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 "การตรวจราชการ" เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้
การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ  
เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการและช่วยแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินงาน 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เป็นไปตามหลักการบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจราชการ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและ
หน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
และปลัดกระทรวง 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งผลการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่สะท้อนให้เห็น
ข้อมูลความก้าวหน้า ความส าเร็จ .ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะของการด าเนินการ 
ตามนโยบายที่หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ ขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๘ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลในทุกมิติ ส่งผลให้การด าเนินงาน
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทุกประการ 
 
 
      กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                  ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ 
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 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทราบและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณชนรับทราบ
ระยะเวลาในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 กลุ่มเป้าหมายการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นองค์กรหลักของการตรวจราชการ รวมจ านวน ๒4 แห่ง  
 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจราชการเฉพาะด้าน 
(Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพ่ือติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  
 
การตรวจราชการกรณีปกติ 

การตรวจราชการกรณีปกติใช้แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลนโยบาย  
การตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง  2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และ 5) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. ด้านความม่ันคง 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และคุณธรรม เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต  
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill).พัฒนาทักษะ (Up.skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New.skills).เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษาและความแตกต่างของผู้เรียน 
ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่บุคลากรครู 
ผู้เรียน รวมถึงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษสอนภาษาอังกฤษ  
 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและ 
มีงานท า หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย และทักษะพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ จัดการอบรมอาชีพระยะสั้น และเผยแพร่สื่อดิจิทัล  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 



ค 
 

 

เพ่ืออาชีพ รวมถึงการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
อาชีพต่างๆ อีกทั้งสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะอาชีพต่างๆ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
พร้อมเกื้อหนุน ช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคมต่อไปได ้
 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมถึงขยายหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่ผู้ เรียน  
ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
และส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดท าข้อตกลงร่วมกับสถาน
ประกอบการส าหรับการฝึกอาชีพ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง เพ่ือพัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่ผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
ร่วมกับบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย และจัดส่งครูผู้สอนฝึกงานในสถานประกอบการ การเข้าร่วมการอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการปรับตัว ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มุ่งสู่ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุน  
การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่ห้องเรียน .(Active.Learning).มีการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านการท ากิจกรรม (Activity Based) การท าโครงงาน ครูผู้สอนน าหลักการของ 
Coding.เข้าไปบูรณาการในการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญในการใช้ 
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
โดยส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทดสอบ
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับความรู้ ความสามารถ ให้ครู



ง 
 

 

เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาด้านเทคนิค
วิธีการเรียนการสอน สนับสนุนครูในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
และมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
ในทุกจังหวัด  

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ได้ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้มี 
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเ พ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา 
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) โดยครูผู้สอนใช้ดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษาและผู้เรียน  
 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติด้านเด็กปฐมวัย บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึง  
การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษา นอกจากนี้ได้ด าเนินการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา 
ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม  
และดา้นสติปัญญา   
 การเข้าถึงการศึกษาส าหรับคนพิการเน้นการบูรณาการท างานร่วมกันกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ โดยพัฒนาผู้พิการให้สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน เมื่อจบการศึกษา
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม  
ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการคัดกรองผู้เรียนที่มีความพิการประเภทต่าง ๆ และพัฒนา
สมรรถนะเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรวม เข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วม ในระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ทั้งการบริหาร
จัดการคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้กับผู้เรียนที่มีความพิการในแต่ละประเภทให้มี
พัฒนาการตามศักยภาพผู้เรียน โดยหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก 
ทุกคนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษา โดยการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เช่น สถานศึกษาที่
จัดการเรียนรวม ศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และศูนย์การศึกษาพิเศษ การติดตามและจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือต่อไป 
  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้ด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานผู้เรียนที่มีฐานะยากจน มีการสนับสนุนกระบวนการ 
คัดกรองของสถานศึกษา ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีระบบการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส 
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ให้ได้รับการศึกษา รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษา และการตรวจเยี่ยมบ้าน เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้เรียน 

5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของสถานศึกษาในทุกด้าน ประกอบด้วย  
1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ 3) โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วย
ตนเอง (Stand.Alone).โดยคัดเลือกก าหนดจุดสถานศึกษาดังกล่าว.การประมาณการจัดท าค าขอ
งบประมาณสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเร่งสร้างคุณภาพความน่าเชื่อถือของ
สถานศึกษา ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านกายภาพและด้านความปลอดภัยให้ผู้ปกครอง 
เกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการน าบุตรหลานของสถานศึกษาเครือข่ายมาเรียนรวมได้ 

