ิมทักษะของคนที่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ์ พานิช, 2555 อ้างถึงใน นวพร ชลารักษ์ 2558, 
หน้า 65 - 67) ดังนี้ 
  3R ได้แก่  Reading (อ่านออก) 
    Writing (เขียนได้) 
    Arithmetics (คิดเลขเป็น) 
 7C ได้แก่  Critical thinking & Problem Solving  
    (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 
    Creativity & Innovation 
    (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
    Cross-cultural Understanding 
    (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
    Collaboration, Teamwork & Leadership 
    (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
    Communications, Information & Media Literacy 
    (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
    Computing & ICT Literacy 
    (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
    Career & Learning Skills 
    (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
 โลกในศตวรรษที่ 21 นั้น สาระวิชาหลักที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ (Partnership for 21st 
Century Learning, 2009: 21 อ้างถึงใน นวพร ชลารักษ์ 2558: 67 - 68) ประกอบด้วย  
 1. ภาษาแม่ และ ภาษาส าคัญของโลก 
 2. ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
 3. เศรษฐศาสตร์ 
 4. ภูมิศาสตร์ 
 5. ประวัติศาสตร์ 
 6. รัฐและความเป็นพลเมือง 
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 นอกจากสาระวิชาหลักเหล่านี้ที่จะได้เรียนรู้แล้ว ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้แนวคิดส าคัญในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ความรู้เกี่ยวกับโลก 
 2. ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ด ี
 4. ความรู้ด้านสุขภาพ 
 5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกันผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังให้ได้ทักษะส าคัญอีก 3 เรื่อง คือ 
 1. ทักษะชีวิตและการท างาน 
  1.1  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
  1.2  การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
  1.3  ทักษะด้านสังคม และทักษะข้ามวัฒนธรรม 
  1.4  การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและมีความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
  1.5  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
 2.  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
  2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  2.2  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
  2.3  การสื่อสารและความร่วมมือ 
 3.  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
  3.1  การใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน 
  3.2  วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับจากเดิมที่เน้นการเรียนความรู้จากชุดความรู้ที่มีความ
ชัดเจน สามารถพิสูจน์ได้ เป็นการเรียนรู้อีกชุดหนึ่งคือ ความรู้ที่ไม่ชัดเจน อาจจะไม่แม่นย าและมีความ
คลุมเครือ เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาหาค าตอบด้วยตนเอง หากจะให้ตีความ หรือบ่งชัดลงไปอีกว่า ทักษะใดที่
ส าคัญที่สุดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค าตอบคือ แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นหัวใจที่
ส าคัญที่สุด และส่งผ่านแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปยังผู้อ่ืนและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าในศตวรรษที่
ผ่านมาจะให้ความส าคัญกับการอ่านออกเขียนได้  (Literacy) แต่ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ความหมายของค าว่าอ่านออกเขียนได้ที่เราคุ้นเคยกันอยู่อาจไม่เพียงพออีกต่อไป และจุดอ่อนของ
การศึกษาไทย คือ ผู้เรียนไม่ได้ทักษะที่ส าคัญต่อชีวิต แต่ได้แค่วิชาเพียงเพ่ือเอาไปตอบข้อสอบ แต่ผลเพียง
เท่านั้นไม่พอ สิ่งที่ครูต้องให้ความส าคัญ คือ ต้องสร้างให้ลูกศิษย์เกิดความเป็นมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ 
และแรงบันดาลใจ 
 การศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงต้องก้าวข้ามผ่านค าว่า ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ความรู้ที่
อยู่ในการปฏิบัตินั้น จะเป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจน แต่ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นจุดที่ส าคัญ
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ที่สุด และมีความซับซ้อนมากท่ีสุดเช่นกัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนส าหรับการด ารงชีวิต
ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนแต่ละวิธีส่งผลต่อการเรียนรู้ต่างกัน ดังอธิบาย
ได้จากปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) ในแผนภาพที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ที่มีการ
สอนแบบบรรยาย ผู้เรียนนั่งฟังผู้สอน (Passive Learning) มีอัตราการเรียนรู้ (Retention Rate) เพียง
ร้อยละ 5 ในทางตรงกันข้ามการสอนคนอ่ืนหรือลงมือท าโดยน าความรู้มาใช้หรือลงมือท าทันที (Active 
Learning) มีอัตราการเรียนรู้ถึงร้อยละ 90 (ชรินทร์ โพธิ์เงิน, พรจิต ประทุมสุวรรณ และ สันติ หุตะมาน, 
ม.ป.ป. อ้างถึงใน นวพร ชลารักษ์ 2558, หน้า 68 - 69) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ผู้บริหารเป็นผู้น าที่วางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความเข้าใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการเชิงรุก ยึดหลักการมีส่วนร่วม ปรับองค์กรให้เป็นองค์การขนาดเล็ก
และมีโครงสร้างแนวราบ และเสริมสร้างการมีหุ้นส่วนทางการศึกษา ดังนั้นผู้น าองค์กรในศตวรรษที่ 21 
จึงต้องมีการแสวงหาความรู้ ทั้งเชิงทฤษฏี การปฏิบัติและประสบการณ์ มีจิตเชิงสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี
และเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีความคาดหวังสูงที่มุ่งสร้างความส าเร็จของงาน ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษา
ใหเ้ป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ และสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์กรนวัตกรรมยุคใหม่ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในฐานะเป็นผู้น าที่มีอิทธิพลต่อบุคลากรภายในมี
บทบาทต่อการก าหนดทิศทาง นโยบาย และน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จต้องมีความพร้อมในทั้ง 4 
ด้าน คือคุณลักษณะที่โดดเด่น มีทักษะจ าเป็น บทบาทหน้าที่ และมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 1.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 
ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1  นักสร้างสรรค์ (Creative) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ควรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับ
ตนเองหรือบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานให้มีคุณภาพมากข้ึน 
  1.2  นักการสื่อสาร (Communicator) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ควรส่ งเสริมให้
บุคลากรมีการสื่อสารกับผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ประกาศนโยบายเปิด
ประตูกว้างให้สามารถเข้าพบผู้บริหารได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารควรท าหน้าที่ เป็นผ็ฟังที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงภารกิจแต่ละด้านได้เป็นอย่างดีและเป็นการช่วยลดทอนปัญหา
ภายในองคก์ร 
  1.3  นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) ผู้บริหารต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไป
ได ้และตอ้งมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมทั้งหมด นอกจากนี้ต้อง
รู้จักวิเคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4  การสร้างชุมชน (Builds Community) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้องมีการประสาน
เชื่อมโยงกับบุคคลในชุมชนอย่างเหมาะสม มีการเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีการติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอกและต้องสร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
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  1.5  การมีวิสั ยทัศน์  (Visionary) ผู้ บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ต้ องมี
ความสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออกและคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยสายตาที่กว้างไกล จาก
ประสบการณท์ี่สะสมมานานปี ด้วยการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวมทั้งระบบ
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
  1.6  สร้างพลังบวก (Positive Energy) ผู้บริหารที่ดี ควรเสริมสร้างความรู้สึกในแง่บวก 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมในการท างานที่อบอุ่น โดยความรู้สึกในแง่บวกจะก่อให้เกิดการ
ยอมรับความเห็นต่าง การมีความคิดสร้างสรรค ์และช่วยแกป้ัญหาไดด้ีขึ้น 
  1.7  ความเชื่อมั่น (Confidence) ผู้บริหารต้องมีความมั่นใจ เข้าถึงได้ง่าย มีความโดด
เดน่ ในฐานะผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจและกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือสร้างความเชื่อถือในชุมชน
โรงเรียน 
  1.8  ความมุ่งมั่นและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารต้อง
มีความมุ่งมั่นและความทุ่มเทอย่างจริงจังเพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ครูและนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและความ
ทุม่เทตอ่การท างานให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.9 ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผู้บริหารต้องแสวงหาความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาใหบ้รรลุวัตถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว้ 
  1.10 การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผู้บริหารมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนที่ต้องเอ้ือต่อทุกคนในโรงเรียน คือ ต้องมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชนและชุมชนเข้ามามี
สว่นร่วม 
  1.11 ตัวแบบที่ดี (Good Model) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ต้องรู้ ฝึกฝนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ดีและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 สรุปว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ดังนั้น คุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างพลัง
บวก ตัวแบบที่ดีสู่สังคมภายในชุมชน 
 2.  ทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  ทักษะถือเป็นความสามารถที่ส าคัญของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล เพราะทักษะเป็นการ
ใช้ความรู้ กระบวนการ และเครื่องมือที่จ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือให้งานส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่เกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม และการกระท าที่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นผู้น าของสถานศึกษา จึงจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การบริหารงานให่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ด้านทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้ 
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  2.1  ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (Critical and creative thinking 
skill) เป็นทักษะส าคัญ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหาที่แม่นย า มีความละเอียดในการ
จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ อย่างช านาญ 
  2.2 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ 
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและเลือกทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 
  2.3  ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) เป็นความสามารถในการใช้ค าพูดและ
ภาษาท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดอย่างเหมาะสม 
  2.4  ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล (Technological and digital literacy 
skills) เป็นความสามารถในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิตอล 
  2.5  ทั กษะด้ านการบริ หารองค์ การ  (Organizational management skills) เป็ น
ความสามารถที่จะน าความรู้ทางด้านทักษะบริหาร มาบริหารงานทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  2.6  ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personal management skills) เป็นความสามารถ
ในการบริหารบุคลากรภายในสถานศึกษา สามารถเลือกงานได้ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.7  ทักษะท างานเป็นทีม (Teamwork skills) เป็นความสามารถในการท างานของ
บุคคลที่ท างานร่วมกัน มีการประสานงานภายในองค์กร เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ 
  2.8  ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation skill) เป็นความสามารถ
ในการน าความคิดใหม่ๆ มาออกแบบ สร้างและปฏิบัติ เพ่ือเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพภายในองค์กร 
  2.9  ทักษะการก าหนดทิศทางขององค์กร (setting instructional direction skill) เป็น
ความสามารถของผู้บริหารในการก าหนดทิศทาง นโยบายและการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  2.10 ทักษะการรับรู้ไว (Sensitivity skill) เป็นความสามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้
และประสบการณ์ในการรับรู้สิ่งที่เกิดข้ึน 
  2.11 ทักษะการตัดสิน (Adjustment skill) เป็นความสามารถของผู้บริหารที่ต้องกล้า
ตัดสินใจและเผชิญกับปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือสร้างความเชื่อถือภายในองค์กร 
  2.12 ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result orientation skill) เป็นความสามารถของผู้บริหารใน
การพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ โดยมุ่งการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.13 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skill) เป็นความสามารถในการ
ประสานงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  2.14 ทักษะคุณธรรมจริยธรรม (Ethical moral skills) เป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี พัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้มีสติปัญญา ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
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 สรุปว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล ทักษะด้านการบริหารองค์การ ทักษะ
การบริหารงานบุคคล ทักษะท างานเป็นทีม ทักษะด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ทักษะการก าหนดทิศทาง
ขององคก์ร ทักษะการรับรู้ไว ทักษะการตัดสิน ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะคุณธรรมจริยธรรม 
 3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  บทบาทของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้การบริหารงานในบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นตามความคาดหวังของสังคม ดังนั้นบทบาทของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไป
ตามวัฒนธรรม ซึ่ง DerickMeado (2016 อ้างถึงใน สุวิมล ทองจ ารัส, 2561) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญ มี 9 บทบาท ดังนี้ 
  3.1  บทบาทในฐานะผู้น า (Role as school leader) การเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ คือ 
การจัดหาทุนในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ต้องสามารถประสานงานระหว่าง
กลุม่ตา่งๆ คอยคุมนโยบายและก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มใหม้ีการปฏิบัติโดยครบถ้วนถูกต้อง 
  3.2  บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้ เรียน (Role in Student Discipline) 
ผู้บริหารที่ดีต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีกับครูและนักเรียน นอกจากนี้ต้อง
สร้างความเข้าใจใหแ้ก่ครูทุกคนและตั้งเป้าหมายน าไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน 
  3.3  บทบาทในฐานะผู้ ป ระ เมิ น  (Role as a Teacher Evaluator) ผู้ บ ริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพต้องรับผิดชอบต่อการประเมินครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมาจาก
ครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการประเมินผลงานที่เป็นธรรม เพ่ือแก้ปัญหา จุดแข็ง
และจุดอ่อนไดถู้กต้อง 
  3.4  บทบาทในการพัฒนาการด าเนินงานและการประเมินโครงการ ( Role in 
Developing, Implementing, and Evaluating Programs) เป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้อง
ตอบสนองผู้เรียนเป็นส าคัญและต้องมีการประเมินทุกปี 
  3.5  บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน (Role in Reviewing 
Policies and Procedures) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเผยแพร่ความรู้หรือนโยบายของสถานศึกษาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  3.6  บทบาทในการก าหนดตาราง (Role in Schedule Setting) ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรก าหนดปฏิทินของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานภายในสถานศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมาย 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๓๔ 

  3.7  บทบาทในการจ้างครูใหม่ (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าที่ส าคัญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีการจ้างครูหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเลือกบุคคลให้
เหมาะสมกับต าแหน่งของงาน 
  3.8  บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์ (Role in Government and Relation 
Community) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือ
เป็นการเปิดโอกาสการส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสามารถเป็นประโยชน์ในดา้นอ่ืน 
  3.9 บทบาทในการมอบหมายงาน (Role in Delegating) ผู้บริหารที่ดีต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความสามารถในการบริหารงานบุคคล สามารถจัดบุคลากรได้ เหมาะสมกับความรู้  
ความสามารถ เพ่ือใช้คนให้เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง มีส่วนท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้น ส่งเสริม
ให้การบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย บทบาทใน
ฐานะผู้น าบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้เรียน บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการพัฒนา 
การด าเนินงานและการประเมินโครงการ บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน บทบาท
ในการก าหนดตาราง บทบาทในการจ้างครูใหม่ บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์ และบทบาทใน
การมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม 
 4. คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติอันส าคัญที่จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารนั้น
สามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
ผลักดันใหเ้กิดการด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ รายละเอียด ดังนี้ 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2546 อ้างถึงใน สุวิมล ทองจ ารัส, 2561) ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือ ธรรมนูญชีวิต เรื่อง พุทธจริย-ศาสตร7 ส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 
  4.1 ด้านคุณลักษณะส าหรับผู้บริหารในทุติยปาปณิกสูตร ได้พูดถึงคุณลักษณะของบุคคล
ที่จะท าหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีมีลักษณะ 3 ประการ ไดแ้ก ่1) จักขุมา หมายถึง มีปญัญามองการณ์ไกล 
2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) นิสสัยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคน
อ่ืนไดเ้พราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
  4.2 วิธีการบริหารในอธิปไตยสูตร ผู้บริหารต้องมีรูปแบบ และวิธีการบริหาร ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จหรือความลมเหลวได้  สามารถสรุปแนวทางการบริหารได้  3 วิธี ได้แก่          
1) อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ เอาตนเอง เอาฐานะ ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่ การกระท า
ด้วยปรารภตน ในฝ่ายกุศล คือเวนท าชั่ว ท าดีเคารพตน 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ การถือเอา
ความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระท าด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน 
ได้แก่ การเว้นท าชั่ว ท าแต่ความดีด้วยความเคารพ เสียงหมู่ชน และ 3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่
คือ หลักการ ความจริง ความถูกต้องความดีเผตุผลเป็นใหญ่โดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงาม 
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  4.3 หลักธรรมเพ่ือการบริหาร นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย ยึดหลักธรรมในการ
บริหารงาน ซึ่งธรรมในการบริหาร มีดังนี้ นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดหลักธรรมในการบริหารงาน      
ซึ่งธรรมในการบริหาร มีดังนี้ 
   4.3.1 สับปุริสธรรม 7 หลักธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้น า 1) รู้หลัก 2) รู้จุดหมาย 
3) รู้ตน 4) รู้ประมาณ 5) รู้กาล 6) รู้ชุมชน 7) รู้บุคคล 
   4.3.2 ทศพิธราชธรรม 10 แนวปฏิบัติตนของผูบริหาร 1) ทาน 2) ศีล            3) 
บริจาค 4) ซื่อตรง 5) อ่อนโยน 6) เพียร 7) ไมโ่กรธ 8) ไม่เบียดเบียน 9) อดทน 10) ยุติธรรม 
   4.3.3 ธรรมโลกบาล (ธรรมคุมครองโลก) หิริ (ความละอายต่อบาป) โอตัปปะ 
(ความเกรงกลัวต่อบาป) 
   4.3.4 กัลยาณมิตรธรรม (การด ารงฐานะการเป็นเพ่ือนที่ดี ซึ่งผู้บริหารควรมี
ลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ควบคู่ผู้บังคับบัญชา) 1) ปิโย 2) ครุ น่าเคารพ 3) ภาวะนีโย (แบบอย่างที่ดี) 4) 
วัตตา (รู้กาลเทศะในการพูด) 5) วจนักขโม (อดทนต่อถอยค า) 6) คัมภีรัญจะกะถังกัตต (พูดเรื่องยากให้
ง่าย) 7. โนจัฏฐาเน นิโยชะเน (ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม) 
   4.3.5 พรหมวิหาร 4 (ครองตน) 1) เมตตา (ปรารถนาดี) 2) กรุณา (ช่วยเหลือ) 
3) มุทิตา (ยินดีกับผู้อ่ืน) 4) อุเบกขา (วางใจเป็นกลาง) 
   4.3.6 สังคหวัตถุ 4 (ครองคน หรือ ปกครองตน) 1) ทาน 2) ปิยวาจา              3) 
อัตถจริยา (บ าเพ็ญประโยชน์) 4) สมานัตตา (เสมอต้นเสมอปลาย) 
   4.3.7 อิทธิบาท 4 (ครองงาน หรือ บริหารงาน) 1) ฉันทะ (มีใจรัก) 2) วิริยะ 
(พากเพียร) 3) จิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 4) วิมังสา (ใช้ปัญญาพัฒนางาน) 
   สรุปไดว้่า คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารใน
สถานศึกษาสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทการบริหาร ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมส าหรับตนเอง 
คุณธรรมเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร ซึ่งตองอาศัยหลักธรรมในการประกอบควบคู่ ไปกับความรู้
ความสามารถทั้งสิ้น เพ่ือเป็นผู้บริหารที่มีทั้งคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคมอย่างแท้จริง 
 บทสรุป ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผูน าที่มีอิทธิพลต่อบุคลากรภายใน     
มีบทบาทต่อการก าหนดทิศทาง นโยบาย และน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย จึง
จ าเป็นต้องมีการแสวงหาความรูทั้งเชิงทฤษฏี การปฏิบัติ และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงโลก มี 4 ด้าน คือ 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างสรางสรรค์ 
รวมถึงการสร้างพลังบวก ตัวแบบที่ดีสู่สังคมภายในชุมชน 2) ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ  
ที่ 21 ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
และดิจิตอล ด้านการบริหารองค์การ การบริหารงานบุคคล ท างานเป็นทีม ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
การก าหนดทิศทางขององค์กร การรับรู้ไว้ในการตัดสิน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
คุณธรรมจริยธรรม 3) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย บทบาทในฐานะ
ผู้น า บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้เรียน บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการพัฒนา การ
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ด าเนินงานและการประเมินโครงการ บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน บทบาทใน
การก าหนดตาราง บทบาทในการจ้างครูใหม่ บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์ และบทบาทใน
การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม 4) คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ผู้บริหารในสถานศึกษาสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทการบริหาร ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับตนเอง คุณธรรมเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร ซึ่งต้องอาศัยหลักธรรมในการประกอบควบคู่ไป
กับความรู้ความสามารถทั้งสิ้น เพ่ือเป็นผู้บริหารที่มีทั้งคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณประโยชน์ต่อ
องค์กรและสังคมอย่างแท้จริง 
 บทบาทและทักษะของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “ครู” ต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช ” ด้วย เนื่องจากใน
ปัจจุบัน ความรู้มีมาก ครูจะจัดการอย่างไรเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้หมด ผลวิจัยแนะน าว่า ให้สอน
เฉพาะที่ส าคัญๆ ผู้เรียนสามารถน าความรู้นั้นไปบูรณาการและต่อยอดได้ ส่วนความรู้ที่ไม่ได้สอน ผู้เรียน
จะเรียนรู้ได้เอง สิ่งส าคัญในการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 คือ ต้องเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา คือ
เปลี่ยนเป้าหมายจาก “ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” 
(วิจารณ์ พานิช, 2556 อ้างถึงใน นวพร ชลารักษ์ 2558: 70) 
 ครูแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เป็นผู้ให้ความรู้แต่ต้องช่วยแก้ไขความรู้ผิดๆ ของผู้เรียน เนื่องจาก
สังคมเปลี่ยนท าให้ผู้เรียนเปลี่ยน ผู้เรียนสมัยนี้ไม่ได้เรียนความรู้และข้อมูลส าคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีก
ต่อไป หรือกล่าวได้ว่า สมัยนี้ผู้เรียนรับความรู้จากโรงเรียนเป็นแหล่งรอง ไม่ใช่แหล่งหลัก แหล่งหลักคือ  
การรับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะจากสื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต ความรู้จากแหล่งต่างๆ นอกโรงเรียนนั้น 
ผู้เรียนรับมาอย่างถูกต้องบ้าง รับมาแบบเข้าใจผิดบ้าง ในท านองเดียวกัน ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2540)     
มีความเชื่อมั่นว่า ความรู้เกิดจากการสร้างขึ้นโดยตัวผู้ เรียน ครูต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ การคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับ
ความจ าเป็น ความต้องการ และความเป็นไปได้ในปัจจุบันของพวกเขา การให้การศึกษาจึงต้องค านึงถึง
การคิดของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ และโลกของผู้เรียนจะถูกสร้างขึ้น และสร้างใหม่
ไปเรื่อยๆ ตามประสบการณ์ส่วนตัวของเขา ครูต้องใช้การ “เล่นเพ่ือรู้” เป็นวิธีการส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียน 
 โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ทั้งผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ไป
พร้อมๆ กัน ผู้ที่ต้องพัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้วยที่ต้องปรับบทบาทเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียน ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนเป็น “สอนน้อย เรียนมาก” เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความ
ซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสร้างความรู้ขึ้นใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ขึ้นใช้เองเช่นกัน ครูต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
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 3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.ป.ป., หน้า 1-3) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐ (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์
พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
สอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ รวม 185 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources 
Information Center : ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจ าจังหวัดและโรงเรียนประจ าอ าเภอเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จ านวน 82 ศูนย์ และระยะที่ 2 จ านวน 103 ศูนย์  โดย
ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
 ปรชัญา 
 เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่จ าเป็นเข้าสู่ระบบการศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลตาม
มาตรฐานที่สากลยอมรับ 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน และประชาชนสู่การเป็นทุนมนุษย์ท่ีมีความเป็นเลิศ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและด าเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในแต่ละจังหวัด 
 3.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา 
 เป้าหมายในการด าเนินงาน 
 เป้าหมายในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะเร่งด่วน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.1 การอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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  1.2 เพ่ิมระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) 
ในแพลตฟอร์ม (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และเปิดใช้งานในช่วงของการ
เตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียน 
 2. ระยะกลาง : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
  - การอบรมพัฒนาครูแกนน า (Core/Master Trainers) ประจ าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. ระยะยาว 
  - การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 บทบาทและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
มีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้านการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณา
ด าเนินการ โดยครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดท าแผนการด าเนินงาน ตลอดจน
น าไปสู่การปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ม.ป.ป., หน้า 18-19) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ศูนย์อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training Center) 
  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) จะท าหน้าที่เป็นศูนย์ในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในด้านสมรรถนะ
พ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพ  
 2.  ศูนย์การทดสอบ (Testing Center) 
  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
จะท าหน้าที่เป็นศูนย์การทดสอบ (Testing Center) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
 3.  การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติ (Verification) 
  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
จะท าหน้าที่เป็นศูนย์ในการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.ป.ป., หน้า 22-28) ได้มีกรอบ
โครงสร้างการบริหารขับเคลื่อนศูนย์ 2 ระดับ คือ 
 1.  การบริหารขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศระดับจังหวัด 
 2.  การบริหารขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศระดับโรงเรียน 
โดยมีกรอบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๓๙ 

กรอบโครงสร้างการบริหารขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เป็นที่ตั้ง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นในศูนย์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center 
:HCEC) ในระดับจังหวัด 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัด 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตใน
จังหวัด 

- ร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นในศูนย์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัด 
- สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
เ พื่ อ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/
ประถมศึกษา 

- ร่วมด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ใน
ระดับจังหวัด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นในศูนย์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- จัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัด 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัด 
- สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
เ พื่ อ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ในระดับจังหวัด 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่เปน็ที่ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
เพื่อความเป็นเลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๔๐ 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- ประสานงานการด าเนินการจัดท าโครงการ และประสานงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและ
โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
และระดับโรงเรียน 
- เป็นเลขานุการการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
ระดับจังหวัด 
- ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) เสนอต่อคณะกรรมการระดับส่วนกลาง 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- ประสานงานการด าเนินการจัดท าโครงการ และประสานงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน และ
โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
และระดับโรงเรียน 
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ระดับจังหวัด 
- ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) เสนอต่อคณะกรรมการระดับส่วนกลาง 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๔๑ 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
ศึกษานิ เทศก์  ส านักงานเขตพื้ นที่ ก าร ศึกษามั ธยมศึกษา/
ประถมศกึษา 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดั บ จั งห วั ด
และระดับโรงเรียน 
- ประสานงานการด าเนินการจัดท าโครงการ และประสานงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- ช่วยเหลือด้านวิชาการ อ านวยความสะดวกในการประสานงาน
กับหน่วยงาน และโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน 
- ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 

เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา/ประถมศึกษา 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : HCEC) ร ะ ดั บ
จังหวัด- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อควา
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับ
จังหวัดและระดับโรงเรียน 
- ร่วมประสานงานการด าเนินการจัดท าโครงการ และประสานงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน และ
โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด
และระดับโรงเรียน 
- เป็นผู้ช่วยเลขานุการ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ระดับจังหวัด 
- ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา 
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๔๒ 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ ICT ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- สนับสนุนและอ านวยความสะดวกระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้
ประกอบการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับ
จังหวัด 
- สนับสนุน ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อื่นๆ (ตามการพิจารณาของเขตพื้นที่) ตามการพิจารณาของเขตพื้นที่ 

 
กรอบโครงสร้างการด าเนินงานระดับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) ประกอบด้วย 
 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- เป็นเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ระดับจังหวัด 
- บริหารจัดการในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่ อ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : 
HCEC) อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกในการจัดท าโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน และ
โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 
- รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเปน็ เลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
เป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- ร่วมบริหารจัดการในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) อย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกในการจัดท าโครงการ
และเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน และ
โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๔๓ 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
- รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 

ศึกษานิเทศก์ที่ดูแล/รับผิดชอบศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- ประสานงานและรับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ระดับจังหวัด 
- อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน และ
โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 
- รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 

ครทูี่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) ท าหน้าที่เป็นผูจ้ัดการศูนย์ 

- รับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
เ พื่ อ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : 
HCEC) และเป็นเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ 
- ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมาย 
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) ร่ วมกับคณะกรรมการ
บริหารการด าเนินงานศูนย์ 
- จัดท าเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ และประสานงานเกี่ยวกบั
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
ระเบียบของทางราชการ 
- ด าเนินงานตามแผนงานโครงการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่ อ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
- ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปได้ตามแผน
และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 
- รวบรวม ประเมินผลการด าเนินการทุกกิจกรรมตามปฏิทินที่
ก าหนดและรายงานตามล าดับ 

เจ้าหน้าที่ ICT ประจ าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 

- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)  
- ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่ อ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  ( Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประสานงานด้านเครือข่ายเทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 
เพื่อให้สามารถด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ธุรการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) 

- รับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ระดับโรงเรียน 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๔๔ 

ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
- ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ระดับโรงเรียน 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) ระดับโรงเรียน 
- ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปได้ตามแผน
และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 
- รวบรวม ประเมินผลการด าเนินการทุกกิจกรรมตามปฏิทินที่
ก าหนดและรายงานตามล าดับ และเสนอให้ผู้จัดการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) รับทราบ 

อื่น ๆ (ตามการพิจารณาของทางโรงเรียน) ตามการพิจารณาของทางโรงเรียน 

 
รายช่ือโรงเรียนในการดูแลของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) กระจายตามเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จ านวน 185 ศูนย์ โดยครูและบุคลากรทาง
การศึกษาประจ าโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงโรงเรียนเอกชน สามารถขอเข้าใช้บริหารของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) ในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้โดยตรง ซึ่งรายชื่อศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในพ้ืนที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีจ านวน 9 ศูนย์ ดังนี้ 
 

ที ่ รายชื่อศูนย์ HCEC อ าเภอ/จังหวัด สังกัด 
1. ราชโบริกานุเคราะห์  เมืองราชบุรี/ราชบรี สพม.จังหวัดราชบุรี 
2. โพธาวัฒนาเสนี โพธาราม/ราชบุรี สพม.จังหวัดราชบุรี 
3. วิสุทธรังษี เมืองกาญจนบุรี/กาญจนบุรี สพม.จังหวัดกาญจนบุรี 
4. บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย/กาญจนบุรี สพม.จังหวัดกาญจนบุรี 
5. ท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา/กาญจนบุรี สพม.จังหวัดกาญจนบุรี 
6. ร่มเกล้า กาญจนบุรี  

(ในโครงการพระราชด าริ) 
ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี สพม.จังหวัดกาญจนบุรี 

7. กรรณสูตรศึกษาลัย เมืองสุพรรณบุรี/สุพรรณบุรี สพม.จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี สพม.จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก/สุพรรณบุรี สพม.จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๔๕ 

 
 
  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน  ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. 2561, ตุลาคม 13). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก. 
หน้า 10. 
 

 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) 
 กระทรวงศึกษาธิการเปิดประสบการณ์ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
หลากหลายหลักสูตรและสมรรถนะ ส าหรับทุกคน โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “Education Digital Disruption: ปลดล็อกการศึกษาไทยด้วย
แพลตฟอร์มดิจิทัล” พร้อมเปิดประสบการณ์แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ “DEEP” หรือ 
Digital Education Excellence Platform ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ระบบ
การศึกษา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) สู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น
ให้กระบวนการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพ่ือรองรับ
การปฏิรูปทางการศึกษา ตามแผนงานการศึกษายกก าลังสอง โดยมี DEEP เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างการ
เรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้ 
ในช่วงระยะแรกของ DEEP เริ่มต้นให้การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัลให้กับ
นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาเรียนเพ่ือการ Re-Skill เพ่ิม
ทักษะของตัวเองได้เช่นกัน ส าหรับการใช้งานบนแพลตฟอร์ม DEEP นั้น เป็นระบบการล็อกอินครั้งเดียว 
(Single Sign-on) โดยเมื่อลงทะเบียนบน DEEP ในครั้งแรกและได้รับอีเมลจากระบบ ก็สามารถเข้าใช้ 
Google หรือ Microsoft ผ่านแพลตฟอร์ม DEEP ได ้
 ในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนให้ DEEP เป็นแพลตฟอร์มส าคัญที่นอกจากจะช่วย
พัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียนและครูในระบบแล้ว ยังช่วยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของไทย ให้
นักเรียนนักศึกษาได้ท าการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน และน ามาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครู ที่จะรับหน้าที่ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกทางการเรียน (Facilitator) ดังนั้น DEEP จึง
เป็นห้องเรียนแห่งชาติ ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เข้าถึงความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อโลก ง่ายแค่เพียง

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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คลิกเดียว (บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2020) และเมื่อ 23 กันยายน 2020 กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัว
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP 
หนึ่งในกลไกส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกก าลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ ได้ดีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ และนี่คือ 6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษา
ไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้ 
 1. DEEP เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงหลักสูตร ครู และนักเรียนเข้าไว้ด้วยกัน 
ให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ ได้ตลอด ทุกที่  ทุกเวลา ผ่าน www.deep.go.th ทั้งยังมีหลักสูตร
หลากหลายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้เลือกเรียนตามความสนใจ 
 2. นอกจากเป็นช่องทางให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระครูผู้สอนแล้ว DEEP ยังมี Teaching Resource Platform (TRP) แหล่งรวบรวมเนื้อหาหลักสูตร
ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครูทั่วประเทศได้เลือกน าไปประยุกต์จัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมจากในห้องเรียนด้วย 
 3. DEEP แบ่งความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละช่วงวัยและความสนใจ นักเรียนทุกคน
สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสนใจได้ด้วยตัวเอง เพ่ือให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมได้
ตามที่ตั้งใจ มุ่งไปยังเส้นทางอาชีพที่ชอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศในแบบเฉพาะตัว
และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ทุกคนประสบความส าเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเอง 
 4. สิ่งที่ท าให้ DEEP เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ คือ Student ID ที่บันทึก
ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนลงในฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Big Data) เป็นการ
เก็บประวัติการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifetime Education Profile ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงเข้ากับ 
HCEC และเว็บไซต์ของพันธมิตร เพ่ือให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลส่ วนนี้ไปต่อยอดในการ
ประเมินผลต่างๆ 
 5. ภาคเอกชนซึ่งเป็นพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถแชร์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน 
DEEP เพ่ือให้นักเรียนกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจได้กว้างและ
หลากหลายขึ้น ส าหรับเอกชนที่ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแชร์หลักสูตรหรือ
เนื้อหาการเรียนการสอนผ่าน Teaching Resource Platform (TRP) ซึ่งเป็นข้อมูลที่น าเสนอให้ครู 3-4 แสนคน
ทั่วประเทศได้เข้าไปพิจารณา หากครูให้คะแนนชื่นชอบถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คอนเทนต์นั้นก็จะเข้าสู่
แพลตฟอร์มหลักของ DEEP ที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าไปดูได้ 
 6. ด้วยความที่เป็น Online Platform จึงท าให้ DEEP เข้าถึงง่าย และในอนาคตแพลตฟอร์มนี้
จะถูกพัฒนาให้ประชาชนทุกคนในประเทศเข้าไปเรียนรู้ Upskill และ Reskill ผ่านหลักสูตรต่างๆ ได้อย่าง
สะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จ ากัดอายุและการศึกษา จึงตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี 
 นี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ซึ่งหากเชื่อมโยงกับ HCEC (Human 
Capital Excellence Center) และ EIDP (Excellence Individual Development Plan) อย่างครบถ้วน 
การศึกษาไทยจะกลายเป็นระบบนิเวศโดยสมบูรณ์ ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จะสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ในแบบฉบับของตนเอง และจะน าพาให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีฐานทุน
มนุษย์ที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง 
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 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 บนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม 
และสมดุลครบทุกด้านผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับการท างานของสมอง 
การเสริมสร้างทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยการ
สร้างวินัยเชิงบวก รวมทั้งการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร ด้วยวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริงที่สะท้อนถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว สถานศึกษา หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม และความเป็นไทยกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561, 
หน้า 3)  
 สาระส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส าหรับเด็กอายุ ๓ – 6 ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดสาระส าคัญไว้ให้สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยยึดเป็นแนวทาง เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หน่วยงานของ
ตนรับผิดชอบ โดยต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ หลักการ 
จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ การจัดเวลาเรียน และสาระการ
เรียนรู้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2561, 
หน้า 12-40) ดังนี้ 
 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
  การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม   
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศัยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความ
เอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 2. วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณค่าและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี 
มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบคัว ชุมชน และทุกฝ่ าย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
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 3. หลักการ 
  3.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 
  3.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
  3.3 ยึดพัฒนาการและการพัมนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี
กิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยและมีการ
พักผ่อนเพียงพอ 
  3.4 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข 
  3.5 สร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษา
กับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4. จุดมุ่งหมาย 
  4.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
  4.2 สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
  4.3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย  และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  4.5 มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 5. มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จ านวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย พัฒนาการด้านร่างกาย 2 มาตรฐาน พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
3 มาตรฐาน พัฒนาการด้านสังคม 3 มาตรฐาน และพัฒนาการด้านสติปัญญา 4 มาตรฐาน ก าหนด      
ตัวบ่งชี้ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และมีการก าหนดสภาพที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่จ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน 
บนพ้ืนฐานพัฒนาการหรือความสามารถในแต่ละระดับอายุ คือ อายุ 3 – 4 ปี อายุ 4 – 5 ปี และอายุ    
5 - 6 ปี อีกทั้งน าไปใช้ในการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัด
ประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็ก นอกจากสภาพที่พึงประสงค์ที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ผู้สอนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 6 ปี เพ่ือน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์
ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพ่ือน าข้อมูลไปช่วยพัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศัยภาพ หรือช่วยเหลือเด็กได้
ทันท่วงที ในกรณีสภาพที่พึงประสงค์ของเด็กไม่เป็นไปตามวัย ผู้สอนจ าเป็นต้องหาจุดบกพร่องและรีบ
แก้ไข โดยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก ถ้าเด็กมีสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าวัย ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศัยภาพ สภาพที่พึงประสงค์เกิดขึ้นตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในเด็ก
แต่ละบุคคล ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์ที่เด็กได้รับ ซึ่งมีรายละเอียด
ของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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 พัฒนาการด้านร่างกาย 2 มาตรฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
   ๑.๑  น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
   1.2  มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
   1.3  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ประสานสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๒.๑   เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
   ๒.๒   ใช้มือ – ตามประสานสัมพันธ์กัน 
 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3 มาตรฐาน 
  มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๓.๑   แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
   ๓.๒   มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย   
1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๔.๑  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๕.๒ มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน   
   ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
   ๕.๔ มีความรับผิดชอบ 
  พัฒนาการด้านสังคม 3 มาตรฐาน  
  มาตรฐานที่  ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๖.๑   ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
   ๖.๒   มีวินัยในตนเอง 
   ๖.๓   ประหยัดและพอเพียง 
  มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 
   ๗.๑   ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๒  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 
  มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๘.๑   ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   ๘.๒   มีปฏิสัมพันธที่ดกีับผู้อ่ืน 
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   ๘.๓   ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  พัฒนาการด้านสติปัญญา ๔ มาตรฐาน 
  มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๙.๑   สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
   ๙.๒   อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 
  มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ 
   ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
   ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
   ๑๐.๓  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
  มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๑๑.๑ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
   ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
   ๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
   ๑๒.๒  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
 6. การจัดเวลาเรียน  
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป ก าหนดกรอบการจัดเวลาเรียนในการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นเวลา 1 – 3 ปีการศึกษา โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้า
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 7. สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ประกอบด้วย    
2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ทั้งสองส่วนมีความส าคัญในการจัดประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยผู้สอนอาจจัดในรูปแบบหน่วย
การสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมทั้งต้องสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียดดังนี้ 
  7.1 ประสบการณ์ส าคัญ จะช่วยอธิบายให้ผู้สอนเข้าใจว่าเด็กปฐมวัยต้องท าอะไร เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไร และทุกประสบการณ์มีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก ช่วยผู้สอนในการสังเกต 
สนับสนุน และวางแผนจัดกิจรรมให้เด็ก ประสบการณ์ส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรมีความส าคัญต่อการ
สร้างองค์ความรู้ของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กเข้าใจความหมายของการเปรียบเทียบและจ าแนกผ่าน
ประสบการณ์ส าคัญ การจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง ผู้สอนจึงวางแผนจัดกิจกรรมให้
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 ๕๑ 

เด็กมีโอกาสเล่นบล็อกรูปทรงต่างๆ อย่างอิสระ มีการเปรียบเทียบขนาดของบล็อกรูปทรงเดียวกัน และ
จ าแนกรูปทรงของบล็อกเป็นกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญในการจ าแนก เปรียบเทียบซ้ าแล้ว
ซ้ าอีก มีการปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ ผู้ใหญ่ และเด็กอ่ืน ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้สอนที่เข้าใจและเห็น
ความส าคัญจะยึดประสบการณ์ส าคัญเป็นเสมือนเครื่องมือส าหรับการสังเกตพัฒนาการเด็ก แปลการ
กระท าของเด็ก ช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสื่อและช่วงวางแผนกิจกรรมในแต่ละวัน ประสบการณ์ส าคัญ
ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี จะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ 
   1) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การปะสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท
ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพและสุ ขอนามัย    
สุขนิสัย การรักษาความปลอดภัย และการตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง  
   2) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่
เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
   3) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทาง
สังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
   4) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้เรียนรู้การใช้ภาษา พัฒนาการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา การมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  7.2 สาระที่ควรเรียนรู้ สาระในส่วนนี้ก าหนดเฉพาะหัวข้อ ไม่มีรายละเอียด ทั้งนี้เพ่ือ
ประสงค์จะให้ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของ
เด็ก อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ผู้สอนสามารถน า
สาระที่ควรเรียนรู้มาบูรณาการจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้มิได้ประสบค์ให้เด็กท่องจ า
เนื้อหา แต่ต้องการให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน าสาระการเรียนรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้
บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ สาระที่ควรเรียนู้ยังใช้เป็นแนวทางช่วยผู้สอนก าหนดรายละเอียด 
และความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก สาระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วย เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก เช่น 
   1) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา 
อวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
การรกัษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของ
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ตนเองและผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง 
การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ควมภาคภูมิใจใน
ตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วควร
เกิดแนวคิด 
   2) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 
สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของ
ชาติไทย และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่ืนๆ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วควรเกิดแนวคิด 
   3) ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษา
สาธารณสมบัติ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วควรเกิดแนวคิด 
   4) สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม 
เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ เมื่อเด็กมีโอกาสเรียนรู้แล้วควรเกิดแนวคิด 
 การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส ูการปฏิบัติ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี หลักการที่ส าคัญคือ 
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และได้รับ
การจัดกระสบการณ์เรียนรู้ตามล าดับขั้นของพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพและเต็มศักยภาพ 
ดังนั้น สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง จึงต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ภายใต้บริบทและสภาพความต้องการของ
ชุมชน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ น าไปสู่การปฏิบัติในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง ต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา บรรลุตาม
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้  และสภาพที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด โดย
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ได้หลากหลาย ตามแนวคิด 
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องตามหลักการในหลักสูตร
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การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีแนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  2561, หน้า 42-45) ดังนี้ 
  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ควรด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑.1 สร้างความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยประชุมชี้แจงเพ่ือความความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เห็นความส าคัญ ความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันจัดท าและบริหรรจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 
  1.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ื นฐาน
เกี่ยวกับสภาพตัวเด็ก ครอบครัว ความต้องการ ปัญหา จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนโนบาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จัดประชุม
หรือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ฯลฯ 
  1.3 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีข้อเสนอแนะเป็นปนวทางการจัดท า ดังนี้ 
   1.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบด้ว คณะ
บุคคล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
    2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างานปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย ตัวแทนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน 
หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
   1.3.2 คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ศึกษาท าความเข้าใจ
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัจจุบัน ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนนโยบาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.3.3 ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
    1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
    2) วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ เป้าหมาย 
    3) จุดหมาย 
    4) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    5) การจัดเวลาเรียน 
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    6) สาระการเรียนรู้รายปี 
    7) การจัดประสบการณ ์
    8) การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
    9) การประเมินพัฒนาการ 
    10) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
    11) การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    12) ภาคผนวก 
  1.4 ประเมินตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เมื่อสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเรียบร้อยแล้ว ควรก าหนดให้มกีารประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยก่อนน าไปใช้ โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ใช้หลักสูตร ผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒด้านต่างๆ ตรวจสอบ
องค์ประกอบของหลักสูตรว่าครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้อง และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สนองความ
ต้องการของสถานศึกษาโดยแท้จริงหรือไม่ มีความเป็นไปได้ ทันเวลาในการน าไปใช้หรือไม่ มีจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือตรวจสอบว่าสามารถน าไปใช้ได้ดี หรือควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด โดยวิธีสนทนากลุ่ม 
หรือใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ       
  1.5 ขออนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช .... โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
  1.6 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช .... เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้สอนปฐมวัย ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบและด าเนินการตาม
บทบาทของตนต่อไป 
  1.7 น าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอนน าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. การจัดท าองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2561, หน้า 45-60) ได้น าเสนอการจัดท าองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
  2.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
   ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เป็นการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และความเชื่อ
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องก าหนดปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยึดเป็นอุดมการณ์หรือเป็นหลักในการจัดการศึกษาปฐมวัย การก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ควรเริ่มจากการพิจารณาร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องว่า สถานศึกษามีความเชื่อว่าเด็กปฐมวัย
เรียนรู้อย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัย ครอบครัว ชุมชน เห็นความส าคัญร่วมกันในการจัด
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การศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร ครูผู้สอนมีบทบาทอย่างไร ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือจะ
น าไปสู่การก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
  2.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ เป้าหมาย 
   2.2.1 วิสัยทัศน์ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์
ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ อุดมการณ์ อนาคตที่พึงประสงค์ ที่อยู่บน
พ้ืนฐานความจริง และแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือสร้างศรัทธาและจุดประกายความคิดให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก ทั้งนี้ การก าหนดวิสัยทัศน์ ควรเป็นการก าหนด
เจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานว่า เด็กจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะส าคัญใดเป็นพิเศษ ที่สะท้อนให้เห็นตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา เช่น คนดี สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึงคนดีลักษณะใด มีวินัยลักษณะใด เพ่ือ
น าไปสู่การเขียนภารกิจหรือพันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน และใครมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 วิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีความชัดเจน เหมาะสม 
และมีระยะเวลาที่แน่นอนจะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาใด 
   2.2.2 ภารกิจหรือพันธกิจ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ าเป็นต้อง
ก าหนดภาระงานที่ส าคัญ ทั้งนี้ การก าหนดภารกิจหรือพันธกิจของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต้องค านึงถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ว่าต้องการท าอย่างไร จึงจะท าให้วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้เป็นจริง
ตามก าหนดเวลานั้นๆ หรือวิธีด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในระยะเวลาที่แน่นอน การก าหนดภารกิจ
หรือพันธกิจของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรค านึงถึงการมุ่งพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันผู้สอนต้องมีคุณภาพ ท าให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมพัฒนาเด็กใน
ทิศทางเดียวกัน 
   2.2.3 เป้าหมาย เป็นการก าหนดความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
พันธกิจ สามารถก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของเด็กปฐมวัย ผู้สอน และบุคลาการ การจัดทรัพยา
การและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  2.3 จุดหมาย 
   เป็นการก าหนดความคาดหวังที่จะเกิดกับเด็กหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้ว 
โดยน าจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาก าหนดเป็นจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
  2.4 มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย น ามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
และสภาพที่พึงประสงคข์องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทุกมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทุกตัวบ่งชี้และทุกสภาพที่พึงประสงค์ มาก าหนดเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และสามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตามความเหมาะสมได้ 
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  2.5 การจัดเวลาเรียน 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 180 วันต่อปีการศึกษา อาจแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน หรือ 3 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา และ
แต่ละวันต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.6 สาระการเรียนรู้รายปี 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี โดยยึด
มาตรฐานคุณลักษะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้
ให้ครบทั้ง 12 มาตรฐาน ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ครอบคลุมทุกช่วงอายุหรือช่วงชั้นปีที่จัดการศึกษา และอาจเพิ่มเติมสาระท่ีควรเรียนรู้ได้ตามอัตลักษณ์หรือ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการน าเสนอการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
รายปีในรูปแบบตารางที่หลากหลาย โดยอาจน าชื่อหน่วยการจัดประสบการณ์/โครงการ มาระบุเชื่อมต่อ
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้ โดยค านึงถึงความสอดคล้องของทุกองค์ประกอบ 
  2.7 การจัดประสบการณ์ 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องอธิบายแนวทางหรือรูปแบบการจัด
ประสบการณ์หรือนวัตกรรม และการจัดกิจกรรมประจ าวันที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ก าหนด โดยค านึงถึงปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ เป้าหมาย 
รวมทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยมีรูปแบบ แนวทางและวิธีการที่หลากหลาย เมื่อสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยก าหนดแนวทางหรือรูปแบบการจัดประสบการณ์ใด ควรอธิบายขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นแนวทาง
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ชัดเจน โดยค านึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ 
และลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก กรณีที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลือกใช้นวัตกรรมตาม
ความต้องการของสถานศึกษา ควรระบุหลักการและแนวทางในการจัดประสบการณ์ตามนวัตกรรมเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ นวัตกรรมที่เลือกมาใช้ควรสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   ในกรณีที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้การจัดประสบการณ์แบบหน่วย
การจัดประสบการณ์ เมื่อก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีแล้ว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องน า
สาระการเรียนรู้รายปีที่วิเคราะห์ไว้ พร้อมกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ใน
แต่ละพัฒนาการมาจัดเป็นหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยศึกษารายละเอียดการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ นอกจากนี้ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรก าหนดขอบข่ายการจัดกิจกรรม
ประจ าวันและตารางกิจกรรมประจ าวันของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน ที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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  2.8 การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องระบุแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม 
โดยควรค านึงถึงการสร้างบรรยากาศที่ครอบคลุมด้านกายภาพ ซึ่งได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรที่ช่วย
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็ก โดยสามารถเขียนเป็นแผนผังสภาพแวดล้อมและค าอธิบาย
ประกอบให้ชัดเจน ส่วนด้านจิตภาพ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการก าหนดแนวทางอย่างไร 
ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสร้างบรรยากศ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย 
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ได้แสดงออกทางความสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก 
   ทั้งนี้ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องก าหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้
เด้กได้พัฒนาตามจุดหมาย และครอบคลุมมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยเน้นสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ค านึงถึงวัย พัฒนาการ และความ
แตกต่างของเด็ก รวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ควรระบุถึงแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สถานที่ส าคัญในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นปนวทางส าหรับผู้สอนได้ถือเป็นหลักปฏิบัติในสถานศึกษา 
  2.9 การประเมินพัฒนาการ 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดท าแนวปฏิบัติและเครื่องมือในการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการประเมินพัฒนาการ
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ควรเขียนแนวทางการด าเนินการประเมินพัฒนาการ ให้มีรายละเอียดชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
ประกอบด้วย 
   2.9.1 หลักการประเมินพัฒนาการเด็ก 
   2.9.2 ขอบเขตของการประเมินพัฒนาการ มีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
    1) พัฒนาการด้านต่างๆ 
    2) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
    3) วิธีการและเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ 
    4) เกณฑ์การประเมินพัฒนาการและระดับคุณภาพ 
    5) การสรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
    6) การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 
  2.10  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย จึงมี
บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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   2.10.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยงเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชนท้องถิ่น 
   2.10.2 เตรียมความพร้อมในการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยพิจารณาถึงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย การจัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น อาคาร
สถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและมีความปลอดภัย 
   2.10.3 ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดเตรียมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และแนวทางการจัดประสบการณ์ 
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือให้ผุ้สอนสามารถน าหลักสูตรไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านได้เหมาะสมกับวัย และมีประสิทธิภาพ 
   2.10.4 นิเทศติดตามการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานสึกษาปฐมวัย และน าผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
   2.10.5 ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน าข้อมูลจากการ
รายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.11 การสร้างรอเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปที ่๑  
   สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องน าเสนอรายละเอียดในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ก าหนดบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง วิธีการและการสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นความส าคัญ 
และให้การช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้สอนระดับ
ปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
อย่างไร และผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้วางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กที่ขึ้นมาจากระดับ
ปฐมวัยอย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนช่วยเหลือย่างไร ผู้ปกครองส่งเสริมช่วยเหลือบุตร
หลานอย่างไร เพราะการสร้างรอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก หากเด็กสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
เด็กจะสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ก้าวหน้า ถ้าหากเด็กไม่สามารถปรับตัวได้ อาจกลายเป็นอุปสรรค
ในการเรียนรู้ของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ เนื่องจากรูปแบบและลักษณะในการจัดการเรียนรู้
ของทั้งสองระดับชั้นมีความแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือที่เหมาะสมจาก
ผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.12 ภาคผนวก 
   สถานศึกษาสามารถน าเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยมาไว้ในภาคผนวกตามความเหมาะสม เช่น ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฯลฯ 
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 4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 การข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คือภาคกิจส าคัญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลังของกระทรวงศึกษาธิการ” การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทุกฉบับ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและโอกาสการพัฒนาสมรรถนะ สามารถพ่ึงตนเอง
และด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2562 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ  (อนุศักดิ์ แสนวิเศษ และ
เสาวภา แสนวิเศษ, 2564) 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้คนพิการมี
สิทธิทางการศึกษา กล่าวคือ คนพิการจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ได้รับการศึกษาที่มี
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 มี 9 ประเภท ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก          
9) บุคคลพิการซ้ าซ้อน ซึ่งประเทศไทยมีองค์กรหลักในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้แก่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ (สศศ.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาในสังกัด กศน. สังกัดส านักงาน สช. 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด 
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต ที่พร้อมให้บริการใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการ
ให้บริการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) เด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และแบบ
ประจ าหมุนเวียน 2) เด็กพิการรับบริการที่บ้าน เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล เด็กพิการเรียนร่วม อ่ืนๆ  
 2. โรงเรียนเฉพาะความพิการ จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความพิการ มีโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ใน 39 จังหวัด กระจายทั่วประเทศ ได้แก่ 1) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) ผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ เด็ก
ตาบอด (Blind) เด็กเห็นเลือนราง (Low Vision) 4) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และ 5) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทุกประเภท สถานศึกษาเหล่านี้จะมีชื่อเรียก 
อาทิเช่น โรงเรียนอนุบาลปัญญานุกูล โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียน        



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๖๐ 

โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนส าหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
 3. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา      มี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น 51 โรงเรียน ใน 43 จังหวัด รับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา    10 
ประเภท ได้แก่ 1) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 2) เด็กเร่รอน 3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทาง
เพศหรือโสเภณีเด็ก 4) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ก าพร้า 5) เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 6) เด็กยาจน (มากเป็นพิเศษ) 
7) เด็กในชนกลุ่มน้อย 8) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด 9) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือ
โรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 10) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน ซึ่งจะมีโรงเรียน
เหล่านี้รองรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ (ไป-กลับ) และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา 
 ส าหรับในเขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
โดยจ าแนกเป็นจังหวัด ดังนี้ 
 

ประเภทสถานศึกษา รายชื่อสถานศกึษา 
จังหวัด 

รวม 
ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด 

1 1 - 2 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5  
ท่ีตั้ง 85 หมู่ 4  
บ้านโพธิ์เขียว  
ต.ทับตีเหล็ก  
อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 72000 

- - 1 1 

โรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการ 

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญา
นุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 
75 หมู่ 4  
ต.ทับตีเหล็ก  
อ.เมืองสุพรรณบุรี 
จ.สุพรรณบุรี 72000 

- - 1 1 

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 
130 หมู่ 1  
ถนนลิ้นช้าง-เขาปูน  
ต.ปากแพรก  
อ.เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 71000 

- 1 - 1 
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ประเภทสถานศึกษา รายชื่อสถานศกึษา 
จังหวัด 

รวม 
ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี

โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ 

โรงเรียนสมเด็จพระปิย
มหาราชรมณียเขต 
จังหวัดกาญจนบุรี 
236 หมู่ 7  
ต.ไทรโยค  
อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 71150 

- 1 - 1 

โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 45  
จังหวัดกาญจนบุรี 
8/19 หมู่ 8  
ต.พนมทวน  
อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 71140 

- 1 - 1 

รวม เขตตรวจราชการที่ 3 1 4 2 7 
 

ที่มา :  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  “สถานศึกษาในสังกัด สศศ.”  http://special.obec.go.th/ 
 

 
 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก          
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้  ทุกภาคส่วน      
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุก
ภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง  จิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ  ชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด  ความเหลื่อมล้ําและ   
เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและ
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี. 2561, ตุลาคม 13). ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่ม 135 ตอนที ่82 ก. หน้า 10. 