 
การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 หน่วยงานทางการศึกษาได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด  
เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติด้านเด็กปฐมวัย บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัย
การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษา นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการครบถ้วน
ทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา   
 
การตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา  
 จากการลงพ้ืนที่การตรวจราชการ พบว่าหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้ด าเนินการและ
ปฏิบัติตามมาตรการก ากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ  
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) Online 2) On air 3) On site  
4) On demand และ 5) On hand จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึนไดม้ีการเน้นย้ าให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นหลัก และให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง  
6 มิติ ได้แก่ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 
และ 6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕62                 
(มาตรา ๓๑) ก าหนดให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงอ่ืน ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 
กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๐) 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน า เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา โดยกระบวนการในการตรวจราชการให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี การตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๕ ก าหนดให้มีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ท าหน้าที่ ขับเคลื่ อนการศึกษาในระดับภาคและจั งหวัด  
โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (๑) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและ
โอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ (๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา (๓) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ (๕) ประสาน 
การบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ เกิดการพัฒนาอย่างบู รณาการ 
ในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
ตลอดจนสรุปรายงานผลการตรวจราชการเป็นรายรอบ ปีละ ๒ รอบ ในภาพรวมของเขตตรวจราชการ   
และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ เพื่อน าข้อมูลจากการตรวจราชการของผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปรับปรุง พัฒนา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล  



๒ 
 

 

ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ยั่งยืนและมั่นคง  
โดยเยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น
เพ่ือให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นมาตรการที่ส าคัญในการตรวจ ติดตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้อง และหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด สมประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และเป็นการด าเนินการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสู งของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามปีงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือทราบผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินการตามประเด็นนโยบาย.ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 8 
 2.2 เพ่ือรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินการตามประเด็นนโยบาย.ข้อเสนอแนะของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจ 
ราชการที่ 8 รวมถึงนโยบาย และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
3. กรอบแนวคิด 
 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้  
การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย.สอดคล้องกับแผน 
การบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ถือแนวปฏิบัติในการตรวจราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถแบ่งภารกิจของการตรวจราชการระดับกระทรวงออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามแผนงาน โครงการที่ส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ  
ตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการ       
   รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม ๒๕๖4  
   รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖4 
 2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผลและผู้ช่วย
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ผู้ตรวจราชการกระทรวง ท าหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการ            
   รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2564   
                       รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2564 
 3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ  
ซึ่งไม่ไดก้ าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปี         
          3.๑ การสืบสวนข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3.2 วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ .ที่เป็นภัย 
และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
  ๓.3 กรณีภารกิจอื่นท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
 
4. ขอบเขตการติดตามประเมินผล 
 4.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เป็นการก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ให้สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับข้อ ๑๑ 
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ 221/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ โดยก าหนดเขตตรวจราชการที่  8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
 4.๒ ขอบเขตของหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานทางการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๘  ดังนี้ 
        4.2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
       ๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        ๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี
       ๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
   4.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จ านวน ๗ เขต ได้แก่ 
        ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
     ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
       ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
     ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
     ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
       6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 4.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ านวน 2 เขต ได้แก่ 
     ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
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         ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
   4.2.4 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
      ๑. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
      ๒. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี
      ๓. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
   4.2.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
(กศน.) จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 

๑. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๒. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุร ี
๓. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 

   4.2.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
     ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชลบุร ี
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง 

   4.2.7 ส านักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑. ส านักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. ส านักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี 
๓. ส านักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 

  4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานจากหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
เขตตรวจราชการที่ ๘ ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 ตามค าสั่ งกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ สป. 20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   4.3.1 การตรวจราชการกรณีปกต ิ
             ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 8 โดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยประเด็น
ค าถามหลัก 5 ค าถาม ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 3) วิธีการแก้ไข
ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการ
ตามประเด็นนโยบาย 5) ปัจจัยความส าเร็จ  
   4.3.2 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) 
             การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประเด็นการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย
ประเด็นค าถามหลัก 5 ค าถาม ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค  
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร  
ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 5) ปัจจัยความส าเร็จ 
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   4.3.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
      เพ่ือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นค าถามหลัก 3 ค าถาม ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 
 
6. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนราชการ หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าและมีหน้าที่
ในการจัดการศึกษา 
 การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะน า สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง 
สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม  หรือด าเนินการอ่ืนใด เ พ่ือให้ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ.สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและ 
ของกระทรวง 
 เขตตรวจราชการ หมายถึง พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตามค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/๒๕61 
ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เขตตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 31/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
       หน่วยงานการศึกษา หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้รับการตรวจ หมายถึง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
 ผู้ตรวจราชการ  หมายถึง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ หมายถึง  ข้าราชการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากการตรวจราชการไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/โครงการ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ
ของรัฐและสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการวางแผนนโยบาย เพ่ือพัฒนา  
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  



 
 

บทที่ ๒ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
แนวคิดส าหรับจัดท าแผนการสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลที่ส าคัญประกอบด้วย 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 5. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 9. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 10. นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
  12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 20  
ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจราชการ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน า  
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา  
  ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร  
และการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                  
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับ
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กระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน     
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ      
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น     
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์    
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ   
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
 1. ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า
 2. การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ     
 3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับ
แรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”.โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ 
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ความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
 
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 1 
ความมั่นคง 2) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 3) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 4) ประเด็นที่ 4 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 6) ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ประเด็นที่ 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
10) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่ วงชี วิ ต 12) ประเด็ นที่  12 การพัฒนาการเรี ยนรู้  13) ประเด็ นที่  15 พลั งทางสั งคม  
14) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 15) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
16) ประเด็นที่  18 การเติบโตอย่างยั่ งยืน 17) ประเด็นที่  19 การบริหารจัดการน้ าทั้ งระบบ  
18) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 19) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 20) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 21) ประเด็นที่ 23  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
5. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม  
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านเศรษฐกิจ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 6) ด้านสาธารณสุข  
7) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี 8) ด้านสังคม 9) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ และ 10) ด้านการศึกษา 
 
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ดังนี้ 1) การปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายล าดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ื อลด 
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ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่  21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมาย  
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา และ 7) การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning 
Reform) 
 
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560.-.2564) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ  
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังนี้  
 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
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 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
 12. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
 9. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ  
ที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561.-.2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่า
ผู้ เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วย ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ 
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง 
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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  เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาล 
จึงได้ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New.Normal.จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education 
Eco - System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 
  นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
  5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล 
ตามนโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ 
Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 
   5.1 ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   5.2 ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู 
Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และคนที่มีคุณภาพ 
   5.3 เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
  ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง
ที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน 
หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อ
ผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  
ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  
ที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะ
และความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
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 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
  1.1.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
 1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
 1.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active.Learning).จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น  เพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
 1.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2.1 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ
ยกระดบัทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 1.2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ 
อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
 1.2.3 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 
 1.2.4 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
 1.2.5 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 1.2.6 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
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 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 2.2 เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก 
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 2.3 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ 
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  4.2 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  4.3 ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 6.1 ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 6.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 6.3 สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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 6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
 6.6 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.7 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial.Plan).ระดับจังหวัด.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.8 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal.จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Education Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว ดังนั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
  7. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ  
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) 
  8. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th.โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง 
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เ พ่ือให้ผู้ เรียน ครู  และผู้บริหารทางการศึกษา  
มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
  9. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)     
  10. จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น  
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิก  
การจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
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 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝุายเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
   
10. นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  ๑. การตรวจราชการกรณีปกติ 
   ตรวจติ ดตามแผนงาน  โ คร งก ารที่ ส า คัญตามน โยบายรั ฐบาล  น โยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1.1 ด้านความมั่นคง 
    การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     1.2.1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) 
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
     1.2.2.การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคต 
ให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า 
     1.2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
   1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1.3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     1.3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
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   1.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     1.4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
     1.4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     1.4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   1.5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      1.5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     1.5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
     1.5.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     1.5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
  2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
  3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ ประกอบด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ปัญหา การร้องเรียน
ของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินงานของหน่วยงาน  สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงวาระแห่งชาติ 
ยาเสพติด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัย และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา และกรณีที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 
   3.1 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการปูองกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   3.2 มาตรการการปูองกัน แก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
  4. การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
            ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่  ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด  
โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ านาจ
หน้าที่ (๓) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ (4) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วม 
และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
           ข้อ 8 (6) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
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          ข้อ 11 (3) ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด  ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ  
ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ ในเขตจังหวัดในการสั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 