5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

 ๖๒ 

 5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
เพ่ือความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน โดยมองอนาคตในอีก 20 ปี ข้างหน้า ว่า
โรงเรียนประถมศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนดีของชุมชนมีจ านวนเท่าไร และมีโรงเรียนที่สามารถบริหารการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้จ านวนเท่าไร ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ช่วยกันพัฒนาและคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง เพ่ือรับต่อนักเรียนที่จบจากโรงเรียนดีของชุมชนเข้าเรียนต่อ การเก็บนักเรียนในโรงเรี ยนขยาย
โอกาสที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนได้อีก เป็นการลดภาระโรงเรียนแข่งขันสูงและท าให้นักเรียนมาเรียน    
ที่โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองมากขึ้น โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานของทางการศึกษาในระดับจังหวัด ภาคส่วนราชการและสังคม หากมีการด าเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว ในอนาคตจะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพกระจายอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม โดยไม่มีการยุบ 
ควบรวมโรงเรียนอีกต่อไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 3 ลักษณะ ได้แก่  การ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน การยกระดับโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง การพัฒนาโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง โดยก าหนดนิยามของโรงเรียนแต่ละลักษณะไว้ดังนี้ 
 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่
พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบ
สามารถน านักเรียนมารวม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง 
 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 
ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบน านักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูงเพ่ือความ
เสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน 
 โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา
หรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง บนเกาะหรือการคมนาคมไม่สะดวก 
ท าให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอ่ืนได้ 
 แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ด้านกายภาพ 
  ๑)  สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอ่ืนมาเรียนรวมได้ ในอัตรา 1 : 7 หรือ 
๑ : ๘ หรืออยู่ในอัตราส่วนมากที่สุด ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการได้ 
  ๒)  ควรมีพื้นที่อย่างน้อย จ านวน ๑๐ ไร่ (ส าหรับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน) และจ านวน 
20 ไร่ (ส าหรับโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) หรือตามความเหมาะสมที่สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักเรียนได้ 
  ๓)  มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวกสบาย 
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 ๒.  ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑)  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๓.  ด้านภาคีเครือข่าย 
  ๑)  ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างด ี
  ๒)  ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างด ี
 สิ่งที่ได้รับการพัฒนาเม่ือเป็นโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพจะได้รับการพัฒนาเพ่ือให้
สามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภ าพ และให้บริการโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านอาคารเรียน 
  ๑)  อาคารเรียนที่ทันสมัย เพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 
  ๒)  อาคารเรียนอนุบาล 
  ๓)  ห้องเรียนทุกห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โปรเจคเตอร์  แอคทีฟบอร์ด 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
  ๔)  ห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒.  ด้านอาคารประกอบ 
  ๑)  อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน 
  ๒)  บ้านพักครู แฟลต 
  ๓)  บ้านพักนักเรียน กรณีท่ีมีนักเรียนพักนอน 
  ๔)  โรงอาหาร หอประชุม สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โรงฝึกงาน 
  ๕)  ห้องน้ า ห้องส้วม 
  ๖)  อาคารห้องสมุด 
  ๗)  เรือนพยาบาลที่ทันสมัย 
  ๘)  สนามกีฬาอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล ฯลฯ 
  ๙)  สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น รั้ว ถนน รางระบายน้ า สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
  ๑๐) ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ 
โซล่าเซลล์ ฯลฯ 
  ๑๑) ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 
  ๑๒) ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน กล้องวงจรปิด 
  ๑๓) รถ รับ-ส่ง นักเรียน ที่ได้มาตรฐาน 
 ๓.  ด้านกายภาพ 
  ๑)  มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ 
  ๒)  สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 ๔.  ด้านวิชาการ 
  1)  หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชน 
  2)  บูรณาการปรับการสอนสร้างสมรรถนะ 
  3)  ประเมินพฤติกรรมลดการท่องจ า 
  4)  วัดแววความชอบความถนัด 
  5)  ระบบสะสมหน่วยกิตเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
  6)  ตั้งเป้าหมายชีวิต การงาน การเรียนรู้ 
 ๕.  ด้านบุคลากร 
  ๑)  ครูครบชั้น ครบวิชาเอก 
  ๒)  ครูพิเศษเชี่ยวช าญเฉพาะด้าน เช่น ครูเชี่ยวชาญด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น 
  ๓)  บุคลากรสายสนับสนุน เช่น ครูธุรการ พยาบาล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา เป็นต้น 
  ๔)  บุคลากรอ่ืนๆ เช่น นักการภารโรง พนักงานขับรถ ยามรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน 
แม่ครัว เป็นต้น 
 ๖.  ด้านงบประมาณ 
  ได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาวิชาการตามวัตถุประสงค์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
รองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ความส าเร็จของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวด าเนินการบริหารจัดการ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร และด้านวิชาการ รวมทั้งก าหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ม.ป.ป., หน้า 5 – 17) 
โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1.  คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยใช้เขตพ้ืนที่เป็นฐาน จ านวน 183 แห่ง 
 2. คัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้ 
เขตพ้ืนที่เป็นฐาน จ านวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง รวม 80 แห่ง 
 

 5.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ต าบล     1 
โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ภายใต้แนวคิด “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่
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นักเรียนและชุมชน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดย
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ครอบคลุมทุกต าบล พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ ผ่านกระบวนการ
ประชมคม 3 ระดับ คือ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษา ครอบคลุม
ทุกอ าเภอทั่วประเทศ พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบ ผ่านกระบวนการประชมคม 2 ระดับ คือ 
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด คือ เป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความพร้อมเข้ารับการพัมนา ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การ
คมนาคม และการสื่อสารสะดวก มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับ
การเพ่ิมจ านวนนักเรียนได้ในอนาคต ตลอดจนมีความองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ที่ยินดีให้
ความร่วมมือและสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
 จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ในด้านการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จ าเป็นเป็น 3 ด้านส าคัญ คือ 
โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดังนี้ 
  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 5 เรื่อง คือ 
  1) ภาวะผู้น า 
  2) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 32 ภาษา ไทย/อังกฤษ) 
  3) การบริหารสถานศึกษา 
  4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  5) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อ 8 เรื่อง คือ 
  1) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง 
และมีครูทักษะวิชาชีพ 
  2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
  3) การจัดการชั้นเรียน 
  4) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา ภาษาไทย/อังกฤษ) 
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  5) การจัดกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยครูที่มีศักยภาพในการแยก
ความสามารถของนักเรียนในชั้นเรียนได้เป็นรายบุคคล 
  6) การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอน 
  7) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  8) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม 
  ด้านนักเรียน จะได้รับการพัมนาให้มีความพร้อม 11 เรื่อง คือ 
  1) ความเป็นพลเมืองดี ตามค่านิยม 12 ประการ 
  2) ทักษะชีวิต (ผ่านกระบวนการลูกเสือ) 
  3) พัฒนาการทางสติปัญญา 
  4) ความฉลาดทางอารมณ ์
  5) ทัศนคติ 
  6) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
  7) จบการศึกษา – มีงานท า สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับการแนะแนวอย่างถูกต้อง
และรอบด้าน) 
  8) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 3 ภาษา 1. ไทย 2. อังกฤษ 3. จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/
ฝรั่งเศส) 
  9) เด็กเก่ง ICT 
  10) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  11) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 วัตถุประสงค์ ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีดังนี ้
  1. เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลี่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษาอาชีพ 
  2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน 
  3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อมในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  4. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรมและมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 เป้าหมาย ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีดังนี ้
  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับประถมศึกษา อย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียน 
และระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยอ าเภอละ 1 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในด้านการจัด
การศึกษาของประเทศ 
  2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   2.1 นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศราฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชุมชนได้ 
   2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียน
การสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   2.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ 
   2.4 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในเขตตรวจราชการที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี มีจ านวนทั้งสิ้น 396 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในจังหวัด
ราชบุรี 129 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี 127 โรงเรียน และจังหวัดสุพรรณบุรี 140 โรงเรียน และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 309 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 87 โรงเรียน ดังนี้ 
 

จังหวัด 
สังกัด 

จ ำนวน 
สพป. เขต 1 สพป. เขต 2 สพป. เขต 3 สพป. เขต 4 สพม. 

รำชบุรี 51 52 - - 26 129 
กำญจนบุรี 36 29 17 16 29 127 
สุพรรณบุรี 43 32 33 - 32 140 
เขตตรวจฯ 3 309 87 396 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562).  “รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล.” 
        http://1tambon1school.go.th/ 
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บทที่ 3 
การด าเนินการตรวจราชการและติดตาม 

 

 การตรวจราชการและติดตามครั้งนี้ เป็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 ของหน่วยงาน
การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 3 เพ่ือทราบและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการและ
สาธารณชนรับทราบ และเพ่ือให้การด าเนินการตรวจราชการและติดตามบรรลุวัตถุประสงค์ จึงก าหนด
ขั้นตอนและระเบียบวิธีการตรวจราชการและติดตาม ดังนี้ 
 

ระยะเวลาการตรวจราชการ 
 ระยะเวลาการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เป็นการตรวจราชการและติดตามผล
การด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการยังหน่วยงานการศึกษาและ
สถานศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

กลุ่มเป้าหมายของการตรวจและติดตาม 
 กลุ่มเป้าหมายของการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบท่ี 1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้        
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 จ านวน 25 แห่ง ได้แก ่
  1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 3 แห่ง 
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 9 แห่ง 
  1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 3 แห่ง  
  1.4 สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 4 แห่ง 
  1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.
จังหวัด) จ านวน 3 แห่ง 
  1.6 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 3 แห่ง 
  2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานศึกษาที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพ้ืนที่ตาม
ก าหนดการตรวจราชการ เพ่ือรับฟังการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายการตรวจราชการ จ านวน 9 
แห่ง ได้แก่ 
  2.1  โรงเรียนวัดสวนแตง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สังกัด สพป.สพ.1  
  2.2  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ าเภออู่ทอง สังกัด อศจ.สุพรรณบุรี 
  2.3  โรงเรียนดอนคาวิทยา อ าเภออู่ทอง สังกัด สพม.สุพรรณบุรี  
  2.4  โรงเรียนบ้านยมเบือ อ าเภอดอนเจดีย์ สังกัด สพป.สพ.2 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

๗๐ 

  2.5  โรงเรียนอนุบาลปราณี อ าเภอด่านช้าง สังกัด สช. 
  2.6  โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ าเภอปากท่อ สังกัด สช. 
  2.7  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ าเภอปากท่อ สังกัด สพม.ราชบุรี  
  2.8  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 อ าเภอบ้านโป่ง สังกัด อศจ.ราชบุรี  
  2.9  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ อ าเภอบ้านโป่ง สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 

ขอบเขตของการตรวจและติดตาม 
 ขอบเขตเนื้อหาในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เป็นนโยบายการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1.  ด้านความมั่นคง 
  การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทัศนคติที ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที ่มั ่นคงและ        
มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนา
ทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  2.2  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ    
และมีงานท า 
 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1  การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
  4.2  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
  4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
  5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการและติดตาม 
 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตรวจ
ราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 ทีส่ านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสร้างข้ึน 
 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open–ended) โดยจ าแนกเป็นรายด้านและประเด็นการตรวจราชการในแต่ละด้าน ซึ่งแต่ละประเด็น
การตรวจราชการฯ สอบถามเกี่ยวกับผลการขับเคลื่อนนโยบาย ปัจจัยความส าเร็จและต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ดี ข้อค้นพบปัญหา/อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตาม
นโยบาย  
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ด าเนินการดังนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 
ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ส่งแบบรายงานฯ ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการที่ 3 ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 http://www.reo3.moe.go.th/web เ พ่ือให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเลขานุการการตรวจราชการระดับจังหวัด น าไปจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
หน่วยงานการศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัด พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมของจังหวัด 
และจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยรับตรวจ ด าเนินการ
โดยคณะท างานของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 บันทึกข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของสถานศึกษา ในการร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 3 ตามก าหนดการตรวจราชการดังนี้ 
  2.1 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 ตรวจราชการและติดตามฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.2 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ตรวจราชการและติดตามฯ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยน าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตรวจ
ราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ที่ได้รับกลับคืนจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 3 มาด าเนินการดังนี้ 
 1. น าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตรวจราชการและการติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้รับกลับคืนมาจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการที่ 3 ครบทุกจังหวัด  
 2.  น าแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามฯ มาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ประเด็นค าถามในแต่ละด้านและประเด็นการตรวจราชการ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) และน าเสนอในรูปความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นการตรวจราชการและติดตาม
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในพ้ืนที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 ตาม
ประเด็นนโยบายในแต่ละด้าน เกี่ยวกับผลการขับเคลื่อนนโยบาย/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ข้อค้นพบ/
ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามนโยบาย โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายด้านและประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ 
 

1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ  
มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
   ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง (2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง–มีคุณธรรม (3) มีงานท า–มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี เพ่ือให้
สถานศึกษาในพ้ืนที่น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
   1.2) หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีวุฒิทางลูกเสือ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  
   1.3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และ
หลักสูตรของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคี ปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 
และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
   1.4) สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง
ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ และศีลธรรม ความเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบตามนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
   1.5) สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ ลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการลูกเสือรักษ์ป่า ปลูกต้นไม้ โดยมีเป้าหมายส าคัญที่มุ่งให้
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ผู้เรียนและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
   ด้านครูผู้สอน 
   1.6) ครูผู้สอนใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ส่งเสริม
ศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ และศีลธรรม มีความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรม    เข้าค่าย
ลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมจัดประกวดระเบียบแถว กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และวันมหา
ธีรราชเจ้า เป็นต้น  
   ด้านผู้เรียน 
   1.7) ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีความเป็น
พลเมืองดี มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ เรียน ได้แก่ 1) มีนิสัยในการ
สังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 3) มี
จิตอาสา รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4) รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆ ตามความ
เหมาะสม และ 5) รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ        
มีจิตส านึกท่ีดีต่อประเทศชาติ 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   2.1) สถานศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ทางลูกเสือ ขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สถานศึกษาบางแห่ง
มีข้อจ ากัดด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้
ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
จึงท าให้เห็นความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือน้อยและไม่ได้บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน  
   2.2) ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
   2.3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 
(COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด จึงท าให้การด าเนินการบางกิจกรรม/
โครงการต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตาม
มาตรการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย  
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   ด้านครูผู้สอน 
   2.4) สถานศึกษามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับบุคลากรด้านลูกเสือ เช่น มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรผู้รับผิดชอบบ่อย บางแห่งขาดบุคลากรด้านนี้หรือมีจ านวนจ ากัด รวมทั้งครูผู้สอนขาดประสบการณ์ 
ไม่เข้าใจหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่าง
แท้จริง เนื่องจากครูผู้สอนไม่ได้เข้ารับการอบรมจึงท าให้ไม่มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ หรือมีแต่ไม่ตรงตาม
หลักสูตร จึงไดจ้ัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดตามแบบเพ่ือนหรือตามต ารา 
   2.5) หลักสูตร/กิจกรรมทางลูกเสือ ไม่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ไม่มีความ
โดดเด่นและไม่เป็นที่นิยม มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือน้อย การสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนี้ยังไม่ทั่วถึง อีกทั้งขาดวิทยากรที่มีความช านาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือและความชัดเจนในเรื่อง
ระเบียบการปฏิบัติของลูกเสือหรือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกเสือ 
   ด้านผู้เรียน 
   2.6) ผู้เรียนขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ท าให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเรียนวิชานี้ค่อนข้างน้อย และเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน อีกทั้ง
นักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบางแห่งไม่ต้องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
   2.7) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน อีกท้ังการเข้าค่ายพักแรมต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป
อย่างไม่มีก าหนด  
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม     
โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
   3.2) มีการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
   3.3) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ            ความ
เชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
   ด้านครูผู้สอน 
   3.4) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   3.5) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และจัดให้มีการประชุมผู้บังคับบัญชาและผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือก าหนดกิจกรรม         
ที่น าไปปฏิบัติให้เกิดตามนโยบายที่ก าหนด 
   3.6) ด าเนินงานปรับเปลี่ยนกิจกรรมวิธีด าเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม/
โครงการให้เป็นไปตามสถานการณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ อบรมหรือประชุมทางออนไลน์ เป็นต้น  
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   ด้านผู้เรียน 
   3.7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีควบคู่ไปกับการแสดงทัศนคติของตนเอง เช่น 
กิจกรรมโฮมรูมในตอนเช้า รวมถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อาทิ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นต้น โดยมีการติดตามผล
พัฒนาการของผู้เรียนจากผู้ปกครองเพ่ือประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน 
   3.8) จัดกิจกรรมแบบออนไลน์และการปฏิบัติจริงในระยะสั้นๆ ควบคู่กันไป หรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีข้ึน  
   3.9) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบางแห่ง ปรับให้มีการแต่งกายด้วย
เครื่องแบบล าลองสลับกับเครื่องแบบลูกเสือ 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   4.1) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย   
    4.1.1) กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และจัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง  
    4.1.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนวิทยากร
และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยตรงไปท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงวิทยากร
และวิทยากรร่วม เพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรมให้หลากหลายน่าสนใจมากขึ้น 
    4.1.3) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
    4.1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดควรส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ชุมชนในกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้งให้รางวัลหรือขวัญก าลังใจกับ
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน เอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
    4.1.5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดควรส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งควรมีการจัดท าแผน
กิจกรรมลูกเสือลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดให้สอดคล้องเหมาะสม ทันยุคสมัย มีความเป็นสากล และ      
บูรณาการให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในประจ าวันมากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะความเป็นระเบียบวินัยเท่านั้น  
    4.1.6) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการควร จัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและรวดเร็วกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางลูกเสือ 
   4.2) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
    4.2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างสม่ าเสมอ  
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    4.2.2) กระทรวงศึ กษาธิ การ ควรก าหนดอ านาจหน้ าที่  ขอบเขต 
กระบวนการงานของกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
เพ่ือให้งานลูกเสือด าเนินงานไปในแนวทาง/ทิศทางเดียวกัน  
    4.2.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับ
จังหวัดควรพัฒนาค่ายลูกเสือประจ าจังหวัดให้มีความพร้อม เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของผู้มารับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน  
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามนโยบายซึ่งเกิด
ประโยชน์หรือมีผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน มีดังนี้  
    5.1.1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือมากยิ่งขึ้น ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ   
ยุวกาชาดให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัยในตนเอง มีพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รักสามัคคี เสียสละ อดทน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีไมตรีต่อกัน 
รับผิดชอบในหน้าที่ มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ฯลฯ โดยยึดหลัก “ลูกเสือเป็นมิตรกับทุกคนทั่วโลก” 
มุ่งเน้นให้เกิดอุดมการณ์กับลูกเสือ 5 ประการ คือ (1) มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
(2) มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน (3) รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ (4) รู้จักท าการฝีมือ และ (5) มีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม 
    5.1.2) สถานศึกษาได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  และ          
ยุวกาชาด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์ สามารถน า
ทักษะกระบวนการและความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์เพ่ิมข้ึนและยังก่อให้เกิดการรู้รักสามัคคีในหมู่ผู้เรียน  
    5.1.3) ผู้เรียนมีลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีกฎเกณฑ์ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย จิตสาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา เป็นต้น  
    5.1.4) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือด าเนินการตามนโยบาย ฝึกนักเรียนให้มี
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ปกครองในขณะอยู่ที่บ้าน ซึ่งได้รับการสะท้อนจากผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาว่า “ผู้เรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน” 
    5.1.5) การสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียน การบูรณาการจัดกิจกรรม
ระหว่างสถานศึกษา วัด ชุมชน เครือข่ายตามโอกาสที่เหมาะสม การปรับและยืดหยุ่นแผนการจัดกิจกรรม
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การสร้างขวัญและก าลังใจ โดยมอบรางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ให้กับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  
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   5.2 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
    5.2.1) โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด สพฐ. จัดการเรียนการสอนลูกเสือ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2558 
    5.2.2) โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกดั สช. ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง สถานศึกษาได้รับรางวัล MOE AWARD 
สาขาส่งเสริมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้บริหารได้รับรางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และครูผู้สอนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติ
ตนเป็นต้นแบบให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
    5.2.3) วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด สอศ. เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดย
กระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ได้รับรางวัลลูกเสือช่อสะอาดจากคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
    5.2.4) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สอ
ศ. มีผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ รางวัลศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ๕ ดาว รางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน ายอดเยี่ยม รางวัลเด็ก
และเยาวชนดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนพระราชทานรางวัลชมเชย  และ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัด ได้มีการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือเป็นการสร้าง
ระเบียบวินัยในตนเองให้กับผู้เรียน และมีความตรงต่อเวลารู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ  
    5.2.5) สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับอบรมด้านอาสายุวกาชาด เพ่ือเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนผ่านรูปแบบการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามแบบอย่างที่ดี มีกิจกรรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนบริการชุมชนและ
ฝึกปฏิบัติในชุมชน สามารถฝึกฝนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา น าไปประยุกต์ใช้พัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนของตนเอง 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนา
ทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดมีการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ 
(New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยด าเนินการจัดท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดประชุมและพัฒนาศักยภาพ
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ครูผู้สอนเพื่อให้น าความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   1.2)  หน่วยงานต้นสังกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   1.3)  หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ด้านการให้ความรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
   1.4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนในการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) คือ การเรียนรู้เน้นย้ าท าซ้ าเพ่ือให้ทักษะที่นักเรียนเคยมีแต่อาจจะ
หลงลืมหรือเกิดความไม่แน่ใจในทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ผ่านมา เพ่ือให้มีการ เพ่ิมพูนทักษะ 
(Re-Skill) ท าซ้ า จะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและมีทักษะการเรียนรู้ที่มั่นคงมากกว่าเดิม ส่วนการพัฒนา
ทักษะ (Up skill) ได้มีการชี้แจงให้กับคณะครูเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะใหม่ในกระบวนการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน โดยการแสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และมีการบูรณาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ในเชิงระบบภายในสถานศึกษา การเรียนรู้ทักษะใหม ่(New skill) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่เป็นทักษะจ าเป็น เช่น การ
ท างานร่วมกับ AI ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน โดยมีการพัฒนาบูรณาการไปกับการพัฒนาครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบเข้มในการอบรมพัฒนาบุคลากรในโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
   1.5)  สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง           
พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   1.6)  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
ในทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) 
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) 
   1.7) สถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งในส่วนของสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และเทคนิคการสอนที่สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  
   1.8)  สถานศึกษาบางแห่งขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้าน
วิชาการ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเรียนเสริมนอกเหนือหลักสูตร เช่น การเรียนดนตรี 
จินตคณิต และเสริมทักษะการอ่านการเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วางพ้ืนฐานการคิดให้แก่ผู้เรียน
สอดแทรกทักษะการแก้ไขปัญหา เทคโนโลยี และสร้างสรรค์งานของตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ และการส่งเสริมทักษะการท างานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
จัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ พัฒนาทักษะ และเพ่ิมการเรียนรู้ทักษะใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน 
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   1.9)  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก เพ่ิมทักษะโดยการปฏิบัติจริง และเพ่ิมการเรียนรู้
ใหม่โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงงาน
วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ           
ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมกระบวนการสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ มีการพัฒนานักเรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริม ให้ครูเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ 
(New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
   1.10) สถาบันการอาชีวศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายและวางแผนด าเนินการมีการ
ติดตามประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) 
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัด อ าเภอ เทศบาลเมือง/ต าบล ในการให้ความรู้ด้านอาชีพกับ
ประชาชน เช่น การท าอาหาร การท าของช าร่วย การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บางแห่งให้ความรู้
โดยสร้างห้องเรียนอาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
   ด้านครูผู้สอน 
   1.11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเลือก
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัย ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม มีการวัดและประเมินผลหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม 
   1.12)  ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่ การเพ่ิมพูนทักษะ         
(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการเหมาะสม 
อาทิ การแปรรูปไม้ไผ่ การจักสานกระเป๋าจากไม้ไผ่ การท าเครื่องจักสาน และการเพราะปลูกโดยใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลรักษา เป็นต้น 
   ด้านผู้เรียน 
   1.13)  ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย วางแผน ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและลงมือ
ปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์
ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
   1.14)  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะทางด้านการใช้ระบบ ICT และระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สังเกตุได้จากในช่วงสถานการณ์โควิด–19 ที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาและครูได้อย่างคล่องแคล่ว  
   1.15)  ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ รู้จักการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
และการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมส าหรับวัยเรียน 
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  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   2.1) ระยะเวลาในการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการกับงบประมาณท่ีได้รับ
ไม่สัมพันธ์กัน ทั้งเรื่องระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด อีกท้ังยังต้องน าไปใช้ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 
   2.2) สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัดและ
ไม่เกิดความหลากหลายด้านอาชีพ 
   2.3) สถานศึกษาบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ท าให้การ
ติดต่อสื่อสาร ICT และการพัฒนาเทคโนโลยีบางส่วนที่ต้องอาศัยระบบไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ ต
พัฒนาได้ไม่เต็มตามศักยภาพ 
   2.4) สถานศึกษาขนาดเล็กขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน อีกท้ังวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
   2.5) บุคลากรที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า นิเทศ ติดตาม มีไม่เพียงพอ  
   ด้านครูผู้สอน 
   2.6) ครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษาส่วนมากเกือบ 100% ไม่ได้เรียนจบ
การศึกษาทางสายวิชาชีพ  
   2.7) ปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดโรค COVID-19 การเข้าร่วมอบรมของ
ครูผู้สอนจึงเป็นข้อจ ากัด ท าให้อบรมเฉพาะออนไลน์เท่านั้น ซึ่งหากครูผู้สอนไม่ไขว่คว้าก็จะไม่ได้รับการ
พัฒนา อีกท้ังการจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  
   2.8) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยังคงยึดติดกับเนื้อหาความรู้มากกว่า
ทักษะกระบวนการ ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านทักษะ ประกอบกับผู้ปกครองไม่เข้าใจในความส าคัญของ
การมีทักษะ ยังเน้นการเรียนเพ่ือสอบให้ได้เกรดที่ดีๆ เรียนพิเศษเพ่ือให้มีเนื้อหามาก แต่มองข้ามเรื่องการ
สร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต ท าให้โรงเรียนต้องตอบสนองผู้ปกครองโดยเน้นเนื้อหามากกว่า
กระบวนการ 
   ด้านผู้เรียน 
   2.9) การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะของผู้เรียนบางส่วนอาจจ าเป็นต้องมี
บุคลากรหรือวิทยากรให้ความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.10)  ผู้เรียนบางคนที่อยู่นอกพ้ืนที่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากต้องเดินทางไป
กับผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน สถานการณ์ฉุกเฉินและประสบการณ์ของเด็กในพ้ืนที่ห่างตัวเมืองยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการเลี้ยงดู ท าให้เด็กขาดโอกาสที่จะเข้าหาทักษะใหม่ๆ ในโลกที่เกิดขึ้น ถึงแม้
สถานศึกษาพยายามส่งเสริมกิจกรรมให้ แต่บางครั้งอุปสรรคด้านเวลาของผู้ปกครองก็มีผลท าให้เด็กขาด
โอกาสได้เช่นกัน 
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  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1) หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ติดต่อขอรับบริจาคแผงโซล่าเซลล์  
(Solar Cell) เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าทีส่ามารถใช้กับระบบอุปกรณ์การเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง 
ในส่วนของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์ ได้มีการติดต่อประสานงานไปยังบริษัทต่างๆ ที่ท า
ธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีการติดตั้งหรือขยายเครือข่ายเสาสัญญาณเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่เป็นจุดอับ
สัญญาณ  
   3.2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและการบูรณาการการ
จัดกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้ทุกสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนโยบายในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   3.3) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะ
วิชาชีพอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
   3.4) มีการท าบันทึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับจังหวัด 
เพ่ือให้การพัฒนาก าลังแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น และลดการเคลื่อนย้าย
แรงงานหรือหาแรงงานจากที่อ่ืน  
   3.5) เพ่ิมอัตราก าลังครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จบสายวิชาชีพ
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 อัตรา และจัดสรรอัตราครผูู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กให้ครบชั้นหรืออย่างน้อย
มีครูผู้สอนสถานศึกษาละ 4 คน รวมผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 5 คน 
   3.6) สถานศึกษาเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการ
จัดกิจกรรมชมรม เพ่ือให้ผู้เรียนที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะของตน  
   3.7) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน เพ่ือให้ค าแนะน ากับครูผู้สอน 
   ด้านครูผู้สอน 
   3.8) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างแท้จริง 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.9) ในช่วงของการเปิดภาคเรียน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นได้จัดให้มีการเรียน
การสอนชดเชยตามระยะเวลาที่พอจะด าเนินการได้ และปรับระบบการประเมินให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างทั่วถึง 
   3.10)  มีการขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยการใช้งานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการติดต่อข้อมูลข่าวสารในรูปแบบออนไลน์ ด้วยความร่วมมือของ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นต้น 
   ด้านผู้เรียน 
   3.11)  ผู้เรียนได้พัฒนาทักษาความสามารถเฉพาะ จากการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   3.12)  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ ด้วยการ
พัฒนาร่วมกันแบบหมู่คณะของบุคลากรในสถานศึกษา โดยการน าของผู้บริหารสถานศึกษาที่น า การ



 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

๘๓ 

บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยผู้อ านวยการจะและเป็นผู้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจากการส ารวจความคิดเห็นที่อยู่บนฐานความถูกต้องเป็นธรรม 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   4.1) หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ช่วยให้มี
ไฟฟ้าใช้ในสถานศึกษา และอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
   4.2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน การตรวจแผนการสอน การจัดการ
ความรู้ การสร้างวัฒนธรรมการสอนใหม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
   4.3) สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอนและ
ผู้เรียน เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยการให้รางวัล การช่วยแสวงหาสถานที่ฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ให้กับครูผู้สอน เป็นต้น 
   4.4) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับชุมชนและผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายและอย่างต่อเนื่อง  
   4.5) สถานศึกษาควรจัดท าแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนตาม
รายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและประเมินตนเองได้ และตรงกับตัวชี้วัดของหลักสูตร  
   4.6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ควรท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการ เข้าเรียนต่อในสาย
อาชีวศึกษา 
   4.7) การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ควรจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีทุกแห่ง 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร) 
   5.1) ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะ ไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้และเกิดจากการวางแผนการ
เรียนการสอน การสอนเสริมทักษะ การติวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน โดยครูเตรียมความพร้อม
ความรู้ความสามารถของตนเองเสมอด้วยการเตรียมการสอนในรูปแบบใหม่ๆ จะท าให้ผู้เรียนสนใจในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้การสอนแบบ Coding การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
   5.2) สถานศึกษาที่ เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี  (Best Practice) ในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ครบทุกรูปแบบ ได้แก่ โรงเรียน       
วัดกกเต็น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โรงเรียนบ้านห้วยหินด า อ าเภอด่านช้าง  โรงเรียนวัดบางขวาก 
โรงเรียนบ้านหนองแขม อ าเภอสามชุก สังกัด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3   
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   5.3) วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีการด าเนินโครงการที่เอ้ือต่อการมีงานท า โดยการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน พัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของชุมชนในอ าเภอสองพ่ีน้อง สาขาที่เป็น 
Expert ของวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง คือ สาขาช่างยนต์ ที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ โดยได้รับสื่อการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนยานยนต์ พัฒนาเครื่องยนต์
ในด้านต่างๆ และมีรถยนต์เพ่ือการศึกษา มีการตอบสนองนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้เรียน ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะงานช่างอุตสาหกรรมควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้
การบริการของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาในส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
   5.4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ด้วยรูปแบบและวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน มีสถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง ดังนี้  
    (1) โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  สังกัด สพป.
ราชบุรี เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบอาชีพตามวิถีชีวิตของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)   
    (2)  โรงเรียนวัดหนองกบ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี 
เขต 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  
    (3)  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ได้รับรางวัลโครงงานวัน
วิทยาศาสตร์และโครงการประกวดประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
    (4)  สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี มีผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม
ที่ได้รับการคัดเลือกของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของส านักงาน กศน.จั งหวัดราชบุรี กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเปเปอร์แบรนด์ กศน.อ าเภอบ้านโป่ง สบู่สับปะรด กศน.อ าเภอบ้านคา ผลิตภัณฑ์จาก
ก้านมะพร้าว กศน.อ าเภอวัดเพลง 
 

 2.2  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียน    
มีอาชีพและมีงานท า 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ และ
สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดของผู้เรียน  
   1.2) สถานศึกษาน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดกิจกรรมแนะแนวทาง
ด้านอาชีพ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนทางด้านอาชีพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกอาชีพให้มีความ
เหมาะสม ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการของตนเอง สามารถวางแผนการ
ประกอบอาชีพได้ รวมทั้งต้องรู้จักอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน  
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   1.3) สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ การศึกษาตามกลุ่ม
สนใจ/วิชาเลือก หลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมค่าย (Camp) เป็นต้น  
   1.4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าฝึกอบรม ซึ่งบรรจุโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าฝึกอบรม    
ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 
   1.5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมวัดความถนัด
ทางอาชีพ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
ครูแนะแนวมีเครื่องมือช่วยในการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนมี
เครื่องมือช่วยให้ทราบความถนัด มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและเลือกเรียน
วิชาตามกลุ่มวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ ความสามารถ และความถนัดทางอาชีพ 
   1.6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวใน   
2 รูปแบบ คือ สถานศึกษาจัดเองเป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และมีการท า MOU กับสถาบัน
อาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ เป็นต้น 
   1.7 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถานประกอบการ เพ่ือจัดการศึกษาแบบทวิภาคี และในรูปแบบสหกิจศึกษา รวมทั้งจัดการเรียนการสอน
ทวิศึกษาในทุกแผนกวิชาอย่างต่อเนื่องร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย 
   ด้านผู้เรียน 
   1.8) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ อาทิ การท าเบเกอรี่ ตัดผมชาย 
การจัดตกแต่งผ้า จับจีบผ้าสวยจับใจ ไส้เดือนรักษ์ดิน เป็นต้น 
   1.9) ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีสมรรถนะด้านอาชีพตามความสนใจ 
   1.10)  ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และมีเจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   2.1) การจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
นั้น สถานศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้
สอยประโยชน์นั้น ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดหาได้อย่างคล่องตัวหรือจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบ
ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
   2.2)  สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจไม่ตรงกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพ  
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   2.3)  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกิดความไม่สะดวก ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และครูขาดทักษะการ
สอนเรื่องของอาชีพ ประกอบกับการเรียนบางเรื่องแต่ละกิจกรรมใช้เวลานาน 
   2.4)  ครูผู้สอนของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง ท าให้ครูผู้สอนไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบ       
ทวิศึกษา ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและครูผู้สอนมีจ านวนชั่วโมงสอนมากเกินไป 
   2.5)  การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่สามารถ
จัดได้ตามความสนใจของผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลาย  
   2.6)  วิทยาลัยการอาชีพบางแห่งมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเดินทางมาเรียนของ
ผู้เรียน และขาดงบประมาณในการปรับปรุงหอพักผู้เรียนที่ช ารุดทรุดโทรม 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1) จัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาเกิดความคล่องตัว   
   3.2)  มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการจัดการเรียน        
การสอน การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน 
   3.3)  การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น จัดอบรมตามความสนใจของผู้เรียน และจัดหาวิทยากรหรือ
ปราชญ์ท้องถิ่นในการให้ความรู้  
   3.4)  จัดหลักสูตรแบบทวิศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้าน
บุคลากร เทคโนโลยี และมีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนด  
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   4.2)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดต่อประสานงานวิทยากรในสาขาอาชีพอ่ืนๆ มา
ให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพที่
เกิดจากการเรียนรู้สู่ชุมชน 
   4.3)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอพักนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพ เพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการเดินทางของผู้เรียน 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรม และมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
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   5.2)  มีการศึกษานอกสถานที่ การลงมือปฏิบัติจริง การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้                        
นอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
   5.3)  มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน
โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีวินัย อดทน และเกิดการเรียนรู้
เป็นขั้นเป็นตอน 
   5.4)  การสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกับ
โรงเรียนเครือข่าย ด้วยการติดตามผู้เรียนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   5.5)  มีการดูแลเอาใจใส่ นิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด ทันเวลา และการเลือกสถาน
ประกอบการที่ดี มีลักษณะงานตรงตามหลักสูตรเป็นกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัด ก าหนดนโยบายและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
การให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ และนิเทศ ติดตามและประเมินผลกับผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   1.2)  สถานศึกษามีการด าเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ชุมชน และเป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรของชาติ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
   1.3)  สถานศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
   1.4)  สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความรู้จ าเป็นเพ่ือให้เกิดทักษะ
ต่างๆ 3Rs8Cs มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต เช่น การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศในการ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การท าข้อสอบออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพผ่านการท าชิ้นงานต่างๆ ในโครงงานระดับห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
   1.5)  สถานศึกษาสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาสื่อการ
สอนต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมไปถึงได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และ
เครื่องมือต่างๆ ในการสอนก่อนที่จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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   1.6)  ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลผู้เรียนรายบุคคล มีการน าผลประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และมีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   ด้านครูผู้สอน 
   1.7) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การใช้และผลิตสื่อ พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียนและ
การวิจัยทางการศึกษา 
   1.8) ครูผู้สอนได้รับความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นแนวทาง
น าไปสู่การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที่ ๒๑ เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ด้านผู้เรียน 
   1.9) ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เรียน
ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้เอง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
หลักการนี้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้กับผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการจัดการเรียนรู้   
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   2.1) งบประมาณและองค์ความรู้ที่สถานศึกษาจะน ามาพัฒนาผู้เรียนยังมีจ ากัด 
รวมทั้งอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน   
   2.2) ขาดครูผู้สอนประจ าสาขาที่เป็นข้าราชการประจ า และขาดงบประมาณใน
การจ้างครู  
   ด้านครูผู้สอน 
   2.3) ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอน และขาดความช านาญในการเขียนแผนการสอน/การสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   2.4) ครูผู้สอนสอนแยกเป็นรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการ
สอนไม่ต่อเนื่อง ขาดความเชื่อมโยงในการน าไปใช้ รวมทั้งการควบคุมชั้นเรียนท าได้ยาก ท าให้ครูใช้เวลาใน
การสอนเกินเวลาที่ก าหนด 
   2.5) ครูผู้สอนต้องเข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมออนไลน์แทนการพัฒนาอบรม
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผลต่อการน าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   ด้านผู้เรียน 
   2.6) ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน แก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่ขาดการมี       
ส่วนร่วมไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู ท าให้การเข้าร่วมสังคมของผู้ เรียนลดน้อยลง ไม่ค่อย
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เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับสังคมรอบข้าง ประกอบกับผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือต่อ
ยอดการท างาน 
   2.7) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับกลายเป็น
โอกาสส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านสารสนเทศเพ่ิมขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนใจ
ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น แต่พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม และบางแห่ง                        
ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและ
ภาคปฏิบัติน้อยลง ผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเองที่บ้าน บางคนไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ไม่เสถียร ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1) สนับสนุนงบประมาณและขอรับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
   3.2) ก าหนดตัวชี้วัดด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ที่ชัดเจนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมครู โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ 
Video Conferences หรือเน้นการลงพ้ืนที่โดยตรงของศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็นและเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร 
   3.4) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ PBL  
   ด้านครูผู้สอน 
   3.5) จัดการอบรมการสอนแบบ Active Learning ตามแนว Coding โดยใช้
กระบวนการ PLC และ Coaching ให้กับครูผู้สอน 
   3.6) มีการเตรียมการสอนที่ดี มีการวางแผนทั้งเรื่องสื่ออุปกรณ์และกิจกรรมที่จะ
จัดส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้ทันเวลา 
   3.7) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม เป็นการรักษาระยะห่าง แต่ใช้
วิธีการสื่อสารแบบกลุ่มเข้ามาแทน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเพ่ิมเวลามาโรงเรียนชดเชยวัน
ปิดเรียนให้มากขึ้น มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จัดตั้งชมรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ตนชอบ ฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และจัด
กิจกรรมบูรณาการสม่ าเสมอ 
   ด้านผู้เรียน 
   3.8) จัดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น ซึ่งยังต้องส่งเสริมพัฒนา
ต่อไป  
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   4.1) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงได้อย่างง่าย 
รวมทั้งอาคารสถานที่ ระบบเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง 
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   4.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลดอัตราส่วนของครูกับผู้เรียน เพ่ือให้สามารถดูแล
ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา 
   4.3) ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมในศตวรรษ
ที่ 21   
   4.4) หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ควรจัดประชุมหารือทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน
ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้ และจัดให้มีการคัดแยกผู้เรียน
ที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียนในระดับชั้น ป.1-3 มาแก้ไขและพัฒนาให้เป็นผลส าเร็จ 
   4.5)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมและ   
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็น
รางวัลในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เรียน 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร) 
   5.1) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ ครอบครัว สถาบันการศึกษา 
องค์กร ชุมชน และปรับหลักคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพบุตรหลาน ผู้เรียน บุคลากร และ
ประชาชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างานที่ประสบ
ความส าเร็จและมีความสุข 
   5.2) สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเน้นเชิงรุก บุคลากรร่วมมือ
ผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ มีการวางแผน ความร่วมมือของผู้บริหารและครูในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนในทักษะด้านการอ่านเขียน ส่งผลให้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศึกษา อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี สังกัด สช. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี
   5.3) สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ  
   5.4) ครูผู้สอนและผู้ เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ผู้ เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีทักษะซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   5.5) สถานศึกษาสังกัด สพม.สุพรรณบุรี มีนวัตกรรมที่สามารถน าเสนอต่อ
สาธารณะได้ ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนบางลี่วิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
    (2) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ าเภอเดิมบางนางบวช น าเสนอการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่มสาระ 
    (3) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อ าเภอด่านช้าง น าเสนอการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะอาชีพของผู้เรียน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
   5.6) โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อ าเภอเดิมบางนางบวช สังกัด สช. มีการ
ขับเคลื่อนตามรูปแบบ Yotmaingam Model และครูได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” 
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   5.7) โรงเรียนอนุบาลปราณี อ าเภอด่านช้าง สังกัด สช. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
การสอน Active Learning ผ่านการอบรมพัฒนาและนิเทศก ากับติดตามด้วยกระบวนการ PLC PRANEE 
Coaching Model ตามข้ันตอนดังนี้ 
    (๑)  Participation ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนา และวางแผนการด าเนินงาน สร้างเครือข่ายเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
กระบวนการด าเนินงาน 
    (๒)  Reaction ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
คิดแบบ Active Learning ตามแนว Coding เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    (๓)  Nice Planning มีการวางแผนการท างาน และการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
    (๔)  Achievement ตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายผ่านกระบวนการ
นิเทศ โดยใช้หลักการของ Coaching & Mentoring และพัฒนาการท างานผ่านกระบวนการ PLC 
    (๕)  Empowerment ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานเพ่ือก้าวสู่ความส าเร็จ 
    (6)  Exhibition สรุปผลการพัฒนา จัดท าเป็นรายงาน และจัดแสดงผลงาน
ต่อสาธารณะ 
   5.8) ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยี สามารถสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีได้ และเกิด
นวัตกรรมจากการเรียนรู้  
   5.9) ครูผู้สอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5.10)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่สนองต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

 3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
   ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดบางแห่งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาทิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  ตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ Human Capital  Excellence Center : HCEC) ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และมีคณะกรรมการด าเนินงานประจ าศูนย์ HCEC โดยจัดการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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   1.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) จังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะกรรมการประกอบด้วย บุคลากร สพม.สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
และ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ HCEC  
   1.4) สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
ให้กับครูและบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะการสื่อสารของครูและ
ผู้เรียน รวมทั้งมีโครงการพัฒนาครูและโครงการพัฒนาสื่อ ICT เพ่ือให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
   1.5) สถานศึกษามีการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  โดยการอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แบบ face to face และแบบ Online และมีการพัฒนาครูด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และใช้รูปแบบตามแนวการสอน Boot Camp 
   ด้านครูผู้สอน 
   1.6) ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ครูมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ท าให้ครูเกิด
การเรียนรู้และเห็นความจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยพัฒนาเนื่องจากเป็นเรื่อง
ของทักษะและการฝึกฝนซ้ า ซึ่งครูไม่ค่อยมีโอกาสมากนัก 
   1.7) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ 
   1.8) ครผูู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษในโครงการ 
“ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของครูและนักเรียนสู่สากล ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)” โดยความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด  (IT Edusoft 
Co.,Ltd) ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยใช้สื่อ English Discoveries  
   1.9) ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
    (๑)  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy 
การใช้โปรแกรมส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสมีงานท า และหลักสูตร E – Commerce ให้กับครู กศน.ต าบล 
ให้มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ  
    (2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนการสอนส าหรับครู กศน.อ าเภอ และครูประจ ากลุ่ม เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานกับ 
Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน และพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้  
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  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   2.1) เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ครั้งแรก และเป็นการด าเนินงานในระยะที่ 1 ซ่ึง
ให้ด าเนินงานโดยเร่งด่วน ท าให้ศูนย์ HCEC มีเวลาเตรียมการน้อย การจัดหาอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์
ส าหรับการจัดสอบไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด 
   2.2) การด าเนินการทดสอบ หน่วยงานส่วนกลางจะติดต่อกับศูนย์ HCEC ของ
สถานศึกษาโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ทราบข้อมูลบางเรื่องที่จะต้อง
ด าเนินการติดต่อประสานงาน 
   2.3) การเข้าใช้  Human Capital Excellence Center : HCEC ครูขาดความ
เข้าใจในการใช้แพลตฟอร์ม Human Capital Excellence Center : HCEC และขาดการก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 
   2.4) การสร้างการรับรู้  ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษายังไม่ชัดเจน บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่เข้าใจความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ HCEC ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การสื่อสารหรือสั่งการทางไลน์โดยตรง
กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นผู้จัดการศูนย์ ERIC โดยไม่ได้ชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพ้ืนที่ก่อน       
จึงเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 
   2.5) การประสานงานระหว่างส่วนกลาง (สพฐ.) บริษัทผู้จัดสอบ (Provider) เขต
พ้ืนที่การศึกษาและศูนย์ HCEC ไม่เป็นระบบ โดยให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์ HCEC ประสานกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดสอบเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในบริบทของครูผู้สอนและการด าเนินงาน 
   2.6) การแจ้งก าหนดการสอบช้ามาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์ HCEC          
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน อีกทั้งมีความซ้ าซ้อนในเรื่องช่วงเวลาด าเนินการของกิจกรรม/โครงการของ
ศูนย์ในระดับสถานศึกษา 
   2.7) การจัดครูผู้สอนเข้าสอบนั้น สพฐ.ให้บริษัทที่จัดสอบสุ่มเลือกครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเข้ารับการทดสอบเองจากฐานข้อมูลเก่าที่ สพฐ. มี ซึ่งมีทั้งครูที่เกษียณแล้ว/ใกล้เกษียณอายุ
ราชการ เจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายสถานศึกษา/ย้ายเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องพยายาม
ประสานเปลี่ยนครูเข้าสอบใหม่เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน  
   2.8) การประสานงานในการทดสอบ Digital Literacy มีระยะเวลาเร่งด่วน ท าให้
ครูบางคนไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ ท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณ และผลการทดสอบของครูผู้สอนไม่
ดีเท่าท่ีควร   
   2.9) ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาศูนย์ HCEC อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบ่อย ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
   ด้านครูผู้สอน 
   2.10)  ครูผู้สอนยังไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ไม่
เห็นความส าคัญ และด้วยภาระงานสอน/งานประจ าที่รับผิดชอบมาก ท าให้การใช้โอกาสฝึกฝนเพ่ิมเติม
ความรู้ภาษาอังกฤษหรือพัฒนาตนเองในด้านนี้มีน้อยมาก 
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   2.11)  อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และ
ครูผู้สอนไม่ได้ใช้เป็นประจ าและต่อเนื่อง ท าให้ขาดความช านาญ อีกทั้งครูผู้สอนบางคนไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีปฏิบัติงานสอนออนไลน์ได้ เนื่องจากมีความแตกต่างเฉพาะบุคคลและความต่างทางด้านการ
เรียนรู้ 
   2.12)  ครูผู้สอนบางคนเป็นครูบรรจุใหม่ ยังมีประสบการณ์น้อย ครูย้ายหรือ
เกษียณอายุราชการ ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   3.1) จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเป็นรายบุคคล พัฒนาและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
และให้ค าแนะน าอย่างกัลยาณมิตร เพ่ือนช่วยเพ่ือน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าคลิปวิดีโอด้วย 
Application Line Master OBS iMovie เพ่ือจัดท าคลิปการสอนให้เรียนรู้ออนไลน์ และพัฒนาบุคลากร
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom Google Classroom เพ่ือน าไปจัดการเรียน        
การสอนออนไลน์   
   3.2) ควรก าหนดเป้าหมายระยะสั้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าว และสร้างแรงจูงใจหรือขวัญก าลังใจส าหรับครูผู้สอนที่ท าได้ดี มีการประชุม
วางแผนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศถึงความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยขอความร่วมมือพร้อมทั้งชี้แจงนโยบายส าหรับการส่งเสริมให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง รวมทั้งเพ่ิมเติมการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการพูดภาษาอังกฤษ  
   3.3) ประกาศแนวนโยบายการทดสอบและการพัฒนาครูที่ชัดเจน จะได้วาง
แผนการด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และมีเวลาในการเข้ารับการทดสอบส าหรับบุคลากรให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
   3.4) ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการประสานงานระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ HCEC บทบาทหน้าที่และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบ/ช่องทาง/วิธีการทีห่ลากหลาย ทั้งช่องทาง
ที่เป็นทางการโดยหนังสือราชการ เอกสารประชาสัมพันธ์ การชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
   3.5) ประสานงานด้านการจัดครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ผ่านศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์ HCEC ทั้งแบบ
เป็นทางการและส่วนตัว   
   3.6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พิจารณาจัดครูเข้าสอบ
ทดแทนครูที่เกษียณและใกล้เกษียณอายุราชการ เจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยประสานเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ได้ข้อมูลและความพร้อมในการเข้าสอบที่ชัดเจนมากท่ีสุด   
   3.7) จัดอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กับครูที่เริ่มเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน โดยรวมกลุ่มครูในการปฏิบัติงานหรือเพ่ือนครูช่วยเพ่ือนครู หรือการแบ่งงานท าเป็นทีม เพ่ือ
แก้ปัญหาของการท างานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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   3.8) ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1) สพฐ. ควรมีหนังสือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกเขต
โดยตรง หรือควรจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ HCEC เพ่ือทราบวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเขตของตน 
   4.2) สพฐ. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของครู และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   4.3) สพฐ. ควรจัดให้มีช่องทางพัฒนาครูแบบออนไลน์มากขึ้น และน าทักษะ
ดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะ 
   4.4) สช. ควรจัดหาและจัดจ้างครูต่างชาติให้โรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณในการจ้างครูต่างชาติ อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ คน 
   4.5) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนทั้งสองระบบอย่างเท่าเทียมกัน 
เพ่ือให้คนในประเทศไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด   
   4.6) กระทรงวงศึกษาธิการควรมีการจัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือศูนย์ทดสอบอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาในสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม
และเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   4.7) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือจัดให้มีการ
อบรมโดยใช้วิทยากรภายนอก 
   4.8) หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณส าหรับพัฒนาครผูู้สอน 
   4.9) สพฐ. ควรมีการชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่กระชั้นชิดจนส่งผลกระทบต่อฝ่าย
ปฏิบัติของเขตพ้ืนที่ ศูนย์ HCEC ครูผู้สอนและสถานศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสอบอย่างเต็มที ่
   4.10)  การจัดครูเข้าสอบ ส่วนกลางควรก าหนดเพียงจ านวนโควตาผู้เข้าสอบที่
เหมาะสมของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้เขตพ้ืนที่การศึกษาท าข้อมูลสารสนเทศของครูที่เป็นปัจจุบัน 
ด าเนินการพิจารณาจัดครูเข้ารับการทดสอบเอง ซึ่งจะช่วยให้ได้ครูมีความพร้อมในการเข้าสอบมากยิ่งข้ึน 
   4.11)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาควรมีการก ากับติดตามผลการ
น าความรู้ไปใช้หลังจากได้รับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูสามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   4.12) ครูผู้สอนควรมีเวลาเตรียมการให้มากขึ้นทั้งด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านสถานที่ และด้านบุคลากร รวมทั้งเพ่ิมอุปกรณ์การใช้งานให้มากขึ้น และส่งครูไปฝึกทักษะด้านภาษา
เพ่ิมเติมและกระจายให้ครบทุกคน 
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   4.13) ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาความรู้ ทั้ งด้านการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล/
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการด าเนินการพัฒนาตัวเอง การขับเคลื่อนนโยบายเป็นระยะๆ 
รายงานผลปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ  
   4.14) เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาควรได้รับใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตรงตามระดับใบประกอบวิชาชีพ (License) จาก
หน่วยงานที่มีอ านาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ  
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วน าไปประยุกต์ใช้หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียน      
การสอนในชั้นเรียน/โรงเรียนได้ 
   5.2) การสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การก ากับติดตามการด าเนินงานและให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดงบประมาณในการด าเนินงานไว้
ให้เพียงพอ 
   5.3) โอกาสหรือสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นการผลักดันให้สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรการศึกษา เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 
   5.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อออนไลน์ และการสร้างข้อสอบออนไลน์ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดเรียน 
   5.5) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน เช่น 
การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรที่เป็นเจ้าของภาษาให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนคุ้นเคย
กับเจ้าของภาษา เป็นการสร้างเจตคติที่ดีเพ่ือเป็นการน าไปสู่ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนของผู้เรียน
ต่อไป 
   5.6) ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความรับผิดชอบจัดครูเข้าสอบทดแทนครูที่เกษียณแล้ว/ใกล้เกษียณอายุราชการ 
เจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว โดยใช้การประสานครูผู้สอนทุกคนโดยตรง
ร่วมกับการใช้หนังสือราชการ เพ่ือยืนยันความพร้อมของครูที่จะเข้าสอบให้ได้มากท่ีสุด   
   5.7) การสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนในการเข้ารับการทดสอบในระบบสอบ     
ที่ เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือจะได้ทราบพ้ืนฐานความรู้และสามารถวางแผนพัฒนาหรือยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างมีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
   5.8) บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอท าให้
ผู้เรียนนักศึกษาได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ จากครูผู้สอน และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  
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4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1  การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
   1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ได้น า  Digital Education Excellence 
Platform (DEEP) มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
    (1) สพป.สุพรรณบุรี  เขต 2 มีการน าร่องการใช้  Digital Education 
Excellence Platform (DEEP) เต็มรูปแบบในกลุ่มสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 27 
โรงเรียน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผลการด าเนินการออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/
ครู และผู้เรียน  
    (2) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้ใช้ DEEP โดยการเปิดกลุ่มไลน์ในลักษณะ 
OPEN CHAT ใช้ชื่อว่า DEEP KAN1 มีวิธีการในการขับเคลื่อนคือ ใช้ช่องทางไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมประชุม/อบรมออนไลน์ในบทเรียนการเรียนการสอนออนไลน์
ของบริษัท Google และ Microsoft ในส่วนของการกรอกข้อมูลต่างๆ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้ให้ความรู้แก่ครูสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในการใช้แพลตฟอร์ม DEEP   
    (3) สพป.ราชบุรี เขต 2 ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP ในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับคนไทยทุกคน ผู้เรียนสามารถเรียน
ออนไลน์ได้ทุกที่  ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เตรียมการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ ๑) แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับสถานศึกษาอย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑ คน 
๒) แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑ คน ๓) ให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ – 3 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ๔) สถานศึกษาแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ นายทะเบียน
ข้อมูลสารสนเทศ และรายชื่อผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ สพป.ราชบุรี เขต 2 ทราบ โดยแจ้งทาง Google 
form ผ่าน QR CODE  
   1.2) การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  
ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมของระบบการศึกษา สร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน
มากขึ้น ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียน
ตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน คุณครู และผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ส าคัญจะเป็นการตอบโจทย์สมรรถนะของบุคลากรทุกคน สามารถเข้ามาเรียนเพ่ือการเพ่ิม
ทักษะของตนเอง (Re-skill) เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.3) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใช้ระบบ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) เช่น ใช้ในการบรรจุสื่อ ใบงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
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ให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถติดตามงานที่ก าลังด าเนินการ หรือประชุมออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้  
   1.4) สถานศึกษามีนโยบายในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้มีการเริ่มใช้ระบบ School Bright เป็นทั้งแพลตฟอร์มบน PC 
และสมาร์ทโฟน โดยเริ่มใช้งานด้านระบบงานวิชาการ การเรียนออนไลน์ ซึ่งมีการวางแผนส าหรับการใช้
งานด้านการเงินการบัญชี ด้านข้อมูลบุคลากร และการซื้อขายสินค้าภายในสถานศึกษา  
   1.5) มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ        
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาน้อย 
   1.6) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ง่ายต่อ
การรับข้อมูลดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Team, Google Classroom, Zoom, Live 
และการอบรมครูผู้สอนในเรื่องของเทคนิควิธีการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ด้านครูผู้สอน 
   1.7) ครูสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์/
ครูผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนออนไลน์ ได้แก่ Line Facebook 
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด 
โดยสามารถติดตามงานและประเมินงานของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
   1.8) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสมัครใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ประกอบการเก็บข้อมูลในการประเมินผลความสามารถและต้องได้รับการทดสอบด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR  
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1) การด าเนินงานขับเคลื่อนระบบ DEEP จากส่วนกลางขาดความต่อเนื่อง อีก
ทั้งระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุง ยังไม่พร้อมให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการใช้งานยุ่งยากและ
ซับซ้อน 
   2.2) การใช้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษากับผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
การขับเคลื่อนยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมี
อุปกรณ์ บางรายพบปัญหาในการใช้งานของสมาร์ทโฟนพร้อมอินเตอร์เน็ต รวมทั้งผู้ปกครองต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายสูง 
   2.3) ครูมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและ
ผสมผสาน แต่ครูบางส่วนยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งการเข้าใช้  
Digital Education Excellence Platform : DEEP ค่อนข้างยาก ประกอบกับครูและบุคลากรบางคนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้  
   2.4) ขาดอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตต่อความต้องการของระบบ DEEP และ
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเสถียรของระบบสารสนเทศในการใช้ของผู้เรียน เพราะการเข้าถึงเครือข่าย
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อินเตอร์เน็ตของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุม ซึ่งหากจะใช้ระบบ Digital Education Excellence Platform : 
DEEP เพ่ือการเรียนรู้ต้องด าเนินการที่สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
   2.5) ระยะแรกของการประชุม/อบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นช่วงเวลาที่ครูต้องจัด
เตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้ครูหลายคนพลาดโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมแบบถ่ายทอดสด เพราะถ้าเข้ารับการอบรมในช่วง
การถ่ายทอดสดแล้วท าแบบทดสอบและเข้าร่วมการอบรมครบ 80% จะได้รับเกียรติบัตร แต่หลังจากที่
จบการอบรมยังไม่มีครูท่านใดได้รับเกียรติบัตร 
   2.6) ระบบการลงทะเบียนผู้ ใช้งานมีความยุ่ งยาก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูล
ข้าราชการครูและผู้เรียนจากฐานข้อมูล DMC ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ท าให้การลงทะเบียน
ผู้ใช้งานขัดข้องหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากต้องเทียบความถูกต้องกับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน
ระบบ ผู้เรียนที่เป็นรหัส G และครูต่างชาติก็ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้   
   2.7) ผู้ใช้งานไม่เห็นประโยชน์จากการใช้งานระบบ DEEP มีความกังวลต่อภาระงาน 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เนื่องจากสถานศึกษามีระบบการสอนออนไลน์ของสถานศึกษาอยู่แล้ว และผู้เรียน
บางส่วนอยู่ห่างไกลสัญญาณ ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน      
การสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ได้  
   2.8) รูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีการออกแบบรูปแบบการใช้งานที่ยังไม่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1) ประสานงานกับ Admin ระดับประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษา  
   3.2) จัดการอบรมให้กับครูผู้ดูแลระบบ DEEP เพ่ือสามารถจัดการบทเรียนผู้ใช้ใน
สถานศึกษาได ้
   3.3) เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาแล้วแก้ไขเป็นระยะๆ พร้อมทั้งแจ้งผู้ใช้งานทราบ
เมื่อมีการปรับปรุงระบบ 
   3.4) ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาให้สามารถติดต่อสื่อสาร และใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับและยืดหยุ่นแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 
   3.5) สร้างความเข้าใจและจัดอบรมให้ความรู้ครูอย่างต่อเนื่องในการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
   3.6) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม/ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์จากคลิปวิดีโอที่ทางบริษัท Google และ Microsoft ได้จัดท าไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดท า Pre-test และ Post-test ให้กับผู้เข้ารับการอบรม/ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยก าหนดเกณฑ์
การเข้าร่วมการประชุม/อบรม เพ่ือมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
   3.7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
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   3.8) จัดท าคู่มือการใช้งาน DEEP เพ่ือน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1) กระทรวงศึกษาธิการควรน าหลักสูตรทั้งของส านักทดสอบ สทศ./สสวท. มา
อยู่ในระบบเดียวกันจะสะดวกต่อการเรียนรู้ของครู เนื่องจากระบบยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของครู 
อีกท้ังยังขาดบทเรียนที่สามารถเรียนแล้วได้ใบรับรอง 
   4.2) ระบบห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Google Meet เป็นโปรแกรมที่ดีมาก แต่
ควรมีการเพ่ิมความสามารถของระบบห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Google Meet ให้สามารถรองรับผู้ใช้งาน
ได้อย่างน้อย 200 – 300 คน ต่อ 1 ห้องประชุม ซึ่งปัจจุบันถูกจ ากัดผู้ใช้งาน 100 คน ต่อ 1 ห้องประชุม  
   4.3) หน่วยงานต้นสังกัดควรคัดเลือกแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ให้ตรงกับ
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และจัดเก็บเป็นรายชั้น รายวิชา เพ่ือให้ครูผู้สอนน ามาใช้งานได้ง่ายข้ึน 
   4.4) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีจุดศูนย์กลาง หรือ Hub ที่สร้างความปลอดภัยด้าน
เนื้อหา ก าหนดเวลาการควบคุมที่พอเหมาะพอดีกับผู้ใช้ 
   4.5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
   4.6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดท าคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาให้กับครูและผู้บริหาร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
   4.7) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานพัฒนาระบบและแจ้งแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับทราบในระยะต่อไป  
   4.8) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดท าช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการ มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน และมีผู้รับผิดชอบในการประสานงาน สามารถตอบค าถามได้อย่าง
รวดเร็วและชัดเจน  
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) ระบบ Digital Education Excellence Platform : DEEP มีวัตถุประสงค์
ของโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ใช้ระบบกลางเพียงระบบ
เดียวไม่ต้องใช้หลายระบบ หากอินเตอร์เน็ตครอบคลุมระบบนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาครูผ่านระบบได้เป็นอย่างดี  
   5.2) ครูตระหนักถึงการใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์ม มีนวัตกรรมการสอนออนไลน์และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปรับตัวสู่การจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนกับผู้เรียน มีความสะดวกรวดเร็วต่อการรายงาน
ข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ส่งผลด้านการลดภาระงาน 
   5.3) Digital Education Excellence Platform : DEEP ถือเป็นทางเลือกให้ครู
และผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ
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มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาทีส่ถานศึกษาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Zoom และจัดท าคลิปวีดีโอให้เหมาะสมกับแบบเรียนและตัวชี้วัดที่
สถานศึกษาด าเนินการใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
   5.4) สถานศึกษาขยายโอกาสในเมืองส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพผ่าน G-Suite หรือ Microsoft Team เนื่องจากผู้เรียนมีอุปกรณ์รองรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Online ท าให้ผู้เรียนได้มีช่องทางการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น 
   5.5) ส านักงาน กศน. จัดท าสื่อการศึกษาออนไลน์ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรต่อเนื่องด้านอาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
กศน. โดยสถานศึกษาสามารถสแกน QR Code หรือรับชมผ่านเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และ YouTube ช่อง pat tana channel ส าหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษา
ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชั่นห้องสมุดมือถือ 
กศน.จังหวัดราชบุรี ข่าวสารความรู้ออนไลน์ กิจกรรมตอบค าถามออนไลน์ เป็นต้น 
 