 ไดก้ าหนดกรอบและแนวทางการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ระดับกระทรวง ไว้ดังนี้  
 หมวด 1 ข้อ 7 การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

๑. เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู้รับการตรวจ น าแผนการศึกษา
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน  
 2. เพ่ือติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
       3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ 
ให้ค าปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 
       4. เพ่ือเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
       5. เพ่ือตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะน า
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ข้อ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง  
เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ  
ให้ค าปรึกษา และแนะน าเ พ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
         การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษา       
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ          
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  
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 ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการเป็นไป
ตามระเบียบนี้และจะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้      
                     ข้อ 10 ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี  
 2. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ  
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน
อย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือ
พิจารณาโดยด่วน 
 3. สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
       4. สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน
หรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา
แนะน า เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 6. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้ 
ตามความเหมาะสม 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ข้อ 12.ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีส านักงานผู้ตรวจราชการเป็นที่ปฏิบัติงานประจ า
ของผู้ตรวจราชการ โดยให้มีผู้สนับสนุนในการปฏิบัติงานตามสมควร   
 ข้อ 14 ให้ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส างานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีอ านาจหน้าทีต่ามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ข้อ 15 ผู้รับการตรวจ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน มีหน้าที่ ดังนี้       
   1. อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือผู้ที่
ท าหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   2. จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะ
รับการตรวจ 
   3. ชี้แจงหรือตอบค าถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ  

   4. จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
   5. ปฏิบัติหรืองดการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะน าในระหว่าง 
การตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา และรายงาน
ให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน 



๑๙ 
 

 

   6. รายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ 
   7. ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ  

 หมวด 2 ข้อ 19 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนวทาง เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
 3. เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา                    
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสองคน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา  
ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการวิจัยและประเมินผลด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน และ
ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เนื่องจากมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความนี้แทน  
“การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ที่ก าหนดใน
มาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี”   
 ข้อ 21 ให้คณะกรรมการตามข้อ 20 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. ก าหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
แผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
    2. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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    3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจ
ราชการ การรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   7. แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เ พ่ือด า เนินการใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
 8. ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 



 
 

บทที่ 3 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๘ เพ่ือทราบและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณชนรับทราบ 
และเพ่ือให้การดำเนินการตรวจและติดตามบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดขั้นตอนวิธีการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
 
1. ระยะเวลาการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึง
วันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 
 
2. กลุ่มเป้าหมายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักของการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๘ ประกอบด้วย 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
 ๑.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
 1.๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน ๗ เขต ได้แก่ 
 2.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๒.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
    2.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
 2.๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
 2.๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
 2.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
 2.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 2 เขต ได้แก่ 
 3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
 3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
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 4. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
 4.1 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.2 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 
 4.3 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) จำนวน 
๓ แห่ง ได้แก่ 
 5.1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5.2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี 
 5.3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
 6.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 6.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชลบุรี 
 6.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง 
 7. สำนักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
 7.1 สำนักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 7.2 สำนักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี 
 7.3 สำนักงานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ในครั้งนี้ ใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประกอบด้วยประเด็นคำถามหลัก 5 
คำถาม ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 3) วิธีการแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการ 
ตามประเด็นนโยบาย 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ดำเนินการดังนี้ 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เขตตรวจราชการที่ ๘ ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ส่งแบบรายงานฯ ไปยังสำนักงาน



๒๓ 
 

 

ศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๘ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เพ่ือนำไปจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
หน่วยงานการศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมของจังหวัด  
และจัดส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยรับตรวจ บันทกึข้อมูล
จากการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา ในการร่วมปฏิบัติการสนับสนุน 
การตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ ๘  
ตามกำหนดการตรวจราชการ 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการโดยแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ที่ได้รับกลับคืนมาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการที่ ๘ และข้อมูลที่ได้จากการรายงานของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. นำแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ที่ได้รับ
กลับคืนมาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๘ มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
โดยจำแนกเป็นรายสังกัด  
  2. นำแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ ตามประเด็น 
ในแต่ละนโยบายของการตรวจราชการและติ ดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ มาบันทึกข้อมูลเป็นรายนโยบาย  
การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
ประเด็นหลัก 5 คำถาม ได้แก่ 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 3) วิธีการ
แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการ
ตามประเด็นนโยบาย 5) ปัจจัยความสำเร็จ นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และนำเสนอ
ในรูปแบบความเรียง 
 ๓. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการรอบท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขตตรวจราชการที่ ๘ เสนอผู้บริหาร 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการตรวจราชการ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 การติดตามประเมินผลเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง เป็นกระบวนการที่จะก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการก ากับ ควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินผล 
ว่าภารกิจส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งการติดตามประเมินผลตามแผนการตรวจราชการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานด้านผลผลิตและผลลัพธ์ เพ่ือน าเสนอ
ความส าเร็จของการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบ
ของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการก าหนดประเ ด็นและสร้างเครื่องมือส าหรับ 
การติดตาม และประเมินผลเพ่ือการจัดท ารายงานผล  
 เนื้อหาประกอบด้วย ผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda.Based) ประเด็นการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย .และ 
ผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพ่ือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ในสถานศึกษา ซึ่ งสามารถวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ของหน่วยงานในสังกัด สรุปได้ดังนี้ 
 
การตรวจราชการกรณีปกติ 
1. ด้านความม่ันคง  
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ มีการด าเนินการ 
ขับเคลื่อนส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม          
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดได้อย่างหลากหลาย 
ทั้งในรูปของการจัดท าโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
มีคุณธรรม ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตน 
สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกเสือเนตรนารี เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศในแต่ละกลุ่มประเภท เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือให้ลูกเสือ  



   ๒๕ 
 

 

เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์
ด้านสังคม ด้านจิตใจ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ รดน้ า พรวนดิน และท าความสะอาดรอบบริเวณที่จัด
กิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมีการขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงเรี ยน
คุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ที่ดีงามตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมืองดี             

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจัดสอนในรายชั่วโมง
และการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจ าปีของแต่ละระดับชั้น ซึ่งประกอบด้วยวิชาเดินทางไกล เงื่อนเชือก 
การปฐมพยาบาล การแสดงออกทางศิลปะ อุดมคติ และบริการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ  
ตามค าปฏิญาณกฎของลูกเสือและการท าตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อ่ืนพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะในการใช้ชีวิต การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน สอนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์ ส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพเรียบร้อย มีความเมตตา เชื่อฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์  
มีจิตใจร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก รู้จักอดออมและประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจา ใจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า                 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ใช้หลักส าคัญของกระบวนการลูกเสือ โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้และ
ผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มีระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย โดยการศึกษาและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม 
ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  มีนิสัยในการสังเกต จดจ า  
เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศชาติ สามารถน าความรู้จากกระบวนการลูกเสือไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีความสุข  

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการงด 
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก 

 2. สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
เนื่องจากครูมีจ านวนน้อย ครูไม่ครบชั้น และขาดแคลนบุคลากรทางการลูกเสือ 



   ๒๖ 
 

 

 3. ครูผู้สอนมีภาระงาน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
 4..เวลาส าหรับจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดมีจ ากัดหรือมีกิจกรรมอ่ืนแทรก ท าให้ 
ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือให้ครบทุกข้ันตอน 
 5. ผู้เรียนยังไม่ตระหนักในกระบวนการลูกเสือ ท าให้การเรียนรู้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน เช่น การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น 

 2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านลูกเสือแก่ข้าราชการครู  
 3. ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทางการลูกเสือ 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1. ควรมีการจัดตั้งสโมสรลูกเสือในจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานด้านลูกเสือมีประสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองในด้านทักษะ กระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาดอย่างจริงจัง 

 3. ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

5) ปัจจัยความส าเร็จ  
 
 

โรงเรียนที่เป็นต้นแบบหรือ
แบบอย่างท่ีดี 

สถานที่ตั้งสถานศึกษา รายการและรายละเอียดของ 
ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา
  

อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
(ประเภทผู้บริหาร) 

โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
(ประเภทผู้บริหาร) 

โรงเรียนวัดแพรกนกเอ้ียง 
 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
(ประเภทผู้บริหาร) 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
(ประเภทผู้สอน) 

โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ
  

อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
(ประเภทผู้สอน) 

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะ
สินอนุสรณ์” 

อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
(ประเภทผู้สอน) 

โรงเรียนวัดบางวัว อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน  อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 



   ๒๗ 
 

 