 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนาครูปฐมวัยและจัดท าแนวทาง นโยบายเพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัย ดังนี้  
    (1)  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย        
ด้วยระบบทางไกล 
    (2) อบรมด้วยระบบทางไกลส าหรับครูปฐมวัย/ครูพ่ีเลี้ยงตามโครงการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ  
สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
    (3) จัดท านโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาให้กับผู้บริหารและครูทุกคนในสังกัด และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
   1.2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาแกนน าใน
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) จ านวน 14 แห่ง โดยเป็น
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมและขยายผลให้สถานศึกษาที่สนใจ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยรู้สึกมี
คุณค่า มีความเชื่อม่ัน และภูมิใจในตนเอง และเป็นเด็กที่คิดเป็นมีเหตุผลและรู้จักก ากับตนเอง  
   1.3) ครูใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งแหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก โดยค านึงถึงบริบทของตัวเด็กและ
สังคมรอบตัว 
   1.4) สถานศึกษามีการประสานสร้างความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ ครอบครัว และ
ชุมชนในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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   1.5) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พบว่า สถานศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย
ด าเนินการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียน On Air การเรียน On line และการเรียน On hand โดย
ผสมผสานกัน ซึ่งการเรียนโดย On hand คุณครูได้แจกใบงานให้เด็กปฐมวัยครบทุกสถานศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองน าใบงานมาส่งคุณครูในวันศุกร์และรับใบงานของอาทิตย์ต่อไป  พร้อมรับ
อาหารเสริม (นม) ของสถานศึกษาเพ่ือน าไปให้ผู้เรียน 
   1.6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการเข้าถึง
การบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
คุณภาพด้วยการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยโดยจัดท า 1) โครงการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยด าเนินการประเมินพัฒนาการผู้เรียนปฐมวัย 2) โครงการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย            
3) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยด าเนินการพัฒนาครูด้านความรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1) สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก บุคลากรมีจ านวนจ ากัด จึง
ส่งผลให้ครูปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง ท าให้ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้การจัดประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตร ทุกปีงบประมาณ 
   2.2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถจัดกิจกรรมการสอน       
บางกิจกรรมได้ อาทิ เด็กอยู่บ้านต้องเรียนทางออนไลน์บางบ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือกล่องรับ
สัญญาณ DLTV อีกทั้งผู้ปกครองบางท่านไม่มีเวลาในการช่วยสอนหรือท ากิจกรรมออนไลน์กับเด็ก รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้ไม่ครบทุกด้าน เพราะเด็กปฐมวัยจะมีสมาธิในการดู        
On Air จากช่อง DLTV ได้ไม่นาน ฉะนั้นการท าใบงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ปกครองต้องคอยช่วยเหลือ
ตลอดเวลา ซ่ึงผู้ปกครองไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลา   
   2.3) การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้ากระชั้นชิด ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจกรรม 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1) มีการนิเทศติดตามครผูู้สอนปฐมวัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การจัดประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรและสามารถเป็นต้นแบบในการจัดประสบการณ์ให้กับครูที่
เป็นอัตราจ้างและครูที่ไม่ได้จบเอกการศึกษาปฐมวัยและมีนโยบายให้ครูได้สอนในระดับชั้นอนุบาลต่อไป 
   3.2) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินการ เช่น การประชุมออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้แก่ ZOOM , Google Meet เป็นต้น 
   3.3) จัดสรรสื่อเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

   3.4) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักแก่เด็กปฐมวัย
ในชนบทให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น  



 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

๑๐๓ 

   3.5) สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแบ่งปันข้อมูลในการดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1) หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามเวลาที่
ก าหนด รวมทั้งผลักดันการด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
   4.2) หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) สถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย เป็นไปตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เช่น โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนการสอนแบบ Project approach ส่งเสริมให้มีความรู้ พ้ืนฐานสมวัย 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กด้านการอ่าน การเขียน 
พัฒนาการ 4 ด้าน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน การจัดระบบ
ดูแลอย่างปลอดภัยสูงสุด รั้วรอบขอบชิด ติดกล้องภายในทุกห้องทุกอาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง และผู้ปกครองให้การยอมรับกับโรงเรียนส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างดี   
   5.2) ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้แพล็ตฟอร์มดิจิทัลเป็นอย่างดี เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย มีการสร้างความเข้าใจและ
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กเล็ก และการคัดเลือกครูที่มีทัศนคติที่ถูกต้องก่อนน าเข้าสู่การท างานเพ่ือ
เป็นบุคลากรครูปฐมวัย 
   5.3) ครูมีนวัตกรรมการสอนออนไลน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปรับตัวสู่
การจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเสริม
ทักษะประสบการณ์และพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับผู้เรียน สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราณี สอนแบบ Project approach ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
แบบองค์รวมครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่เด็กๆ 
สนใจ จัดกิจกรรมให้เด็กมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมการทดลอง           
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กได้เรียนรู้การอ่าน      
การเขียน ผ่านกิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน มีการจัดวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพ่ิมเติม ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิด ในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
หน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น 
   5.4) มีสถานศึกษาต้นแบบการสอนในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function : EF)  
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   5.5) ครูด าเนินการจัดท า YouTube หรือคลิปการสอนเด็ก เพ่ือส่งให้เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรู้ เป็นการสร้างความสนใจให้เด็กได้สนุกร่วมกับผู้ปกครอง เช่น คุณครูสุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ 
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้สอนในเรื่องกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ คุณครูดวงใจ  
เหลืองสอาด โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” ได้สอนเรื่องการนับจ านวน เป็นต้น 
   5.6) สถานศึกษาต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการศึกษาแบบโครงการ (Project Approach) เช่น 
โครงการ บัว...ราชินีเหนือน้ า โครงการฟักทองแก้มแดง โครงการมะพร้าว โครงการต้นไผ่ที่รัก โครงการต้น
เตยหอม โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการศึกษา
แบบมอนเตสซอรี่ และโรงเรียนบ้านหนองขาม อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 
จัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ  
   5.7) การสร้างทีมงานที่เข็มแข็ง เพ่ือร่วมกันคิด วางแผน และพัฒนาขับเคลื่อน
งานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 

 4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดมีมาตรการแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กพิการ
เรียนรวมในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนด
มาตรการ แนวทางและโครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
   1.2) หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูในสถานศึกษาต้นแบบ
และสถานศึกษาแกนน าการจัดการเรียนรวมให้มีความรู้ทักษะในการกระตุ้นให้เด็กพยายามช่วยเหลือ
ตนเองให้มากที่สุดด้วยวิธีการจัดอบรมให้ความรู้ครูที่จัดการเรียนการสอน นิเทศ ก ากับติดตาม พร้อมทั้ง
จัดหาสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการในสังกัด ซึ่งจะท าให้เด็กพ่ึงตนเองและปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตามความถนัดอย่างเต็มความสามารถ อีก
ทั้งส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับเด็กปกติคนอ่ืนๆ เพ่ือการเรียนรู้และการปรับตัวซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งการยอมรับในความคิดเห็น ความแตกต่างและความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
   1.3) หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับสถานศึกษาที่มีความ
จ าเป็นโดยเรียงล าดับจากความจ าเป็นมากไปหาน้อยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้จัดสรรต าแหน่งมาให้ 
   1.4) สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคนพิการ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับเด็กปกติ มีการคัดกรองนักเรียนพิการ และจัดท าแผนการพัฒนาเด็กพิการ    
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อ 
   1.5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด าเนินงานตามนโยบายสู่การ
ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในการเข้าถึงการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  มีผลการ
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ด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวนเด็กด้อยโอกาส/ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ ๑) มีการด าเนินการกรอกข้อมูล
ต่างๆ ในระบบโปรแกรม SET ครบถ้วนตามระบบ ๒) มีการด าเนินการนิเทศติดตามช่วยเหลือและแนะน า
วิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวมให้กับครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เข้าดูแลและให้ค าแนะน า
ผู้ปกครองในการพาผู้เรียนไปพบแพทย์ทุกสถานศึกษาที่มีพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
   1.6) ส านักงาน กศน.จังหวัด ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพพิเศษแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และมีวิธีการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ในรูปแบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครูผู้สอนคนพิการได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือ
จัดกิจกรรมให้กับผู้พิการรายบุคคลได้ตรงตามลักษณะความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการไม่มีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการ การดูแล
ช่วยเหลือและการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท เนื่องจากไม่ได้จบตรงสาขาวิชาเอก 
และครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษบางแห่งยังไม่สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP On line) ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษาเรียนรวม (โปรแกรม SET) ได้ทันช่วงเวลาและ
เป็นปัจจุบัน 
   2.2) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ สพฐ. จัดสรรมาให้ไม่เพียงพอ อีกทั้งครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการบางคนยังขาดความรู้ในการดูแลนักเรียนและบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
   2.3) ครูที่ผ่านการอบรมการคัดกรองผู้เรียน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนสถานศึกษาบ่อย 
และการเกษียณอายุ  ท า ให้ขาดบุคลากรที่ สามารถท าหน้ าที่ ดั งกล่ าว  บางโรงเรียนไม่มีครู                           
ผู้ผ่านการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยครูจากสถานศึกษา
ใกล้เคียงร่วมคัดกรอง  
   2.4) ขาดบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนพิการแต่ละประเภท รวมทั้งขาดทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละคน ประกอบกับ
สถานศึกษาหลายแห่งขาดพ่ีเลี้ยงดูแลนักเรียนพิการและขาดการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติ ม เนื่องจากไม่มี
งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง    
   2.5) ขาดงบประมาณในการติดตามผู้เรียนออกกลางคันที่ด้อยโอกาส เนื่องจาก
ผู้เรียนมีปัญหาด้านครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง บิดามารดาทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับญาติ และ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องย้ายถิ่นฐานไปท างานต่างถ่ิน ท าให้เด็กนักเรียนต้องย้ายสถานศึกษาตาม  
   2.6) ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการดูแลบุตรหลาน เช่น ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดู 
ไม่มีเวลาพาบุตรไปพบแพทย์ และไม่แจ้งความพิการให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
   2.7) ขาดงบประมาณค่าพาหนะส าหรับครูผู้สอนคนพิการ ในการออกไปให้บริการ
สอนผู้พิการที่บ้าน    
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP On 
line) ในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET)  
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   3.2) จัดอบรมให้ความรู้แก่พ่ีเลี้ยงเด็กพิการก่อนไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา โดย
การแจ้งบทบาทหน้าที่และท าแนวทางการมอบหมายงานให้พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเพ่ือให้เข้าใจการจัดการเรียน     
การสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
   3.3) นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมของ
สถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาทั่วไปโดยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม
ผ่านศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษา รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ สร้างกลุ่มไลน์ 
ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับจัดการเรียนการสอน ส่งตัวอย่างแบบคัดกรองของกระทรวง คู่มือ
การใช้งานโปรแกรม IEP Online พร้อมให้ค าปรึกษาการเรียนรวมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Active 
Learning และการใช้กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็ก
พิเศษและกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   3.4) จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
ให้กับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือให้ได้รับความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่มีผลกระทบหากมีครูโยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการ 
   3.5) ผู้บริหารให้ความส าคัญ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี ให้ขวัญและ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเรียนรวม รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ จัดการประชุมพบปะผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแล
บุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ 
   3.6) หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการใน
สถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้ อบรมพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวมแก่ผู้บริหารและคุณครูที่ท า
หน้าที่สอนเด็กพิเศษเรียนรวม 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1) หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาควรเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
อย่างยั่งยืน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยังให้ผู้บริหารท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูในสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแกน
น าทั่วไปที่จัดศึกษาเรียนรวมให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาสมรรถนะเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม 
   4.2) หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรม
หลักสูตรการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาให้กับครูผู้สอน จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน
เฉพาะด้านตามประเภทคนพิการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรครูที่มีวุฒิ
การศึกษาเฉพาะด้านที่ตรงกับประเภทของคนพิการทางการศึกษา 
   4.3) หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่และสถานศึกษาควรมีการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้การดูแลและช่วยเหลือฟ้ืนฟูศักยภาพของคนพิการใน
พ้ืนที ่
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   4.4) หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรจัดสรรอัตราก าลังครูให้เพียงพอ
เป็นไปตามเกณฑ์ของการศึกษาพิเศษ เช่น อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา เท่ากับ 
1:4 อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียนกลุ่มออทิสติก เท่ากับ 1:3 เพ่ือลดภาระงานของครูที่ต้องท าหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืน และจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษให้เพียงพอ 
   4.5) หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ควรจัดประชุมชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อให้มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเรียนรวมให้ครอบคลุมมากข้ึน 
   4.6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดต าแหน่งพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการให้กับสถานศึกษาเรียนรวมทุกแห่ง เนื่องจากปัจจุบันเด็กพิการเข้ามาสู่สถานศึกษาปกติมากขึ้น 
และควรน าปัญหาอุปสรรคที่ส ารวจไปแล้วไปวิเคราะห์ปัญหาและน าไปแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
   4.7) หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ           
ค่าพาหนะส าหรับครูผู้สอนในการออกไปให้บริการกับนักเรียน/นักศึกษาถึงที่บ้าน 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   
   5.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูในสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาแกน
น าทั่วไปที่จัดศึกษาเรียนรวมให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาสมรรถนะเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวมผ่านศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษา  
   5.3) อบรมให้ความรู้กับครู พ่ี เลี้ยงเด็กพิการ/สร้างกลุ่มไลน์/ช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับจัดการเรียนการสอน/ส่งตัวอย่างแบบคัดกรองของกระทรวง/คู่มือการใช้ งาน
โปรแกรม IEP Online พร้อมให้ค าปรึกษาการเรียนรวมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Active Learning 
และการใช้กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   5.4) ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งต่อนักเรียนพิการ การแก้ไขปัญหานักเรียนพิการ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนพิการเรียนรวม ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการและสรุปรายงานผลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการประเมินผล
ของการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยสนับสนุนให้เด็กพิการเรียนรวมของสถานศึกษาในสังกัด 
มีความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   5.5) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน/กิจกรรม
ต่างๆ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ 
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   5.6) การประสานงานระหว่างสถานศึกษากับจิตแพทย์ เพ่ือให้ค าแนะน าในการ       
คัดกรองผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทนักเรียนพิการ การให้ค าแนะน าการดูแลนักเรียน
พิการเรียนรวมในสถานศึกษากับผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
   5.7) การจัดสรรพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องให้กับสถานศึกษา
ต้นแบบการเรียนรวม พร้อมทั้งคุณสมบัติพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวมให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งานให้กับสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดจ้าง 
   5.8) สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาพ้ืนฐานทักษะอาชีพส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาประเภทนักเรียนพิการเรียนรวม  
   8.9) นิเทศติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน พ่ีเลี้ยง
นักเรียนพิการเรียนรวมให้มีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และก ากับติดตามการรายงาน
ผลความก้าวหน้าของผู้เรียน 
   9.10) ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) ส่งผลให้นักเรียนพิการ
เรียนรวมได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
   9.11) โรงเรียนวัดห้วยหมู อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี 
เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม มี
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้เข้าเรียน จ านวน 59 คน ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (MR) จ านวน 18 คน ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก จ านวน 7 คน นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น (เลือนราง) 1 คน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ที่สามารถเรยีน
รวมกับเด็กปกติได้ จ านวน 33 คน 
   9.12) สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม ได้แก่ โรงเรียน    
วัดหุบกระทิง อ าเภอบ้านโป่ง โรงเรียนวัดบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก โรงเรียนอนุบาลบางแพ อ าเภอ     
บางแพ และโรงเรียนอนุบาลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 มีการ
พัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กพิเศษได้เป็นอย่างดี สามารถส่งเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมจนได้รับรางวัลหลายกิจกรรม 
 

5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยาย
โอกาส ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเครือข่าย
โดยรอบ สามารถน านักเรียนมารวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ 
ส าหรับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ด าเนินการดังนี้ 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 
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   1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท าข้อมูลสถานศึกษาที่จะเป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่จะเป็นเครือข่าย พร้อมทั้งค าขอ
จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   1.2) ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 กับทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามแนวทางเกณฑ์การคัดเลือกของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
   1.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพ่ือดูสภาพจริง และร่วมกันศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านภาคีเครือข่าย เช่น พ้ืนที่มีกี่ไร่ ใกล้โรงเรียน
เครือข่ายกี่กิโลเมตร ใกล้แหล่งชุมชน มีพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ ใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวนเจ้าหน้าที่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา งบลงทุนและงบรายหัว ฯลฯ 
   1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด กับทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   1.5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาน าร่อง
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 
โรงเรียน ดังนี้ 
    (1) จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) โรงเรียนวัดสระลงเรือ 
อ าเภอห้วยกระเจา (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อ าเภอไทรโยค (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) 
และโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) 
    (2) จังหวัดราชบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี (สพป.ราชบุรี เขต 1) และโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ อ าเภอบ้านโป่ง 
(สพป.ราชบุรี เขต 2)  
    (3) จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี (สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑) โรงเรียนบ้านสระกระโจม อ าเภออู่ทอง 
(สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒) และโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อ าเภอเดิมบางนางบวช (สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๓) 
 

  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นนโยบายใหม่ที่ ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ



 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินการจดัการศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการ ขาดความชัดเจนในเรื่อง
ของนโยบาย อีกทั้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ ด้านการก าหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
บ่อยครั้ง ท าให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ (หน่วยงานและสถานศึกษา) ต้องปรับแกแ้ผนการด าเนินงานและแบบเสนอ
ของบประมาณหลายครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม ่
   2.2) การด าเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งต้องมีการควบรวมสถานศึกษา
ขนาดเล็กนั้นค่อนข้างเป็นไปได้อย่างยากล าบาก ด้วยปัจจัยประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
ของสถานศึกษาขนาดเล็กที่เกิดความกังวลว่าหากสถานศึกษาต้องมีการยุบรวมจริงๆ แล้วตนจะต้อง       
ท าอย่างไร อีกทั้งยังต้องการที่จะบริหารสถานศึกษาของตนเองเพ่ือให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะชุมชนหรือผู้ปกครองบางคนที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนที่สถานศึกษาใกล้บ้าน 
   2.3) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจ ขาดความ
ชัดเจนในนโยบายกับการปฏิบัติ ท าให้เกิดแรงต้านในกรณีชุมชนไม่อยากให้มาเรียนรวม  
   2.4) นโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะมีการเพ่ิมบุคลากรให้กับสถานศึกษา เป็นนโยบายที่ขัดแย้งกับแนวทางการ
ด าเนินงานในเรื่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   2.5) ขาดความร่วมมือของผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย 
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนของนโยบายมี
ระยะเวลาที่จ ากัด  
   2.6) สถานศึกษาหลักที่พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ยังไม่มี
ความพร้อมตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด ส าหรับรองรับนโยบาย เช่น ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ เป็นต้น 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1) มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษา การเตรียมข้อมูลที่ต้องน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือลดภาระงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการแบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการบูรณาการข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  
   3.2) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างแน่นอน      
เมื่อสถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เทคโนโลยี และความปลอดภัย 
   3.3) ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้ชัดเจน  พร้อม
ทั้งยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนคุณภาพของชุ มชน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
   3.4) ด าเนินการขับเคลื่อนโดยขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร และครูท าความเข้าใจ
กับผู้ปกครองและชุมชน ให้น านโยบายการบริหารการศึกษาไปสื่อสาร สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
   3.5) ใช้รูปแบบการด าเนินงานโดยคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
ตัดสินใจ 
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  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนส านักนโยบาย
และแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรตกลงเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนนโยบายสู่
การปฏิบัติให้ชัดเจน  
   4.2)  กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการประสานการท างานกับกระทรวงอ่ืน       
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่พร้อมสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนด  
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร) 
   5.1)  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถรวบรวมและบูรณาการข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวกันสามารถน าไปใช้พัฒนาได้จริง  
   5.2) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
   5.3) สถานศึกษาหลักที่ได้รับการคัดเลือกมีความตั้งใจที่จะพัฒนา วางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและพร้อม
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   5.4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือกันในการพัฒนา รวมถึง     
มีการให้ข้อเสนอแนะ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
 

 5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6) ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบน านักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูง 
เพ่ือความเสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน       
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการลักษณะหนึ่ง ใน 3 ลักษณะ ส าหรับ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ด าเนินการดังนี้  
   1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานศึกษา
ที่จะเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และร่วมกับสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  พร้อมทั้งค าขอจัดตั้ง
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
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   1.2) ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี         
พ.ศ. 2564 ทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา   
น าร่องและด าเนินการในล าดับต่อไป 
   1.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพ่ือดูสภาพจริง และร่วมกันศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านภาคีเครือข่าย เช่น โรงเรียนมีพ้ืนที่กี่ไร่ มีพ้ืนที่
แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่เพียงพอต่อการสร้างสนามกีฬาแบบมาตรฐาน มีอาคารเรียนที่เพียงพอในการรองรับ
ผู้เรียน ระยะทางใกล้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวนเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบ
ลงทุนและงบรายหัว ฯลฯ)   
   1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด กับทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   1.5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาน าร่อง
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ทีข่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 
โรงเรียน ดังนี้ 
    (1) จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อ าเภอด่านมะขามเตี้ย (สพม.กาญจนบุรี)  
    (2) จังหวัดราชบุรี พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ าเภอปากท่อ (สพม.ราชบุรี) โดยได้จัดท าค าของบประมาณที่โรงเรียน
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมในการเป็นโรงเรียนมัธยมดี           
สี่มุมเมือง ประกอบด้วย 1) โรงอาหาร แบบ 101ล./27 พิเศษ งบประมาณ 13,518,000 บาท          
2) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ 525,900 บาท 3) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 
งบประมาณ 665,900 บาท 4) สนามกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 1,307,000 บาท 5) รั้ว
มาตรฐานแบบทึบฐานรากไม่ตอกเข็ม งบประมาณ 276,000 บาท 6) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิว
ถนนเดิมกว้าง 4 ม. งบประมาณ 265,000 บาท 7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง 6 ม. 
งบประมาณ 245,900 บาท 8) งานรื้อถอนอาคารโรงอาหารชั่วคราว งบประมาณ 158,200 บาท รวม
งบประมาณท่ีเสนอขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 16,961,900 บาท 
    (3) จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง (สพม.สุพรรณบุรี) 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1)  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชนขาดความเข้าใจ ขาดความ
แน่ชัดในนโยบายกับการปฏิบัติ 
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   2.2) งบประมาณในการด าเนินการมีข้อจ ากัด จึงไม่สามารถน าไปจัดหาอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างตามท่ีต้องการจะพัฒนาได้ 
   2.3) ขาดความเข้าใจในการด าเนินงานในระยะเริ่มต้นของโครงการ ท าให้ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการก าหนดสถานศึกษาเป้าหมาย  
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างแน่นอน เมื่อสถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เทคโนโลยี และ
ความปลอดภัย 
   3.2) ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้ชัดเจน ยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่น และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
   3.3) ด าเนินการตามศักยภาพของงบประมาณที่จ ากัด และวางแนวทางที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนต่อผู้เรียนตามบริบท 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   กระทรวงศึกษาธิการ ต้องก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และสถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและ           
มีประสิทธิภาพ 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) ความพร้อมของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมดี             
สี่มุมเมือง เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีมีความพร้อมด้านกายภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ด้านการ
ส่งเสริมวิชาการและสมรรถนะด้านอาชีพ ด้านการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านกีฬา สามารถรองรับผู้เรียนที่
ห่างไกลพักนอน นอกเหนือจากผู้เรียนที่มาจากชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และด้านเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
   5.2 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและภาคประชาชน 
   5.3) ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.4) การสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา มีหลากหลาย
ช่องทาง เช่น  line, Facebook, Smartphone, Fax, Instagram และ E-mail 
   5.5) การพัฒนาผู้บริหารด้านคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการ ครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ความต้องการ ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
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ชุมชน การสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น 
 

 5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ น าไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น 
“โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง 
และมีกิจกรรมบริการชุมชน (๒) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
และ (3) ส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ด าเนินการดังนี้ 
   1.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
    (1) สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
    (2) สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้  
    (3) สถานศึกษาฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ิมภาษาจีนเป็นภาษา   
ที่สาม  
    (4) จัดอบรมและพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็น
ส าคัญและเอ้ือต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพต่อผู้เรียนครูผู้สอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างหลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA จัดอบรม
ครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  พัฒนาครูผู้สอน
โดยจัดอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในเรื่องวิทยาการค านวณ จัดอบรมพัฒนา
ครูผู้สอนในเรื่อง STEM และจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการสอน Coding จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาที่ 3 ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning   
    (5) พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินโครงการ 1 โรงเรียน             
1 นวัตกรรม เช่น นวัตกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๓  
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    (6) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาที่สถานศึกษาเลือก สะเต็มศึกษา (STEM Education) สร้างอาชีพ
ลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเป็นคลังความรู้ให้กับสถานศึกษา 
   1.2) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนา จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์  และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    (1) ขอสนับสนุนงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) และงบด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม  ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop On-Grid System) เป็นต้น 
    (2) จัดสรรงบประมาณส าหรับค่า  Internet ให้กับสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาได้ติดต่อจัดหา Internet เอง และมีใช้พร้อมทุกสถานศึกษา  
    (3) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล ระบบคมนาคม เช่น บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน (รถ
ตู้หรือรถบัส) ถนน ไฟถนน ไฟจราจร ป้ายบอกทาง ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทางเลือก มีระบบ
ประปา น้ าดื่ม ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่อระบายน้ า ระบบบ าบัดขยะ โรงขยะ       รี
ไซเคิลและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีเครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สัญญาณโทรทัศน์ 
และสัญญาณวิทยุ เคเบิลทีวี สัญญาณอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่รองรับระบบ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
    (4) ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนและทักษะด้านอาชีพ ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึง
และเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ขององค์กร  
   1.3) บริหารจัดการบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียนดีต้นแบบระดับต าบลอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายภาพความส าเร็จที่ก าหนด ดังนี้ 
    (1) วางแผนอัตราก าลังของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลตามเกณฑ์
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และจัดท าข้อมูลในแต่ละปีที่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ มีวิชาเอก
ใดบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรอัตราก าลังครูให้กับสถานศึกษาต่อไป 
    (2) วางแผนการสรรหาครูให้สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาเอกที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้พับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เช่น จ านวนครูที่ครบชั้น 
ครบวิชาเอก ครูภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ธุรการ และนักการภารโรง 
    (3) ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความร่วมมือให้กับผู้บริหารและครู เพ่ือ
ต่อยอดการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
    (4) ส่งเสริมการเขียนแผนพัฒนาระดับสถานศึกษา เพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
    (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)  
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    (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  
    (7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับ
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน    
    (8) สร้างความรู้ความเข้าให้กับผู้บริหารและครูในการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าต าบลได้เข้าไปรับนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.4) จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือความร่วมมือ และช่วยเหลือกันทาง
วิชาการ เพื่อท าให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด ดังนี้ 
    (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    (2) พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
   1.5) เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือระดมสรรพก าลัง ดังนี้ 
    (1) สถานศึกษาด าเนินการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
ของกระทรวงต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัด สถานีต ารวจภูธร โรงงานต่างๆ ฯลฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ/บุคลากรในการให้ความรู้/บุคลากรช่วยจัดกิจกรรมในสถานศึ กษา เช่น กิจกรรมครูแดร์ 
(D.A.R.E) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 
    (2) สร้างเครือข่ายการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
   1.6) ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการดังนี้ 
    (1) นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    (2) ด าเนินงานวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    (3) ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ประสบ
ความส าเร็จ 
    (4) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1) บุคลากรของสถานศึกษายังไม่มีความพร้อม บุคลากรบางส่วนคิดว่าเป็นการ
เพ่ิมภาระงาน และขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น คอมพิวเตอร์ 
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
   2.2) สถานศึกษาบางแห่งมีข้อจ ากัดในการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ เช่น ขาด
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม มีพ้ืนที่จ ากัดแต่ผู้เรียนมีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้ 
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   2.3) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน     
ท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการพัฒนา  
   2.4) ครูมีภาระงานมากเกินไป ทั้งการสอนและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ในรูปแบบและมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก ท าให้ครูมีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั้งเรื่อง
การเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์น้อยลง 
   2.5) ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ ความ
สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร ครูมีภาระเพ่ิมขึ้น กิจกรรม/โครงการที่ดีต้องหยุดลงเมื่อนโยบาย
เปลี่ยน เป็นต้น 
   2.6) สถานศึกษายังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1) ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกแห่ง 
   3.2) จัดท าปฏิทินการนิเทศ การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โดยจัดท าประเด็นกรอบการ SWOT วิเคราะห์สังเคราะห์จากนโยบายของรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน 
   3.3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เช่น การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการ
น าแผนสู่การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา 
   3.4) มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่า ง
ต่อเนื่อง 
   3.5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน 
   3.6) ก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง      
3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพจากบริหารจัดการของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการยอมรับทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
   3.7) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้มีการแสดงถึงภาระงานตามนโยบายได้อย่าง
หลากหลาย ตามบริบท และความต้องการของสถานศึกษา 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1) หน่วยงานต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ และ                
งบด าเนินงานให้สถานศึกษาอย่างเพียงพอ และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
   4.2) หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงและพ้ืนที่ควรสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือช่วยกันด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง  
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   4.3) กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่องและตลอดไป 
   4.4) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
   4.5) หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ควรติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
   4.6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงาน ทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ใน
สถานศึกษาทุกแห่ง 
   4.7) สถานศึกษาควรเน้นการสร้างให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนมากกว่ามุ่งเน้นที่การแข่งขัน เสริมเรื่อง
การบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการทบทวนบทเรียนของผู้เรียน โดยเชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดล้อม จะท าให้เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน  
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
   5.2) ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยเสริม โอกาส และความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือร่วม
บูรณาการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
   5.3) สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ คู่การพัฒนาทักษะด้านการ
งานอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกวันพระผู้เรียนทุกคนใส่ชุดขาว และมีกิจกรรมสวดมนต์
ร่วมกันทั้งสถานศึกษา ส่งเสริมการสอนทักษะการประกอบอาชีพ เช่น การนวดไทย การประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความชอบของตนเอง 
   5.4) สถานศึกษามีรูปแบบการด าเนินงานมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
เสริมสร้าง การป้องกัน และการสร้างเครือข่าย 
   5.5) สถานศึกษาได้รับรางวัล โครงการ ๑ โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๓ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม โรงเรียนวัดสีดาราม และโรงเรียนวัดบัวงาม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

 5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone หมายถึง โรงเรียน
ประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สู ง บนเกาะหรือการ
คมนาคมไม่สะดวก ท าให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอ่ืนได้  
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  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท าข้อมูลสถานศึกษาที่จะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone พร้อมทั้งค าขอจัดตั้งงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone 
   1.2) ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 กับทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามแนวทางเกณฑ์การคัดเลือกของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone 
   1.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone เพ่ือดูสภาพจริง 
และร่วมกันศึกษาบริบท และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 
   1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด กับทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   1.5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาน าร่องขนาด
เล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
    (1) จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านองหลุ อ าเภอศรีสวัสด์ิ (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) และโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่  
อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ าเภอทองผาภูมิ (สพป.กาญจนบุรี 
เขต 3)  
    (2) จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดกกเต็น อ าเภอด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   2.1) ผู้บริหารและครูเกษียณอายุราชการพร้อมกัน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ครบทุกชั้น 
   2.2) ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV  
   2.3) ความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนไม่ครบชั้น อุปกรณ์และ
สื่อที่ใช้การสอนยังด้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
   2.4) การประชาสัมพันธ์นโยบายยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจ 
ท าให้เกิดแรงต้านจากผู้ปกครองและชุมชน 
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  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   3.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ก ากับและติดตามประเมินผล
สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด โดยมอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสถานศึกษาลงพ้ืนที่เข้าไปช่วยเหลือและให้ค าแนะน า  
   3.2) ประสานให้สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน กรณีสถานศึกษาที่มีการควบรวมโดยน า
ผู้เรียนไปเรียนรวมกับสถานศึกษาหลักหรือการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอของบประมาณ
สนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้การด าเนินงานต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
   3.3) ด าเนินการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
   3.4) ด าเนินการบรรจุ แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลนอย่าง
เร่งด่วน 
   3.5) ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และโปรแกรมที่สื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
   3.6) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ เกิด
ความเชื่อมั่นของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ด ารงตนอยู่ได้ด้วยตนเองว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างแน่นอน เมื่อสถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เทคโนโลยี และความ
ปลอดภัย 
   3.7) ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ด ารงตนอยู่ได้ด้ วย
ตนเองให้ชัดเจน ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
   4.1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ DLTV ให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กท่ียังขาดแคลนอุปกรณ์ 
   4.2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรงบประมาณกรณีพิเศษใน
การพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงขึ้น 
   4.3) กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายและแนวทางให้มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่ อย่างไร) 
   5.1) มีการใช้สื่อจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และ (DLIT) และครูสามารถศึกษาก่อนสอนหรือสอนย้อนหลังได้ โดยใช้บันทึกการสอน
ล่วงหน้า หรือย้อนหลังจากเว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/ 
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   5.2) สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานทักษะ
ทางด้านอาชีพ ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และเกิดประโยชน์ทางบวกสามารถ
สร้างรายได้ให้กับผู้เรียนหรือเป็นอาชีพเสริมได้ 
   5.3) สถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส่วนใหญ่
ใช้วิธีการบูรณาการในด้านการเรียนการสอนตามนโยบาย ท าให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
   5.4) ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษาและภาคประชาชน 
   5.5) ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.6) นิเทศ ติดตามข้อมูลการตรวจ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษา ด้วยช่องทางหลากหลาย เช่น  line, Facebook, Smartphone, Fax, Instagram และ       
E-mail 
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บทที่ 5 
สรุปผลการตรวจราชการและติดตาม 

 
 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทราบและ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการตรวจ
ราชการและติดตามฯ ได้แก่ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 จ านวน 3 
จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 
3 แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 9 แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 3 แห่ง สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 4 แห่ง ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) จ านวน 3 แห่ง และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 3 แห่ง และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการ
ตรวจราชการฯ จ านวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 34 แห่ง 
 ขอบเขตเนื้อหาในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เป็นนโยบายการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1.  ด้านความมั่นคง 
 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการและติดตาม เป็นแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสร้างขึ้น โดยแบบรายงานฯ ดังกล่าว สอบถามเกี่ยวกับผลการขับเคลื่อนนโยบาย ต้นแบบหรือ
แบบอย่างที่ดี ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตาม
นโยบาย จ าแนกเป็นรายด้านและประเด็นการตรวจ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open–ended) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ส่งแบบรายงานฯ ไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 เมื่อวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3  http://www.reo3.moe.go.th/web เพ่ือให้
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๑๒๔ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเลขานุการการตรวจราชการระดับจังหวัด น าไปจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
กับหน่วยงานการศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัด พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมของจังหวัด 
และจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการ
โดยน าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับกลับคืนมาจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 ครบทุกจังหวัด มาด าเนินการตรวจสอบความ ครบถ้วนของแต่ละจังหวัด 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)  
 

สรุปผลการตรวจราชการและติดตาม 
 1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงและ     
มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
   ด้านการบริหารจัดการ  
   1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง (2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง–มีคุณธรรม (3) มีงานท า–มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี 
   1.2)  หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนา  
   1.3)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์
และหลักสูตรของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคี ปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม และการบ าเพ็ญประโยชน์  
   1.4)  สถานศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
   1.5)  สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ ลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการลูกเสือรักษ์ป่า โดยมีเป้าหมายส าคัญที่มุ่งให้ผู้เรียนและ
เยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   ด้านครูผู้สอน      
   1.6)  ครผูู้สอนใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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   ด้านผู้เรียน  
   1.7)  ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีความเป็น
พลเมืองดี มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   2.1) สถานศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ทางลูกเสือ ขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สถานศึกษาบางแห่ง
มีข้อจ ากัดด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และบางแห่งไม่ได้ก าหนด
นโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานลูกเสือไว้อย่างเป็นรูปธรรม  
   2.2)  ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
   2.3)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 
(COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด จึงท าให้การด าเนินการบางกิจกรรม/
โครงการต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตาม
มาตรการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย  
   ด้านครูผู้สอน  
   2.4)  สถานศึกษามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับบุคลากรด้านลูกเสือ เช่น มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรผู้รับผิดชอบบ่อย บางแห่งขาดบุคลากรด้านนี้หรือมีจ านวนจ ากัด รวมทั้งครูผู้สอนขาดประสบการณ์  
   2.5)  หลักสูตร/กิจกรรมทางลูกเสือไม่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ไม่มีความ
โดดเด่นและไม่เป็นที่นิยม อีกท้ังขาดวิทยากรที่มีความช านาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือและความชัดเจนใน
เรื่องระเบียบการปฏิบัติของลูกเสือหรือเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นลูกเสือ  
   ด้านผู้เรียน  
   2.6)  ผู้เรียนขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ท า
ใหผู้้เรียนเห็นความส าคัญต่อการเรียนวิชานี้ค่อนข้างน้อย และเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน  
   2.7)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
– 19) ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน อีกท้ังการเข้าค่ายพักแรมต้องเลื่อนกิจกรรม
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด  
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   3.1)  สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดย
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  
   3.2)  มีการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 3.3) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้
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ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
และยุวกาชาด  
   ด้านครูผู้สอน  
   3.4)  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
   3.5)  ศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือก าหนด
กิจกรรมที่น าไปปฏิบัติให้เกิดตามนโยบายที่ก าหนด  
   3.6)  ด าเนินงานปรับเปลี่ยนกิจกรรมวิธีด าเนินงานตามปฏิทินของกิจกรรม/
โครงการให้เป็นไปตามสถานการณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ เป็นต้น  
   ด้านผู้เรียน  
   3.7)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีควบคู่ไปกับการแสดงทัศนคติของตนเอง โดย
มีการติดตามผลพัฒนาการของผู้เรียนจากผู้ปกครองเพ่ือประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน  
   3.8)  จัดกิจกรรมแบบออนไลน์และการปฏิบัติจริงในระยะสั้นๆ ควบคู่กันไป หรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีข้ึน  
   3.9)  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบางแห่ง ปรับให้มีการแต่งกายด้วย
เครื่องแบบล าลอง สลับกับเครื่องแบบลูกเสือ 
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   4.1)  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย  
    (1)  กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดระเบียบ/แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
    (2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนวิทยากร
และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโดยตรงไปท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงวิทยากร
และวิทยากรร่วม  
    (3)  กระทรวงศึกษาธิการควรมีการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
    (4)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
    (5)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งควรมีการจัดท าแผนกิจกรรม
ลูกเสือลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดให้สอดคล้องเหมาะสม ทันยุคสมัย และมีความเป็นสากล  
    (6)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอและรวดเร็วกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา  
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   4.2)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
    (1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาดอย่างสม่ าเสมอ  
    (2)  กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดอ านาจหน้าที่ ขอบเขต กระบวนการ
งานของกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนทีใ่ห้ชัดเจน  
    (3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับจังหวัด
ควรพัฒนาค่ายลูกเสือประจ าจังหวัดให้มีความพร้อม เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้มา
รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน  
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
   5.1)  ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามนโยบายซึ่งเกิด
ประโยชน์หรือมีผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน 
    (1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือมากยิ่งขึ้น ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด โดยยึดหลัก “ลูกเสือเป็นมิตรกับทุกคนทั่วโลก”  
    (2)  สถานศึกษาได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และบ าเพ็ญประโยชน์  
    (3)  ผู้ เรียนมีลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการมีจิตอาสา เป็นต้น  
    (4)  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือด าเนินการตามนโยบาย ฝึกนักเรียนให้มีจิต
อาสาช่วยเหลือผู้ปกครองในขณะอยู่ที่บ้าน  
    (5)  การสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียน  การบูรณาการจัดกิจกรรม
ระหว่างสถานศึกษา วัด ชุมชน เครือข่ายตามโอกาสที่เหมาะสม การปรับและยืดหยุ่นแผนการจัดกิจกรรม
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  
   5.2)  ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
    (1)  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด สพฐ. จัดการเรียนการสอนลูกเสือ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2558  
    (2)  โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด สช. ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง สถานศึกษาได้รับรางวัล MOE AWARD สาขา
ส่งเสริมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้บริหารได้รับรางวัล MOE AWARD สาขาส่งเสริมชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และครูผู้สอนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติตนเป็น
ต้นแบบให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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    (3)  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัด สอศ. เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดย
กระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ได้รับรางวัลลูกเสือช่อสะอาดจากคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
    (4)  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สอ
ศ. มีผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ รางวัลศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ๕ ดาว รางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน ายอดเยี่ยม รางวัลเด็ก
และเยาวชนดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนพระราชทานรางวัลชมเชย  และ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัด ได้มีการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือเป็นการสร้าง
ระเบียบวินัยในตนเองให้กับผู้เรียน และมีความตรงต่อเวลารู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ  
    (5)  สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
อบรมด้านอาสายุวกาชาด เพ่ือเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนผ่านรูปแบบการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ตามแบบอย่างที่ดี มีกิจกรรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนบริการชุมชนและฝึกปฏิบัติ
ในชุมชน สามารถฝึกฝนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา น าไปประยุกต์ใช้พัฒนาครอบครัวและชุมชน
ของตนเอง 
 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 2.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนา
ทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดมีการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้
ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยด าเนินการจัดท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   1.2)  หน่วยงานต้นสังกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   1.3)  หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ด้านการให้ความรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา                          
   1.4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนในการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) คือ การเรียนรู้เน้นย้ าท าซ้ าเพ่ือให้ทักษะที่นักเรียนเคยมีแต่อาจจะ
หลงลืมหรือเกิดความไม่แน่ใจในทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ผ่านมา เพ่ือให้มีการ เพ่ิมพูนทักษะ 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณปีกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 

๑๒๙ 

(Re-Skill) ท าซ้ า จะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและมีทักษะการเรียนรู้ที่มั่นคงมากกว่าเดิม ส่วนการพัฒนา
ทักษะ (Up skill) ได้มีการชี้แจงให้กับคณะครูเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะใหม่ในกระบวนการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน โดยการแสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และมีการบูรณาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ในเชิงระบบภายในสถานศึกษา การเรียนรู้ทักษะใหม ่(New skill) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นทักษะจ าเป็น  
   1.5)  สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   1.6)  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
ในทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) 
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  
   1.7)  สถานศึกษาได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งในส่วนของสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และเทคนิคการสอน  
   1.8)  สถานศึกษาบางแห่งขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน
ทางด้านวิชาการ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเรียนเสริมนอกเหนือหลักสูตร และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
   1.9)  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก เพ่ิมทักษะโดยการปฏิบัติจริง และเพ่ิมการเรียนรู้
ใหม่โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ส่ง
นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน  
   1.10) สถาบันการอาชีวศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายและวางแผนด าเนินการมีการ
ติดตามประเมินผลตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) 
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้ด้านอาชีพกับประชาชน บางแห่งให้ความรู้โดยสร้างห้องเรียน
อาชีพให้แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
   ด้านครูผู้สอน  
   1.11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเลือก
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคท่ีหลากหลาย มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ช่วงวัย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม มีการวัดและประเมินผลหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับ
กิจกรรม  
   1.12) ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การเพ่ิมพูนทักษะ      
(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
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แข่งขัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับความต้องการเหมาะสม 
และการเพาะปลูกโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลรักษา  
   ด้านผู้เรียน  
   1.13) ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย วางแผน ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและลง
มือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์
ท างานท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
   1.14) ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะทางด้านการใช้ระบบ ICT และระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
   1.15) ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ รู้จักการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น และการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมส าหรับวัยเรียน 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   2.1)  ระยะเวลาในการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการกับงบประมาณที่
ได้รับไม่สัมพันธ์กัน ทั้งเรื่องระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
   2.2)  สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัด
และไม่เกิดความหลากหลายด้านอาชีพ  
   2.3)  สถานศึกษาบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ท าให้การ
ติดต่อสื่อสาร ICT และการพัฒนาเทคโนโลยีได้ไม่เต็มตามศักยภาพ  
   2.4)  สถานศึกษาขนาดเล็กขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน อีกท้ังวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
   2.5)  บุคลากรที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า นิเทศ ติดตาม มีไม่เพียงพอ ด้านครูผู้สอน  
   2.6)  ครูผู้สอนในสถานศึกษาประถมศึกษาส่วนมากเกือบ 100% ไม่ได้เรียนจบ
การศึกษาทางสายวิชาชีพ  
   2.7)  ปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดโรค COVID-19 การเข้าร่วมอบรมของ
ครูผู้สอนจึงเป็นข้อจ ากัด ท าให้อบรมเฉพาะออนไลน์เท่านั้น ซึ่งหากครูผู้สอนไม่ไขว่คว้าก็จะไม่ได้รับการ
พัฒนา อีกท้ังการจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา           
   2.8)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยังคงยึดติดกับเนื้อหาความรู้มากกว่า
ทักษะกระบวนการ ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาด้านทักษะ ประกอบกับผู้ปกครองไม่เข้าใจในความส าคัญของ
การมีทักษะ ยังเน้นการเรียนเพ่ือสอบให้ได้เกรดที่ดีๆ เรียนพิเศษเพ่ือให้มีเนื้อหามาก แต่มองข้ามเรื่องการ
สร้างทักษะการคิดและทักษะชีวิต ท าให้โรงเรียนต้องตอบสนองผู้ปกครองโดยเน้นเนื้อหามากกว่า
กระบวนการ  
   ด้านผู้เรียน  
   2.9)  การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะของผู้เรียนบางส่วนอาจจ าเป็นต้องมี
บุคลากรหรือวิทยากรให้ความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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   2.10) ผู้เรียนบางคนอยู่นอกพ้ืนที่ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากต้องเดินทางไป
กับผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน สถานการณ์ฉุกเฉินและประสบการณ์ของเด็กในพ้ืนที่ห่างตัวเมืองยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการเลี้ยงดู ท าให้เด็กขาดโอกาสที่จะเข้าหาทักษะใหม่ๆ ในโลกที่เกิดขึ้น  
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   3.1)  หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ติดต่อขอรับบริจาคแผงโซล่าเซลล์  
(Solar Cell) เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าทีส่ามารถใช้กับระบบอุปกรณ์การเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง 
ในส่วนของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์ ได้ติดต่อประสานงานไปยังบริษัทต่างๆ ให้มีการ
ติดตั้งหรือขยายเครือข่ายเสาสัญญาณเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่เป็นจุดอับสัญญาณ  
   3.2)  สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมและการบูรณาการ
การจัดกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้ทุกสถานศึกษา  
   3.3)  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะ
วิชาชีพอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  
   3.4)  มีการท าบันทึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับจังหวัด 
เพ่ือให้การพัฒนาก าลังแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น  
   3.5)  เพ่ิมอัตราก าลังครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่จบสายวิชาชีพ
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 อัตรา และจัดสรรอัตราครผูู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กให้ครบชั้นหรืออย่างน้อย
มีครูผู้สอนสถานศึกษาละ 4 คน รวมผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 5 คน  
   3.6)  สถานศึกษาเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมชมรม เพ่ือให้ผู้เรียนที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะของตน  
   3.7) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน เพ่ือให้ค าแนะน ากับครูผู้สอน 
   ด้านครูผู้สอน  
   3.8)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมด าเนินการทุกขั้นตอนอย่าง
แท้จริง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   3.9)  ในช่วงของการเปิดภาคเรียนและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นได้จัดให้มีการเรียน
การสอนชดเชยตามระยะเวลาที่พอจะด าเนินการได้ และปรับระบบการประเมินให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  
   3.10) มีการขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยการใช้งานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการติดต่อข้อมูลข่าวสารในรูปแบบออนไลน์ ด้วยความร่วมมือของ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
   ด้านผู้เรียน  
   3.11) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษาความสามารถเฉพาะจากการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 3.12) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะ
ด้านต่างๆ ด้วยการพัฒนาร่วมกันแบบหมู่คณะของบุคลากรในสถานศึกษา โดยการน าของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีน าการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
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  4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   4.1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่ช่วยให้
มีไฟฟ้าใช้ในสถานศึกษา และอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีให้ได้รับความสะดวกมากข้ึน  
   4.2)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะด้วยการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน การสร้างวัฒนธรรมการสอนใหม่
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์          
   4.3)  สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอนและ
ผู้เรียน เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยการให้รางวัล การช่วยแสวงหาสถานที่ฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ให้กับครูผู้สอน เป็นต้น  
   4.4)  สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับชุมชนและผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายและอย่างต่อเนื่อง  
   4.5)  สถานศึกษาควรจัดท าแพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนตาม
รายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและประเมินตนเองได้ และตรงกับตัวชี้วัดของหลักสูตร  
   4.6)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ควรท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อในสาย
อาชีวศึกษา  
   4.7)  การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ควรจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีทุกแห่ง 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
   5.1)  ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะ ไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้และเกิดจากการวางแผนการ
เรียนการสอน การสอนเสริมทักษะ การติวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน โดยครูเตรียมความพร้อม
ความรู้ความสามารถของตนเองเสมอด้วยการเตรียมการสอนในรูปแบบใหม่ๆ จะท าให้ผู้เรียนสนใจในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น  
   5.2)  สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 ครบทุกรูปแบบ ได้แก่ โรงเรียน      
วัดกกเต็น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โรงเรียนบ้านห้วยหินด า อ าเภอด่านช้าง  โรงเรียนวัดบางขวาก 
โรงเรียนบ้านหนองแขม อ าเภอสามชุก สังกัด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3  
   5.3) วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีการด าเนินโครงการที่เอ้ือต่อการมีงานท า โดยการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน พัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของชุมชนในอ าเภอสองพ่ีน้อง สาขาที่เป็น 
Expert ของวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง คือ สาขาช่างยนต์  
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   5.4)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ ด้วยรูปแบบและวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่าง ดังนี้ (1) โรงเรียน 
วัดบ้านฆ้องน้อย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบอาชีพตามวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2563 
(กิจกรรมบริษัทสร้างการดี) (2) โรงเรียนวัดหนองกบ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี 
เขต 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน                       
(3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้ง
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ได้รับรางวัลโครงงานวันวิทยาศาสตร์และโครงการ
ประกวดประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี มีผลิตภัณฑ์       
พรีเมี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่
กลอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเปเปอร์แบรนด์ กศน.อ าเภอบ้านโป่ง สบู่สับปะรด กศน.อ าเภอบ้านคา 
ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว กศน.อ าเภอวัดเพลง 
 

 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียน    
มีอาชีพและมีงานท า 
  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   1.1) หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดของผู้เรียน  
   1.2)  สถานศึกษาน านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดกิจกรรมแนะแนวทาง
ด้านอาชีพ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนทางด้านอาชีพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกอาชีพให้มีความ
เหมาะสม ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการของตนเอง  
   1.3)  สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ การศึกษาตามกลุ่ม
สนใจ/วิชาเลือก หลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมค่าย (Camp) เป็นต้น   
   1.4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าฝึกอบรม ซึ่งบรรจุโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   1.5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมวัดความถนัด
ทางอาชีพส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ครู
แนะแนวมีเครื่องมือช่วยในการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน  
   1.6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวใน 
2 รูปแบบ คือ สถานศึกษาจัดเองเป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และมีการท า MOU กับสถาบัน
อาชีวศึกษา  
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   1.7)  สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
กับสถานประกอบการ เพ่ือจัดการศึกษาแบบทวิภาคี และในรูปแบบสหกิจศึกษา รวมทั้งจัดการเรียนการ
สอนทวิศึกษาในทุกแผนกวิชาอย่างต่อเนื่องร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย  
   ด้านผู้เรียน  
   1.8)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  
   1.9)  ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีสมรรถนะด้านอาชีพตามความสนใจ  
   1.10) ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และมีเจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ 
  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   2.1)  การจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
นั้น สถานศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้
สอยประโยชน์นั้นไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดหาได้อย่างคล่องตัวหรือจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบ
ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก            
   2.2)  สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจไม่ตรงกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพ  
   2.3)  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกิดความไม่สะดวก ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และครูขาดทักษะการ
สอนเรื่องของอาชีพ ประกอบกับการเรียนบางเรื่องแต่ละกิจกรรมใช้เวลานาน  
   2.4) ครูผู้สอนของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง ท าให้ครูผู้สอนไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบทวิ
ศึกษา ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องและครูผู้สอนมีจ านวนชั่วโมงสอนมากเกินไป  
   2.5)  การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่สามารถ
จัดได้ตามความสนใจของผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากผู้เรียนมีความหลากหลาย  
   2.6)  วิทยาลัยการอาชีพบางแห่งมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเดินทางมาเรียนของ
ผู้เรียน และขาดงบประมาณในการปรับปรุงหอพักผู้เรียนที่ช ารุดทรุดโทรม 
  3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   ด้านการบริหารจัดการ  
   3.1)  จัดสรรงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาเกิดความคล่องตัว  
   3.2)  มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการจัดการเรียน        
การสอน การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน  
   3.3)  การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น และจัดอบรมตามความสนใจของผู้เรียน  
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   3.4)  จัดหลักสูตรแบบทวิศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้าน
บุคลากร เทคโนโลยี และมีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนด  
  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   4.1)  หน่วยงานต้นสังกัดควรชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   4.2) ผู้ บริหารสถานศึกษาควรติดต่อประสานงานวิทยากรในสาขาอาชีพอ่ืนๆ 
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพที่
เกิดจากการเรียนรู้สู่ชุมชน  
   4.3)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอพักนักเรียน
ของวิทยาลัยการอาชีพ เพ่ืออ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการเดินทางของผู้เรียน 
  5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
   5.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรม และมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างหลากหลาย  
   5.2) มีการศึกษานอกสถานที่ การลงมือปฏิบัติจริง การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้                        
นอกห้องเรียน เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น       
   5.3)  มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน
โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีวินัย อดทน และเกิดการเรียนรู้
เป็นขั้นเป็นตอน     
   5.4)  การสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กับโรงเรียนเครือข่าย ด้วยการติดตามผู้เรียนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
   5.5)  มีการดูแลเอาใจใส่ นิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด ทันเวลา และการเลือกสถาน
ประกอบการที่ดี มีลักษณะงานตรงตามหลักสูตรเป็นกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
 

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดนโยบายและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
การให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ และนิเทศ ติดตามและประเมินผลกับผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา                
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    1.2)  สถานศึกษามีการด าเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ชุมชน และเป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตรของชาติ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
    1.3)  สถานศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการด้านอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
    1.4) สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความรู้จ าเป็นเพ่ือให้เกิดทักษะ
ต่างๆ 3Rs8Cs มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ใน
รายวิชาต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต               
    1.5)  สถานศึกษาสังกัดส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
    1.6)  ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับศึกษานิ เทศก์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลผู้เรียนรายบุคคล มีการน าผล
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  
    ด้านครูผู้สอน  
    1.7)  ครผูู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การใช้และผลิตสื่อ พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียนและ
การวิจัยทางการศึกษา  
    1.8) ครูผู้สอนได้รับความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็น
แนวทางน าไปสู่การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
    ด้านผู้เรียน  
    1.9)  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้เรียน
ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้เอง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
หลักการนี้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้กับผู้เรียน  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    2.1)  งบประมาณและองค์ความรู้ที่สถานศึกษาจะน ามาพัฒนาผู้เรียนยังมีจ ากัด 
รวมทั้งอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน         
    2.2)  ขาดครูผู้สอนประจ าสาขาที่เป็นข้าราชการประจ าและขาดงบประมาณใน
การจ้างครู  
    ด้านครูผู้สอน  
    2.3)  ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอน และขาดความช านาญในการเขียนแผนการสอน/การสอนแบบ Active Learning  
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    2.4)  ครูผู้สอนสอนแยกเป็นรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา ส่งผลให้การเรียน
การสอนไม่ต่อเนื่อง ขาดความเชื่อมโยงในการน าไปใช้ รวมทั้งการควบคุมชั้นเรียนท าได้ยาก  ท าให้ครูใช้
เวลาในการสอนเกินเวลาที่ก าหนด  
    2.5)  ครผูู้สอนต้องเข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมออนไลน์แทนการพัฒนาอบรม
เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผลต่อการน าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    ด้านผู้เรียน  
    2.6)  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน แก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่ขาดการ
มีส่วนร่วมไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู ท าให้การเข้าร่วมสังคมของผู้ เรียนลดน้อยลง ไม่ค่อย
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับสังคมรอบข้าง  
    2.7)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับ
กลายเป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านสารสนเทศเพ่ิมขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปกครองสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน แต่พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม  
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    3.1) สนับสนุนงบประมาณและขอรับการนับสนุนด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ใน
การจัดการเรียนการสอน  
    3.2)  ก าหนดตัวชี้วัดด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 
21 ที่ชัดเจนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    3.3)  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมครู โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ Video Conferences หรือเน้นการลงพื้นที่โดยตรงของศึกษานิเทศก์  
    3.4)  จัดอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ PBL  
    ด้านครูผู้สอน  
    3.5) จัดอบรมการสอนแบบ Active Learning ตามแนว Coding โดยใช้
กระบวนการ PLC และ Coaching ให้กับครูผู้สอน      
    3.6)  มีการเตรียมการสอนที่ดี มีการวางแผนทั้งเรื่องสื่ออุปกรณ์และกิจกรรมที่จะ
จัดส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติให้ทันเวลา   
    3.7)  ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม เป็นการรักษาระยะห่าง แต่ใช้
วิธีการสื่อสารแบบกลุ่มเข้ามาแทน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเพ่ิมเวลามาโรงเรียนชดเชยวัน
ปิดเรียนให้มากขึ้น มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จัดตั้งชมรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่
ตนชอบ 
    ด้านผู้เรียน  
    3.8)  จัดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น ซึ่งยังต้องส่งเสริมพัฒนา
ต่อไป  
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   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงได้อย่าง
ง่าย รวมทั้งอาคารสถานที่ ระบบเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  
    4.2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลดอัตราส่วนของครูกับผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
ดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา   
    4.3)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมใน
ศตวรรษท่ี 21  
    4.4)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ควรจัดประชุมหารือทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน
ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้  
    4.5)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมและ     
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม และปรับหลักคิดและหลักปฏิบัติ
ในการพัฒนาคุณภาพบุตรหลาน ผู้เรียน บุคลากร และประชาชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อการด าเนินชีวิตและการท างานที่ประสบความส าเร็จและมีความสุข  
    5.2)  สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเน้นเชิงรุก บุคลากรร่วมมือ
ผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ มีการวางแผน ความร่วมมือของผู้บริหารและครูในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนในทักษะด้านการอ่านเขียน ส่งผลให้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศึกษา อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี สังกัด สช. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี 
    5.3)  สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ  
    5.4)  ครูผู้สอนและผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีทักษะซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
    5.5)  สถานศึกษาสังกัด สพม.สุพรรณบุรี มีนวัตกรรมที่สามารถน าเสนอต่อ
สาธารณะได้ดังนี้ (1) โรงเรียนบางลี่วิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (2) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ าเภอเดิมบางนางบวช น าเสนอการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่มสาระ (3) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
อ าเภอด่านช้าง น าเสนอการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพของผู้เรียน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
    5.6)  โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อ าเภอเดิมบางนางบวช สังกัด สช. มีการ
ขับเคลื่อนตามรูปแบบ Yotmaingam Model และครูได้รับรางวัล “คุรุสดุดี”  
    5.7)  โรงเรียนอนุบาลปราณี อ าเภอด่านช้าง สังกัด สช. พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะการสอน Active Learning ผ่านการอบรมพัฒนาและนิเทศก ากับติดตามด้วยกระบวนการ PLC 
PRANEE Coaching Model ตามขั้นตอนดังนี้ (๑) Participation (๒) Reaction (๓) Nice Planning (๔) 
Achievement (๕) Empowerment (6) Exhibition           
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    5.8)  ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยี สามารถสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีได้ และเกิด
นวัตกรรมจากการเรียนรู้  
    5.9)  ครูผู้สอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ              
    5.10) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่สนองต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

  3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    1.1)  หน่วยงานต้นสั งกัดบางแห่งมีการส่ง เสริม สนับสนุนให้ครูผู้ สอน
ภาษาอังกฤษ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR)  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    1.2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ Human Capital  Excellence Center : HCEC) ที่สถานศึกษาและมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานประจ าศูนย์ HCEC โดยจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    1.3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) จังหวัด โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารจัดการศูนย์ฯ  
    1.4) สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ
ให้กับครูและบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะการสื่อสารของครูและ
ผู้เรียน  
    1.5)  สถานศึกษามีการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 
แบบ face to face และแบบ Online และมีการพัฒนาครูด้ านทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR และใช้รูปแบบตามแนวการสอน Boot Camp  
    ด้านครูผู้สอน  
    1.6)  ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ครูมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา แต่
ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยพัฒนาเนื่องจากเป็นเรื่องของทักษะและการฝึกฝนซ้ า ซึ่งครูไม่ค่อยมีโอกาสมากนัก  
    1.7)  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ  
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    1.8)  ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
คัดเลือกครูภาษาอังกฤษในโครงการ “ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English 
Discoveries เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากล ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (CEFR)”  
    1.9)  ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ (๑) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร
การเข้าใจ Digital Literacy และหลักสูตร E – Commerce ให้กับครู กศน.ต าบล (2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนส าหรับครู กศน.อ าเภอ และครูประจ า
กลุ่ม เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานกับ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    2.1) เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ครั้งแรก และเป็นการด าเนินงานในระยะที่  1 
ซึ่งให้ด าเนินงานโดยเร่งด่วน ท าให้ศูนย์ HCEC มีเวลาเตรียมการน้อย การจัดหาอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์
ส าหรับการจัดสอบไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด  
    2.2) การด าเนินการทดสอบ หน่วยงานส่วนกลางจะติดต่อกับศูนย์ HCEC ของ
สถานศึกษาโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ทราบข้อมูลบางเรื่องที่จะต้อง
ด าเนินการติดต่อประสานงาน   
    2.3)  การเข้าใช้ Human Capital Excellence Center : HCEC ครูขาดความ
เข้าใจในการใช้แพลตฟอร์ม Human Capital Excellence Center : HCEC และขาดการก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
    2.4)  การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษายังไม่ชัดเจน บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่เข้าใจความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ HCEC ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การสื่อสารหรือสั่งการทางไลน์โดยตรง
กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นผู้จัดการศูนย์ ERIC โดยไม่ได้ชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพ้ืนที่ก่อนจึง
เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ  
    2.5)  การประสานงานระหว่างส่วนกลาง (สพฐ.) บริษัทผู้จัดสอบ (Provider) 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์ HCEC ไม่เป็นระบบ โดยให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์ HCEC ประสานกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทผู้จัดสอบเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในบริบทของครูผู้สอนและการด าเนินงาน  
    2.6)  การแจ้งก าหนดการสอบช้ามาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์ HCEC ไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน อีกทั้งมีความซ้ าซ้อนในเรื่องช่วงเวลาด าเนินการของกิจกรรม/โครงการของศูนย์
ในระดับสถานศึกษา  
    2.7) การจัดครูผู้สอนเข้าสอบนั้น สพฐ.ให้บริษัทที่จัดสอบสุ่มเลือกครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเข้ารับการทดสอบเองจากฐานข้อมูลเก่าที่ สพฐ. มี ซึ่งมีทั้งครูที่เกษียณแล้ว/ใกล้เกษียณอายุ
ราชการ เจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายสถานศึกษา/ย้ายเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องพยายาม
ประสานเปลี่ยนครูเข้าสอบใหม่เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน              
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    2.8)  การประสานงานในการทดสอบ Digital Literacy มีระยะเวลาเร่งด่วน ท า
ให้ครูบางคนไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ ท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณ และผลการทดสอบของครูผู้สอน
ไม่ดีเท่าที่ควร  
    2.9)  ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาศูนย์ HCEC อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมี
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบ่อย ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
    ด้านครูผู้สอน  
    2.10) ครูผู้สอนยังไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง 
ไม่เห็นความส าคัญและด้วยภาระงานสอน/งานประจ าที่รับผิดชอบมาก ท าให้การใช้โอกาสฝึกฝนเพ่ิมเติม
ความรู้ภาษาอังกฤษหรือพัฒนาตนเองในด้านนี้มีน้อยมาก  
    2.11) อุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
และครูผู้สอนไม่ได้ใช้เป็นประจ าและต่อเนื่องท าให้ขาดความช านาญ อีกทั้งครูผู้สอนบางคนไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีปฏิบัติงานสอนออนไลน์ได้ 2.12) ครผูู้สอนบางคนเป็นครูบรรจุใหม่ ยังมีประสบการณ์น้อย ครู
ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ ท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง  
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    3.1)  จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเป็นรายบุคคล พัฒนาและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
และให้ค าแนะน าอย่างกัลยาณมิตร เพ่ือนช่วยเพ่ือน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าคลิปวิดีโอด้วย 
Application Line Master OBS iMovie และพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
แอพพลิเคชั่น Zoom Google Classroom  
    3.2)  ควรก าหนดเป้าหมายระยะสั้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าว และสร้างแรงจูงใจหรือขวัญก าลังใจส าหรับครูผู้สอนที่ท าได้ดี  
    3.3)  ประกาศแนวนโยบายการทดสอบและการพัฒนาครูที่ชัดเจน จะได้วาง
แผนการด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และมีเวลาในการเข้ารับการทดสอบส าหรับบุคลากรให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง  
    3.4)  ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการประสานงานระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ HCEC บทบาทหน้าที่และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบ/ช่องทาง/วิธีการทีห่ลากหลาย                        
    3.5)  ประสานงานด้านการจัดครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ผ่านศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์  HCEC ทั้งแบบ
เป็นทางการและส่วนตัว  
    3.6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจารณาจัดครูเข้าสอบทดแทน
ครูที่เกษียณและใกล้เกษียณอายุราชการ เจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
ประสานเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ได้ข้อมูลและความพร้อมในการเข้าสอบที่ชัดเจนมากท่ีสุด  
    3.7)  จัดอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้กับครูที่เริ่มเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน โดยรวมกลุ่มครูในการปฏิบัติงานหรือเพ่ือนครูช่วยเพื่อนครู หรือการแบ่งงานท าเป็นทีม  
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    3.8) ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  สพฐ. ควรมีหนังสือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกเขต
โดยตรง หรือจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ HCEC เพ่ือทราบวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเขตของตน  
    4.2)  สพฐ. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของครู และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
    4.3)  สพฐ. ควรจัดให้มีช่องทางพัฒนาครูแบบออนไลน์มากขึ้น และน าทักษะ
ดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะ  
    4.4) สช. ควรจัดหาและจัดจ้างครูต่างชาติให้โรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณในการจ้างครูต่างชาติ อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ คน  
    4.5)  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนทั้งสองระบบอย่างเท่าเทียม
กัน เพ่ือให้คนในประเทศไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  
    4.6) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการจัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือศูนย์ทดสอบอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาในสถานศึกษาที่มีความเหมาะสม
และเชี่ยวชาญเฉพาะ  
    4.7)  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือจัดให้มีการ
อบรมโดยใช้วิทยากรภายนอก  
    4.8)  หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยี
ให้เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณส าหรับพัฒนาครผูู้สอน  
    4.9)  สพฐ. ควรมีการชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงานและปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ครูผู้สอนจะได้มีเวลาเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสอบอย่างเต็มที่  
    4.10) การจัดครูเข้าสอบ ส่วนกลางควรก าหนดเพียงจ านวนโควตาผู้เข้าสอบที่
เหมาะสมของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการพิจารณาจัดครูเข้ารับการ
ทดสอบเอง ซึ่งจะช่วยให้ได้ครูมีความพร้อมในการเข้าสอบมากยิ่งขึ้น  
    4.11) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาควรมีการก ากับติดตามผล
การน าความรู้ไปใช้หลังจากได้รับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
    4.12) ครูผู้สอนควรมีเวลาเตรียมการให้มากข้ึนทั้งด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านสถานที่ และด้านบุคลากร รวมทั้งเพ่ิมอุปกรณ์การใช้งานให้มากขึ้น และส่งครูไปฝึกทักษะด้านภาษา
เพ่ิมเติมและกระจายให้ครบทุกคน  
    4.13) ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาความรู้ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการด าเนินการพัฒนาตัวเอง รายงานผลปัญหาและอุปสรรคให้
ผู้บริหารทราบ  
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    4.14) เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาควรได้รับใบรับรองผลการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ตรงตามระดับใบประกอบวิชาชีพ (License) จาก
หน่วยงานที่มีอ านาจในการรับรองมาตรฐานอาชีพ  
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วน าไปประยุกต์ใช้หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน/โรงเรียนได้  
    5.2)  การสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    5.3)  โอกาสหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการผลักดันให้สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรการศึกษา เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน  
    5.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ครู พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อออนไลน์ และการสร้างข้อสอบออนไลน์ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดเรียน  
    5.5)  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน เป็น
การสร้างเจตคติที่ดีเพ่ือเป็นการน าไปสู่ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนของผู้เรียนต่อไป  
    5.6)  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีความรับผิดชอบจัดครูเข้าสอบทดแทนครูที่เกษียณแล้ว/ใกล้เกษียณอายุราชการ 
เจ็บป่วยร้ายแรง ย้ายสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
    5.7)  การสร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนในการเข้ารับการทดสอบในระบบ
สอบที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือจะได้ทราบพ้ืนฐานความรู้และสามารถวางแผนพัฒนาหรือยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างมีเหมาะสมและมีคุณภาพ  
    5.8)  บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอท าให้
ผู้เรียนนักศึกษาได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ จากครูผู้สอน และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  
 

 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    ด้านการบริหารจัดการ  
    1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้น า  Digital Education Excellence 
Platform (DEEP) มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ (1) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
มีการน าร่องการใช้ Digital Education Excellence Platform (DEEP) เต็มรูปแบบในกลุ่มสถานศึกษา
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ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 27 โรงเรียน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายของผลการด าเนินการ
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู และผู้เรียน (2) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้ใช้ DEEP โดย
การเปิดกลุ่มไลน์ในลักษณะ OPEN CHAT ใช้ชื่อว่า DEEP KAN1 มีวิธีการในการขับเคลื่อนคือ ใช้ช่องทาง
ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมประชุม/อบรมออนไลน์ในบทเรียน
การเรียนการสอนออนไลน์ของบริษัท Google และ Microsoft (3) สพป.ราชบุรี เขต 2 ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education Excellence 
Platform หรือ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์
ส าหรับคนไทยทุกคน ผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้เตรียมการจัดการเรียนการสอน        
    1.2)  การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมของระบบการศึกษา สร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน
มากขึ้น ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับ  
    1.3)  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใช้ระบบ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ท าให้ผู้เรียนสามารถติดตามงานที่ก าลังด าเนินการ หรือ
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  
    1.4)  สถานศึกษามีนโยบายในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้มีการเริ่มใช้ระบบ School Bright เป็นทั้งแพลตฟอร์มบน PC 
และสมาร์ทโฟน  
    1.5)  มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรู้พบว่า สถานศึกษาในสังกัดมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาน้อย  
    1.6)  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายการใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ง่ายต่อการรับข้อมูล
ดิจิทัล และการอบรมครูผู้สอนในเรื่องของเทคนิควิธีการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
    ด้านครูผู้สอน  
    1.7)  ครูสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์/
ครูผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนออนไลน์ ได้แก่ Line Facebook 
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
    1.8)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสมัครใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ประกอบการเก็บข้อมูลในการประเมินผลความสามารถและต้องได้รับการทดสอบด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR  
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   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  การด าเนินงานขับเคลื่อนระบบ DEEP จากส่วนกลางขาดความต่อเนื่อง อีก
ทั้งระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุง ยังไม่พร้อมให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการใช้งานยุ่งยากและ
ซับซ้อน  
    2.2) การใช้ระบบออนไลน์ของสถานศึกษากับผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมตลอดจน
การขับเคลื่อนยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมี
อุปกรณ์ บางรายพบปัญหาในการใช้งานของสมาร์ทโฟนพร้อมอินเตอร์เน็ต รวมทั้งผู้ปกครองต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายสูง  
    2.3)  ครูมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
และผสมผสาน แต่ครูบางส่วนยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน    การสอน อีกทั้ง
การเข้าใช้ Digital Education Excellence Platform : DEEP ค่อนข้างยาก ประกอบกับครูและบุคลากร
บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้  
    2.4)  ขาดอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตต่อความต้องการของระบบ DEEP และ
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเสถียรของระบบสารสนเทศในการใช้ของผู้เรียน เพราะการเข้าถึงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุม ซึ่งหากจะใช้ระบบ Digital Education Excellence Platform : 
DEEP เพ่ือการเรียนรู้ต้องด าเนินการที่สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่                 
    2.5)  ระยะแรกของการประชุม/อบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นช่วงเวลาที่ครูต้อง
จัดเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท าให้ครูหลายคนพลาดโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมแบบถ่ายทอดสด  
    2.6) ระบบการลงทะเบียนผู้ ใช้งานมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูล
ข้าราชการครูและผู้เรียนจากฐานข้อมูล DMC ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผู้เรียนที่เป็นรหัส G 
และครูต่างชาติก็ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้  
    2.7)  ผู้ใช้งานไม่เห็นประโยชน์จากการใช้งานระบบ DEEP มีความกังวลต่อภาระงาน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเนื่องจากสถานศึกษามีระบบการสอนออนไลน์ของสถานศึกษาอยู่แล้ว และผู้เรียน
บางส่วนอยู่ห่างไกลสัญญาณ ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ได้  
    2.8)  รูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีการออกแบบรูปแบบการใช้งานที่ยังไม่สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนของสถานศกึษาสังกัดอาชีวศึกษา  
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  ประสานงานกับ Admin ระดับประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษา 
    3.2)  จัดอบรมให้กับครูผู้ดูแลระบบ DEEP เพ่ือสามารถจัดการบทเรียนผู้ใช้ใน
สถานศึกษาได ้ 
    3.3)  เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาแล้วแก้ไขเป็นระยะๆ พร้อมทั้งแจ้งผู้ใช้งาน
ทราบเมื่อมีการปรับปรุงระบบ  
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    3.4)  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาให้สามารถติดต่อสื่อสาร และใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับและยืดหยุ่นแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา  
    3.5) สร้างความเข้าใจและจัดอบรมให้ความรู้ครูอย่างต่อเนื่องในการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอน 
    3.6)  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม/ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์จากคลิปวิดีโอที่ทางบริษัท Google และ Microsoft ได้จัดท าไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดท า Pre-test และ Post-test ให้กับผู้เข้ารับการอบรม/ประชุมผ่านระบบออนไลน์  
    3.7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  
    3.8)  จัดท าคู่มือการใช้งาน DEEP เพ่ือน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  กระทรวงศึกษาธิการควรน าหลักสูตรทั้งของส านักทดสอบ สทศ./สสวท. 
มาอยู่ในระบบเดียวกันจะสะดวกต่อการเรียนรู้ของครู เนื่องจากระบบยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของครู  
    4.2)  ระบบห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Google Meet เป็นโปรแกรมที่ดีมาก แต่
ควรมีการเพ่ิมความสามารถของระบบห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Google Meet ให้สามารถรองรับผู้ใช้งาน
ได้อย่างน้อย 200 – 300 คน ต่อ 1 ห้องประชุม ซึ่งปัจจุบันถูกจ ากัดผู้ใช้งาน 100 คน ต่อ 1 ห้องประชุม  
    4.3)  หน่วยงานต้นสังกัดควรคัดเลือกแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ให้ตรงกับ
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และจัดเก็บเป็นรายชั้น รายวิชา เพ่ือให้ครูผู้สอนน ามาใช้งานได้ง่ายข้ึน  
    4.4)  หน่วยงานต้นสังกัดควรมีจุดศูนย์กลาง หรือ Hub ที่สร้างความปลอดภัย
ด้านเนื้อหา ก าหนดเวลาการควบคุมที่พอเหมาะพอดีกับผู้ใช้  
    4.5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
    4.6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดท าคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาให้กับครูและผู้บริหาร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งาน  
    4.7)  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานพัฒนาระบบและแจ้ง
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับทราบในระยะต่อไป  
    4.8)  หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดท าช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการ มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน และมีผู้รับผิดชอบในการประสานงาน สามารถตอบค าถามได้อย่าง
รวดเร็วและชัดเจน  
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   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  ระบบ Digital Education Excellence Platform : DEEP มีวัตถุประสงค์
ของโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ใช้ระบบกลางเพียงระบบ
เดียวไม่ต้องใช้หลายระบบ หากอินเตอร์เน็ตครอบคลุมระบบนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาครูผ่านระบบได้เป็นอย่างดี   
    5.2)  ครูตระหนักถึงการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีนวัตกรรมการสอนออนไลน์และ
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปรับตัวสู่การจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนกับผู้เรียน  
    5.3)  Digital Education Excellence Platform : DEEP ถือเป็นทางเลือกให้ครู
และผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น  
    5.4)  สถานศึกษาขยายโอกาสในเมืองส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพผ่าน G-Suite หรือ Microsoft Team เนื่องจากผู้เรียนมีอุปกรณ์รองรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Online ท าให้ผู้เรียนได้มีช่องทางการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น  
    5.5)  ส านักงาน กศน. จัดท าสื่อการศึกษาออนไลน์ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรต่อเนื่องด้านอาชีพ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
กศน. โดยสถานศึกษาสามารถสแกน QR Code หรือรับชมผ่านเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และ YouTube ช่อง pat tana channel  
 

  4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนาครูปฐมวัยและจัดท าแนวทาง นโยบายเพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัย ดังนี้           
     (1)  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ด้วยระบบทางไกล         
     (2)  อบรมด้วยระบบทางไกลส าหรับครูปฐมวัย/ครูพ่ีเลี้ยงตามโครงการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะ
เต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
     (3)  จัดท านโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารและครูทุกคนในสังกัด  
    1.2)  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสถานศึกษาแกนน าใน
เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) จ านวน 14 แห่ง โดยเป็น
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมและขยายผลให้สถานศึกษาที่สนใจ  
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    1.3)  ครูใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก โดย
ค านึงถึงบริบทของตัวเด็กและสังคมรอบตัว     
    1.4)  สถานศึกษามีการประสานสร้างความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ ครอบครัว 
และชุมชนในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    1.5)  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พบว่า สถานศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย
ด าเนินการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียน On Air การเรียน On line และการเรียน On hand โดย
ผสมผสานกัน  
    1.6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการ
เข้าถึงการบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และมีคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยจัดท า (1)โครงการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (2) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
โดยด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย (3) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
โดยด าเนินการพัฒนาครูด้านความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก บุคลากรมีจ านวนจ ากัด จึง
ส่งผลให้ครูปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง ท าให้ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้การจัดประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรทุกปีงบประมาณ  
    2.2)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถจัดกิจกรรมการสอนบาง
กิจกรรมได้ อาทิ เด็กอยู่บ้านต้องเรียนทางออนไลน์บางบ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือกล่องรับ
สัญญาณ DLTV อีกทั้งผู้ปกครองบางท่านไม่มีเวลาในการช่วยสอนหรือท ากิจกรรมออนไลน์กับเด็ก รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้ไม่ครบทุกด้าน เพราะเด็กปฐมวัยจะมีสมาธิในการดู On 
Air จากช่อง DLTV ได้ไม่นาน ฉะนั้นการท าใบงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ปกครองต้องคอยช่วยเหลือตลอดเวลา 
แตผู่้ปกครองไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลา  
    2.3)  การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้ากระชั้นชิด ท าให้เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจกรรม 
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  มีการนิเทศติดตามครูผู้สอนปฐมวัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรและสามารถเป็นต้นแบบในการจัดประสบการณ์
ให้กับครูที่เป็นอัตราจ้างและครูที่ไม่ได้จบเอกการศึกษาปฐมวัยและมีนโยบายให้ครูได้สอนในระดับชั้น
อนุบาลต่อไป               
    3.2)  น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินการ เช่น การประชุมออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้แก่ ZOOM , Google Meet เป็นต้น   
    3.3)  จัดสรรสื่อเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย       
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    3.4)  การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักแก่เด็กปฐมวัย
ในชนบทให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น  
    3.5)  สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแบ่งปันข้อมูลในการดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
    4.1)  หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่ควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามเวลา
ที่ก าหนด รวมทั้งผลักดันการด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง  
    4.2)  หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย เป็นไปตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เช่น โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนการสอนแบบ Project approach เป็นต้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง และผู้ปกครองให้การยอมรับกับโรงเรียนส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างดี  
    5.2)  ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้แพล็ตฟอร์มดิจิทัลเป็นอย่างดี เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย มีการสร้างความเข้าใจและ
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กเล็ก และการคัดเลือกครูที่มีทัศนคติที่ถูกต้องก่อนน าเข้าสู่การท างานเพ่ือ
เป็นบุคลากรครูปฐมวัย  
    5.3)  ครูมีนวัตกรรมการสอนออนไลน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปรับตัวสู่
การจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเสริม
ทักษะประสบการณ์และพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับผู้เรียน สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราณี สอนแบบ Project approach ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
แบบองค์รวมครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่เด็กๆ 
สนใจ จัดกิจกรรมให้เด็กมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมการทดลองมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กได้เรียนรู้การอ่านการ
เขียน ผ่านกิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน มีการจัดวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ิมเติม ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิด ในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วย
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น  
    5.4)  มีสถานศึกษาต้นแบบการสอนในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function : EF)  
    5.5)  ครูด าเนินการจัดท า YouTube หรือคลิปการสอนเด็ก เพ่ือส่งให้เด็กปฐมวัย
ได้เรียนรู้ เป็นการสร้างความสนใจให้เด็กได้สนุกร่วมกับผู้ปกครอง เช่น คุณครู   สุทธาสินี ท้าวเวชสุวรรณ 
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โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้สอนในเรื่องกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ คุณครูดวงใจ  
เหลืองสอาด โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” ได้สอนเรื่องการนับจ านวน เป็นต้น  
    5.6) สถานศึกษาต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการศึกษาแบบโครงการ (Project Approach) เช่น 
โครงการ บัว...ราชินีเหนือน้ า โครงการฟักทองแก้มแดง โครงการมะพร้าว โครงการต้นไผ่ที่รัก โครงการต้น
เตยหอม โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการศึกษา
แบบมอนเตสซอรี่ และโรงเรียนบ้านหนองขาม อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 
จัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ  
    5.7)  การสร้างทีมงานที่เข็มแข็ง เพ่ือร่วมกันคิด วางแผน และพัฒนาขับเคลื่อน
งานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 

  4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    1.1)  หน่วยงานต้นสังกัดมีมาตรการแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
พิการเรียนรวมในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดย
ก าหนดมาตรการ แนวทางและโครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
    1.2) หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูในสถานศึกษา
ต้นแบบและสถานศึกษาแกนน าการจัดการเรียนรวมให้มีความรู้ทักษะในการกระตุ้นให้เด็กพยายาม
ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดด้วยวิธีการจัดอบรมให้ความรู้ครูที่จัดการเรียนการสอน นิเทศ ก ากับติดตาม 
พร้อมทั้งจัดหาสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการในสังกัด ซึ่งจะท าให้เด็กพ่ึงตนเองและ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว  
    1.3)  หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับสถานศึกษาที่มีความ
จ าเป็นโดยเรียงล าดับจากความจ าเป็นมากไปหาน้อยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้จัดสรรต าแหน่งมาให้  
    1.4)  สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของคนพิการ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับเด็กปกติ มีการคัดกรองนักเรียนพิการ และจัดท าแผนการพัฒนาเด็กพิการแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อ  
    1.5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด าเนินงานตามนโยบายสู่การ
ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในการเข้าถึงการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวนเด็กด้อยโอกาส/ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ ๑) มีการด าเนินการกรอกข้อมูล
ต่างๆ ในระบบโปรแกรม SET ๒) มีการด าเนินการนิเทศติดตามช่วยเหลือและแนะน าวิธีการจัดการเรียน
การสอนเด็กพิเศษเรียนรวมให้กับครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
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    1.6)  ส านักงาน กศน.จังหวัด ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพพิเศษแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และมี
วิธีการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ในรูปแบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครูผู้สอนคนพิการได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการไม่มีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการ การดูแล
ช่วยเหลือและการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท เนื่องจากไม่ได้จบตรงสาขาวิชาเอก 
และครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษบางแห่งยังไม่สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP On line) ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษาเรียนรวม (โปรแกรม SET) ได้ทันช่วงเวลาและ
เป็นปัจจุบัน  
    2.2)  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ สพฐ. จัดสรรมาให้ไม่เพียงพอ อีกทั้งครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการบางคนยังขาดความรู้ในการดูแลนักเรียนและบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    
    2.3)  ครูที่ผ่านการอบรมการคัดกรองผู้เรียน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อย และการ
เกษียณอายุ ท าให้ขาดบุคลากรที่สามารถท าหน้าที่ดังกล่าว บางโรงเรียนไม่มีครูผู้ผ่านการคัดกรองบุคคลที่
มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยครูจากสถานศึกษาใกล้เคียงร่วมคัดกรอง   
    2.4)  ขาดบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนพิการแต่ละประเภท รวมทั้งขาดทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละคน  
    2.5)  ขาดงบประมาณในการติดตามผู้เรียนออกกลางคันที่ด้อยโอกาส เนื่องจาก
ผู้เรียนมีปัญหาด้านครอบครัว ท าให้เด็กนักเรียนต้องย้ายสถานศึกษาตาม                    
    2.6)  ผู้ปกครองขาดความพร้อมในการดูแลบุตรหลาน เช่น ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดู 
ไม่มีเวลาพาบุตรไปพบแพทย์ และไม่แจ้งความพิการให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
    2.7)  ขาดงบประมาณค่าพาหนะส าหรับครูผู้สอนคนพิการ ในการออกไป
ให้บริการสอนผู้พิการที่บ้าน   
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP On 
line) ในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET)  
    3.2)  จัดอบรมให้ความรู้แก่พ่ีเลี้ยงเด็กพิการก่อนไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา โดย
การแจ้งบทบาทหน้าที่และท าแนวทางการมอบหมายงานให้พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเพ่ือให้เข้าใจการจัดการเรียน
การสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  
    3.3)  นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษาเรียนรวมของ
สถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาทั่วไปโดยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม
ผ่านศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษา รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
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    3.4)  จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
ให้กับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือให้ได้รับความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่มีผลกระทบหากมีครูโยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการ         
    3.5)  ผู้บริหารให้ความส าคัญ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี ให้ขวัญและ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเรียนรวม  รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ จัดการประชุมพบปะผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแล
บุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ  
    3.6)  หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการใน
สถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้ อบรมพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวมแก่ผู้บริหารและคุณครูที่ท า
หน้าที่สอนเด็กพิเศษเรียนรวม 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาควรเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
อย่างยั่งยืน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.2)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรม
หลักสูตรการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาให้กับครูผู้สอน จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน
เฉพาะด้านตามประเภทคนพิการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาคัดเลือกบุคลากรครูที่มีวุฒิ
การศึกษาเฉพาะด้านที่ตรงกับประเภทของคนพิการทางการศึกษา  
    4.3)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่และสถานศึกษาควรมีการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้การดูแลและช่วยเหลือฟ้ืนฟูศักยภาพของคนพิการใน
พ้ืนที ่ 
    4.4)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรจัดสรรอัตราก าลังครูให้เพียงพอ
เป็นไปตามเกณฑ์ของการศึกษาพิเศษ เช่น อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา เท่ากับ 
1:4 อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียนกลุ่มออทิสติก เท่ากับ 1:3 เพ่ือลดภาระงานของครูที่ต้องท าหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืน และจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษให้เพียงพอ  
    4.5)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ควรจัดประชุมชี้แจงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อให้มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเรียนรวมให้ครอบคลุมมากข้ึน  
    4.6)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดต าแหน่งพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการให้กับสถานศึกษาเรียนรวมทุกแห่ง เนื่องจากปัจจุบันเด็กพิการเข้ามาสู่สถานศึกษาปกติมากขึ้น 
และควรน าปัญหาอุปสรรคที่ส ารวจไปแล้วไปวิเคราะห์ปัญหาและน าไปแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง                        
    4.7)  หน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่า
พาหนะส าหรับครูผู้สอนในการออกไปให้บริการกับนักเรียน/นักศึกษาถึงท่ีบ้าน 
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   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
    5.2)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูในสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษา
แกนน าทั่วไปที่จัดศึกษาเรียนรวมให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาสมรรถนะเด็กพิการแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
    5.3)  อบรมให้ความรู้กับครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ พร้อมให้ค าปรึกษาการเรียนรวมเชิง
ปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Active Learning และการใช้กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการ
สอน กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษและกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ  
    5.4)  ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งต่อนักเรียนพิการ การแก้ไขปัญหานักเรียนพิการ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนพิการเรียนรวม ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการและสรุปรายงานผลให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด            
    5.5)  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน/กิจกรรม
ต่างๆ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาต ิ 
    5.6) การประสานงานระหว่างสถานศึกษากับจิตแพทย์ เพ่ือให้ค าแนะน าในการ
คัดกรองผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทนักเรียนพิการ การให้ค าแนะน าการดูแลนักเรียน
พิการเรียนรวมในสถานศึกษากับผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง  
    5.7)  การจัดสรรพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องให้กับสถานศึกษา
ต้นแบบการเรียนรวม พร้อมทั้งคุณสมบัติพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวมให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งานให้กับสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดจ้าง  
    5.8)  สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาพ้ืนฐานทักษะอาชีพส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาประเภทนักเรียนพิการเรียนรวม  
    5.9)  นิเทศติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน พ่ีเลี้ยง
นักเรียนพิการเรียนรวมให้มีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และก ากับติดตามการรายงาน
ผลความก้าวหน้าของผู้เรียน  
    5.10) ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education Program : IEP) ส่งผลให้นักเรียนพิการ
เรียนรวมได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
    5.11) โรงเรียนวัดห้วยหมู อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี 
เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม มี
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ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้เข้าเรียน จ านวน 59 คน ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา (MR) จ านวน 18 คน ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก จ านวน 7 คน นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น (เลือนราง) 1 คน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ที่สามารถเรียน
รวมกับเด็กปกติได้ จ านวน 33 คน  
    5.12) สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม ได้แก่ โรงเรียน            
วัดหุบกระทิง อ าเภอบ้านโป่ง โรงเรียนวัดบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก โรงเรียนอนุบาลบางแพ อ าเภอ     
บางแพ และโรงเรียนอนุบาลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 มีการ
พัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กพิเศษได้เป็นอย่างดี สามารถส่งเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมจนได้รับรางวัลหลายกิจกรรม 
 

 5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    โรงเรียนคุณภาพของชุมชนหมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยาย
โอกาส ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเครือข่าย
โดยรอบ สามารถน านักเรียนมารวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ 
ส าหรับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ด าเนินการดังนี้  
    1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท าข้อมูลสถานศึกษาท่ีจะเป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่จะเป็นเครือข่าย พร้อมทั้งค าขอ
จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    1.2)  ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 กับทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามแนวทางเกณฑ์การคัดเลือก
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                        
    1.3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพ่ือดูสภาพจริง และร่วมกันศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการ  ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านภาคีเครือข่าย เช่น พ้ืนที่มีกี่ไร่ ใกล้โรงเรียน
เครือข่ายกี่กิโลเมตร ใกล้แหล่งชุมชนมีพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ ใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวนเจ้าหน้าที่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา งบลงทุนและงบรายหัว ฯลฯ  
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกับทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    1.5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
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   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาน าร่องโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โรงเรียน
ดังนี้ (1) จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขาม
เตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) โรงเรียนวัดสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา (สพป.
กาญจนบุรี เขต 2) โรงเรียนบ้านวังสิงห์ อ าเภอไทรโยค (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) และโรงเรียนอนุบาล       
บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) (2) จังหวัดราชบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน       
2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี (สพป.ราชบุรี เขต 1) และโรงเรียน     
วัดโพธิ์บัลลังก์ อ าเภอบ้านโป่ง (สพป.ราชบุรี เขต 2) (3) จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี (สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑) โรงเรียนบ้าน       
สระกระโจม อ าเภออู่ทอง (สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒) และโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อ าเภอ
เดิมบางนางบวช (สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓) 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นนโยบายใหม่ที่ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการ ขาดความชัดเจนในเรื่อง
ของนโยบาย อีกทั้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ ด้านการก าหนดโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
บ่อยครั้ง ท าให้ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ (หน่วยงานและสถานศึกษา) ต้องปรับแก้แผนการด าเนินงานและแบบเสนอ
ของบประมาณหลายครั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่ 
    2.2)  การด าเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่ งต้องมีการควบรวม
สถานศึกษาขนาดเล็กนั้นค่อนข้างเป็นไปได้อย่างยากล าบาก ด้วยปัจจัยประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดเล็กที่เกิดความกังวลว่าหากสถานศึกษาต้องมีการยุบรวมจริงๆ แล้วตน
จะต้องท าอย่างไร อีกทั้งยังต้องการที่จะบริหารสถานศึกษาของตนเองเพ่ือให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะชุมชนหรือผู้ปกครองบางคนที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนที่สถานศึกษาใกล้บ้าน  
    2.3)  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจ ขาดความ
ชัดเจนในนโยบายกับการปฏิบัติ ท าให้เกิดแรงต้านในกรณีชุมชนไม่อยากให้มาเรียนรวม  
    2.4)  นโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะมีการเพ่ิมบุคลากรให้กับสถานศึกษา เป็นนโยบายที่ขัดแย้งกับแนวทางการ
ด าเนินงานในเรื่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    2.5) ขาดความร่วมมือของผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย 
เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนของนโยบายมี
ระยะเวลาที่จ ากัด  
    2.6)  สถานศึกษาหลักที่พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ยังไม่มี
ความพร้อมตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ก าหนด ส าหรับรองรับนโยบาย เช่น ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ เป็นต้น 
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   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลลงพ้ืนที่เพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษา การเตรียมข้อมูลที่ต้องน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือลดภาระงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการแบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการบูรณาการข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  
    3.2)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างแน่นอน      
เมื่อสถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เทคโนโลยี และความปลอดภัย              
    3.3)  ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้ชัดเจน พร้อม
ทั้งยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง      
    3.4)  ด าเนินการขับเคลื่อนโดยขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร และครูท าความเข้าใจ
กับผู้ปกครองและชุมชน ให้น านโยบายการบริหารการศึกษาไปสื่อสาร สร้างความเข้าใจร่วมกัน   
    3.5)  ใช้รูปแบบการด าเนินงานโดยคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตัดสินใจ 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนส านักนโยบาย
และแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรตกลงเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนนโยบายสู่
การปฏิบัติให้ชัดเจน  
    4.2)  กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการประสานการท างานกับกระทรวงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่พร้อมสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนด  
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถรวบรวมและบูรณาการข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวกันสามารถน าไปใช้พัฒนาได้จริง   
    5.2) ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
    5.3)  สถานศึกษาหลักที่ได้รับการคัดเลือกมีความตั้งใจที่จะพัฒนาวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและพร้อม
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   
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    5.4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือกันในการพัฒนา 
รวมถึงมีการให้ข้อเสนอแนะ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
PLC 
 

  5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองหมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6) ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบน านักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูง 
เพ่ือความเสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่ง
เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการลักษณะหนึ่งใน 3 ลักษณะ ส าหรับ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ด าเนินการดังนี้  
    1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด า เนินการจัดท าข้อมูล
สถานศึกษาที่จะเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และร่วมกับสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการในการด าเนินการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง พร้อมทั้งค าขอจัดตั้ง
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
    1.2)  ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาน าร่องและด าเนินการในล าดับต่อไป  
    1.3)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองเพ่ือดูสภาพจริง และร่วมกันศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารบุคลากร ด้านวิชาการ และด้านภาคีเครือข่าย เช่น โรงเรียนมีพ้ืนที่กี่ไร่ มีพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ 
พ้ืนที่เพียงพอต่อการสร้างสนามกีฬาแบบมาตรฐาน มีอาคารเรียนที่เพียงพอในการรองรับผู้เรียน ระยะทาง
ใกล้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวนเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบลงทุนและงบรายหัว 
เป็นต้น 
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด กับทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    1.5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาน าร่องโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 โรงเรียน
ดังนี้ (1) จังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่าน
มะขามเตี้ยวิทยาคม อ าเภอด่านมะขามเตี้ย (สพม.กาญจนบุรี) (2)  จังหวัดราชบุรี พิจารณาคัดเลือก
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๑๕๘ 

สถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ าเภอปากท่อ (สพม.ราชบุรี) โดย
ได้จัดท าค าของบประมาณที่โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นการสร้างความ
พร้อมในการเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ประกอบด้วย 1) โรงอาหาร แบบ 101ล./27 พิเศษ 
งบประมาณ 13,518,000 บาท 2) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย งบประมาณ 525,900 บาท           
3) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ 665,900 บาท 4) สนามกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 
1,307,000 บาท 5) รั้วมาตรฐานแบบทึบฐานรากไม่ตอกเข็ม งบประมาณ 276,000 บาท 6) ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมกว้าง 4 ม. งบประมาณ 265,000 บาท 7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บนผิวถนนเดิมกว้าง 6 ม. งบประมาณ 245,900 บาท 8) งานรื้อถอนอาคารโรงอาหารชั่วคราว 
งบประมาณ 158,200 บาท รวมงบประมาณที่เสนอขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 
16,961,900 บาท (3) จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง (สพม.สุพรรณบุรี) 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ผู้ปกครอง ชุมชนขาดความเข้าใจ ขาดความ
แน่ชัดในนโยบายกับการปฏิบัติ  
    2.2)  งบประมาณในการด าเนินการมีข้อจ ากัด จึงไม่สามารถน าไปจัดหาอุปกรณ์
ในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างตามท่ีต้องการจะพัฒนาได้       
    2.3)  ขาดความเข้าใจในการด าเนินงานในระยะเริ่มต้นของโครงการ ท าให้ขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในการก าหนดสถานศึกษาเป้าหมาย 
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างแน่นอน เมื่อสถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เทคโนโลยี และ
ความปลอดภัย  
    3.2)  หนดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้ชัดเจน  ยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่น และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  
    3.3)  ด าเนินการตามศักยภาพของงบประมาณที่จ ากัด และวางแนวทางที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนต่อผู้เรียนตามบริบท 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    กระทรวงศึกษาธิการ ต้องก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อในพ้ืนและสถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  ความพร้อมของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านกายภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ด้านการส่งเสริม
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วิชาการและสมรรถนะด้านอาชีพ ด้านการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านกีฬา สามารถรองรับผู้เรียนที่ห่างไกล
พักนอน นอกเหนือจากผู้เรียนที่มาจากชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และด้านเครือข่ายที่เข้มแข็ง  
    5.2)  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและภาคประชาชน   
    5.3)  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    5.4)  การสื่อสารการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมี
หลากหลายช่องทาง เช่น  line, Facebook, Smartphone, Fax, Instagram และ E-mail  
    5.5) การพัฒนาผู้บริหารด้านคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผู้น าและการ
บริหารจัดการ ครูได้รับความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการจัดการ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ความต้องการ ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชน การสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น 
 

  5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้น
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพ น าไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น 
“โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง 
และมีกิจกรรมบริการชุมชน (๒) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
และ (3) ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 3 ได้ด าเนินการดังนี้              
    1.1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ (1) การ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือให้
ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ สามารถอยู่ในสังคมได้ (3) ฝึกทักษ ะด้าน
ภาษาต่างประเทศ เพ่ิมภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม (4) พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียน
เป็นส าคัญและเอ้ือต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพต่อผู้เรียนครูผู้สอน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาอย่างหลากหลาย (5) พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินโครงการ 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม  (6) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ  
    1.2)  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนา จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
    1.3)  บริหารจัดการบุคลากรครู และผู้บริหารโรงเรียนดีต้นแบบระดับต าบลอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายภาพความส าเร็จที่ก าหนด ได้แก่ (1) วางแผน
อัตราก าลังของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (2) ส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือให้กับผู้บริหารและครู (3) ส่งเสริมการเขียนแผนพัฒนาระดับสถานศึกษา (4) 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  
    1.4)  จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือความร่วมมือ และช่วยเหลือกันทาง
วิชาการ เพ่ือท าให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด ได้แก่ (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น (2) พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
    1.5)  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือระดมสรรพก าลัง ได้แก่ 
(1) ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ/บุคลากรในการให้ความรู้/บุคลากรช่วยจัดกิจกรรมในสถานศึกษา (2) สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา  
    1.6)  ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) นิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (2) ด าเนินงานวิจัยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (3) ถอด
บทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ประสบความส าเร็จ (4) สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  บุคลากรของสถานศึกษายังไม่มีความพร้อม บุคลากรบางส่วนคิดว่าเป็น
การเพ่ิมภาระงาน และขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
    2.2)  สถานศึกษาบางแห่งมีข้อจ ากัดในการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ  
    2.3)  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในหลายๆ 
ด้าน ท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการพัฒนา        
    2.4)  ครูมีภาระงานมากเกินไป ทั้งการสอนและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ในรูปแบบและมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก  
    2.5)  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ได้แก่ ความ
สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร ครูมีภาระเพ่ิมขึ้น กิจกรรม/โครงการที่ดีต้องหยุดลงเมื่อนโยบาย
เปลี่ยน เป็นต้น  
    2.6)  สถานศึกษายังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
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   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกแห่ง              
    3.2)  จัดท าปฏิทินการนิเทศ การวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
โดยจัดท าประเด็นกรอบการ SWOT  
    3.3)  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
    3.4)  มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  
    3.5)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัด
ให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
    3.6)  ก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  
    3.7)  เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้มีการแสดงถึงภาระงานตามนโยบายได้อย่าง
หลากหลาย ตามบริบท และความต้องการของสถานศึกษา 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  หน่วยงานต้นสังกัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ และงบ
ด าเนินงานให้สถานศึกษาอย่างเพียงพอ และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา  
    4.2)  หน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับกระทรวงและพ้ืนที่ควรสร้างความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือช่วยกันด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องและจริงจัง 
    4.3)  กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่องและตลอดไป   
    4.4)  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มากข้ึน  
    4.5)  หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ควรติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
    4.6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงาน ทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ใน
สถานศึกษาทุกแห่ง 
    4.7)  สถานศึกษาควรเน้นการสร้างให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนมากกว่ามุ่งเน้นที่การแข่งขัน  
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ   
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    5.2)  ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยเสริม โอกาส และความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือ
ร่วมบูรณาการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    5.3)  สถานศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ คู่การพัฒนาทักษะด้านการ
งานอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการสอนทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความชอบของตนเอง  
    5.4)  สถานศึกษามีรูปแบบการด าเนินงานมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
เสริมสร้าง การป้องกัน และการสร้างเครือข่าย และ  
    5.5)  สถานศึกษาได้รับรางวัล โครงการ ๑ โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๓ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม โรงเรียนวัดสีดาราม และโรงเรียนวัดบัวงาม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

  5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองหรือ Stand Alone หมายถึง โรงเรียน
ประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง บนเกาะหรือการคมนา
คมไม่สะดวก ท าให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอ่ืนได้  
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
    1.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท าข้อมูลสถานศึกษาท่ีจะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone พร้อมทั้งค าขอจัดตั้งงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone      
    1.2)  ประชุมชี้แจงการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 กับทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตามแนวทางเกณฑ์การคัดเลือก
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือ
จารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone  
    1.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกให้เป็น
การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone เพ่ือดูสภาพจริง 
และร่วมกันศึกษาบริบท และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน      
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดท าแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกับทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
    1.5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และ
สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด 
   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 3 มีสถานศึกษาน าร่องขนาดเล็ก
ที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือ Stand Alone ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 3 โรงเรียนดังนี้ (1) จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
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โรงเรียนบ้านองหลุ อ าเภอศรีสวัสดิ์ (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) และโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อี
ต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ าเภอทองผาภูมิ (สพป.กาญจนบุรี 
เขต 3) และ (2) จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกกเต็น 
อ าเภอด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) 
   2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
    2.1)  ผู้บริหารและครูเกษียณอายุราชการพร้อมกัน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ครบทุกชั้น  
    2.2) ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV           
    2.3)  ความไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนไม่ครบชั้น อุปกรณ์และ
สื่อที่ใช้การสอนยังด้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ 2.4) การประชาสัมพันธ์นโยบายยังไม่ทั่ วถึง 
ผู้ปกครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจ ท าให้เกิดแรงต้านจากผู้ปกครองและชุมชน 
   3) วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    3.1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ก ากับและติดตามประเมินผล
สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือและให้ค าแนะน า  
    3.2)  ประสานให้สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน กรณีสถานศึกษาที่มีการควบรวมโดยน า
ผู้เรียนไปเรียนรวมกับสถานศึกษาหลักหรือการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
    3.3)  ด าเนินการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
    3.4)  ด าเนินการบรรจุ แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลนอย่าง
เร่งด่วน  
    3.5)  ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และโปรแกรมที่สื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  
    3.6)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ด ารงตนอยู่ได้ด้วยตนเองว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างแน่นอน เมื่อสถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่  บุคลากร เทคโนโลยี และความ
ปลอดภัย  
    3.7)  ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ด ารงตนอยู่ได้ด้วย
ตนเองให้ชัดเจน ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    4.1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ DLTV ให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กท่ียังขาดแคลนอุปกรณ์  
    4.2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจัดสรรงบประมาณกรณี
พิเศษในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงขึ้น  
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    4.3)  กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายและแนวทางให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบายหรือไม่อย่างไร)  
    5.1)  มีการใช้สื่อจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และ (DLIT) และครูสามารถศึกษาก่อนสอนหรือสอนย้อนหลังได้  
    5.2)  สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานทักษะ
ทางด้านอาชีพตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่นั้นๆ  
    5.3)  สถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการบูรณาการในด้านการเรียนการสอนตามนโยบาย ท าให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
    5.4)  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษาและภาคประชาชน  
    5.5)  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ 
5.6) นิเทศ ติดตามข้อมูลการตรวจ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย
ช่องทางหลากหลาย เช่น  line, Facebook, Smartphone, Fax, Instagram และ E-mail 
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แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

………………………........ 
 
การตรวจราชการกรณีปกติ  
1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ 
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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  .................................................................................................................................................................... 
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นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานท า  
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
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  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
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  .................................................................................................................................................................... 
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ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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 3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................................... 
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ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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  .................................................................................................................................................................... 
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  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
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ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
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นโยบาย หรือไม่ อย่างไร)  
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คณะท างาน 
นางวีรดา  ชุลีกราน  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  
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นายศักดิ์ชาย  บุญสุวรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

     (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ศธ.) 
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นายองอาจ  อินทนิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธภ. 3 
นายคทาเทพ  สวนช านิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธภ. 3 
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