โรงเรียนที่เป็นต้นแบบหรือ
แบบอย่างท่ีดี 

สถานที่ตั้งสถานศึกษา รายการและรายละเอียดของ 
ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

โรงเรียนวัดสามกอ  อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

โรงเรียนวัดลาดบัว อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข
  

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

 โรงเรียนวัดประชาบ ารุง
  

อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงศักดิ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 
 

อ าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

ชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญ  
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี  2563 

โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี 

รองชนะเลิศ ประเภทเนตรนารีสามัญ 
รุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี  2563 

โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรม
นุเคราะห์”  

อ าเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี 

ยุวกาชาด ดีเด่นโล่พระราชทาน  
ปี 2563 ประเภทครูผู้สอนยุวกาชาด 

โรงเรียนอารีย์วัฒนา อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์(นกน้อย) 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 

 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) 
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดฉะเชิ ง เทราและหน่วยงานทางการศึกษา ใน พ้ืนที่ 

มีการด าเนินการในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  โดยการเพ่ิมพูนทักษะ 
(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up.skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New.skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยด า เนินการส่ ง เสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น  มุ่ ง พัฒนาผู้ เ รี ยน 
ทุกคน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (3Rs8Cs).เน้นการน ามาผสานกันเป็น 
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing).และคิดเลขเป็น (Arithmetic) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหาได้  ผู้ เรียนมีคุณธรรม และอยู่อย่างพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี  



   ๒๘ 
 

 

รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีทักษะอาชีพตามวิถี EEC.โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในการจัดท าหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจ และ
สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะ (Up.skill).ให้ผู้เรียนมีทักษะเพ่ิมขึ้น
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาในการท างานต่อไปได้ สถานศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น อบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill).พัฒนาทักษะ  
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนมีการเพ่ิมพูนทักษะ  
(Re-skill) การพัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New.skill) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษาและความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีการเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้การใช้สื่อออนไลน์ 
เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดการศึกษาสร้างอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การต่อยอดอาชีพเดิมให้เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ มีการเพ่ิมมูลค่าในการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และมีการส่งเสริมการขายในระบบ
ออนไลน์ รวมทั้งเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะคอมพิวเตอร์ และทักษะภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนี้ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่
ต้องการพัฒนา จัดเป็นค่ายพัฒนาเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียน รวมถึงพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพของผู้เรียน โดยอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ได้ด าเนินการผลิต
และพัฒนาก าลังคน รวมถึงขยายหลักสูตรที่ เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือรอง รับ 
ความต้องการของประชาชน และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาน
ประกอบการ ในการจัดการศึกษาร่วมกันเพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริม
โอกาสการมีงานท าให้แก่ผู้เรียน ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ท าให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาชีพ สนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้และ  
ความเชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ร่วมสนับสนุน ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน 
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ สนับสนุน
การศึกษาให้กับผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาและ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้กับทางสถานศึกษา นอกจากนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพ่ือจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ และมีความล่าช้า 
 2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาได้ .อีกทั้งสถานประกอบการบางแห่งงดรับ
นักศึกษาฝึกงานหรือรับฝึกงานจ านวนน้อยลง 

 3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติได้ ครูผู้สอนจึงใช้เทคโนโลยีจัดท าสื่อการเรียนการสอน เช่น คลิป
วิดีโอการสอน การสอนแบบถ่ายทอดสด เป็นต้น ท าให้พบว่าครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล   

 4. ขาดบุคลากรที่จบสาขาโดยตรงที่มีความถนัดในด้านวิชาชีพ    
 5. ในการแนะแนวการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต ไม่มี
ข้อมูลแนวทางประกอบอาชีพของตนเอง ผู้เรียนบางคนเมื่อไปศึกษาต่อปรับตัวไม่ได้ต้องออกกลางคัน 

 6. การจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะอาชีพของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ยังไม่ครอบคลุมทักษะอาชีพตามวิถี EEC.ทั้ง 10 อาชีพ และ
ครูผู้สอนขาดทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. เนื่องด้วยปัญหาด้านงบประมาณ จึงเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม และ 

ลดจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 
 2. ใช้งบประมาณของสถานศึกษาในการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาท าการสอน 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
    1. จัดสรรงบประมาณ เอกสาร สื่อ นวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาให้เพียงพอ 

และจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือฝึกอบรมผู้เรียน
ก่อนเข้ารับการฝึกงานล่าช้า ท าให้การจัดอบรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
 2. การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา  
 3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน าเสนอสารสนเทศความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการแต่ละจังหวัด  

5)  ปัจจัยความส าเร็จ  
  1. โรงเรียนวัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการเรียนการสอน งานประดิษฐ์ จักสาน แกะสลัก
ผลไม้และขนมไทย  
  2. โรงเรียนตลาดคลอง 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และสร้างชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ เช่น การพิมพ์เสื้อ แก้วน้ า เป็นต้น   
  3. การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม.ระดับอาชีวศึกษา.จังหวัดระยอง  
เพ่ือแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและ
มีงานท า  

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน

การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคต  
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ด าเนินการตามนโยบาย
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ท าให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถหารายได้ หรือท าเป็น
อาชีพเสริม มีการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทราและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายก จากการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคต ท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์ตรง 
จากการฝึกงาน ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาที่หลากหลาย 
และร่วมผลิตผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่
จะเรียนสายสามัญควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนถึงปานกลางที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อในสายอาชีพ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ เห็นความส าคัญของ 
การส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน จึงส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าโครงการสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่ 
การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า โดยจัดการอบรมอาชีพระยะสั้นและเผยแพร่สื่อดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพ รวมถึงการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะอาชีพต่างๆ อีกทั้งสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนใน
สายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา 
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และฝึกฝนทักษะอาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต สามารถมีรายได้
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมเกื้อหนุน ช่วยเหลือดูแลชุมชนและสังคมต่อไปได้ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคต  
โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและสมรรถนะ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ โดยหลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทความต้องการของชุมชน ประกอบการ และผู้เรียน
นอกจากนีห้น่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน
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ได้เรียนรู้การลงมือปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับ 
ทีสู่งขึ้นหรือน าไปต่อยอดการท างานในอนาคต 
  

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้เรียนต้องเดินทางไปศึกษายังสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ซึ่งต้องใช้เวลา                  

ในการเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพ่ิมขึ้น  
อีกทั้งยังยากต่อการควบคุมดูแล 

    2. กิจกรรมอาจมีความซ้ าซ้อนกัน ท าให้ต้องขาดเรียนหรือไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้
เวลาเรียนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิศึกษาไม่สอดคล้องกัน มีการเหลื่อมเวลาในการจัดการเรียน 
การสอน เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเปิดและปิดสถานศึกษาไม่ตรงกัน 
 3. การขาดแคลนเครื่องมือวัสดุที่ใช้ในการฝึกการปฏิบัติงาน เช่น แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมีจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เรียน 
 4. จ านวนผู้เรียนลดลง และผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงระบบการศึกษาแบบทวิศึกษา 
 5. ผู้เรียนต้องเดินทางไปเรียนซึ่งมีระยะทางไกลและยากต่อการควบคุม 

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. กลุ่มสถานศึกษาหรือเขตคุณภาพการศึกษารวมตัวกัน จัดหาทรัพยากรด้านต่างๆ ที่ขาด

แคลน โดยขอสนับสนุนงบประมาณ ขอความร่วมมือจากโรงเรียน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากทางภาครัฐ 
และเอกชน ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการมีงานท า 

 2. จัดท าโครงการของบประมาณเพ่ือซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
เพ่ือรองรับห้องเรียนอาชีพ    

 3. สถานศึกษาจัดให้มีรถรับส่งผู้เรียน 

 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1..การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อ

การใช้งาน 
  2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเข้าใจระบบการศึกษาแบบทวิศึกษา 
  3. ขยายช่องทางในการจัดท าระบบทวิศึกษากับสถานประกอบการ 

 5) ปัจจัยความส าเร็จ   
 1. โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหลักสูตร
กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ การจ าหน่ายและการท าอาหาร ช่างตัดผม ช่างเชื่อม นักดนตรี ห้องเรียน
หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี  
 2. โรงเรียนตลาดบางบ่อ ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งบริษัท
สร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุจริต มีการประชุมการด าเนินงาน การจ่ายเงินโบนัส
คณะกรรมการ เงินปันผลแก่สมาชิก ด าเนินการโดยนักเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารบริษัท 
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ลูกชิ้นปิ้ง น้ าดื่ม
สมุนไพร ขนมปังกรอบ คุกกี้ ขนมขบเคี้ยว ขนมไทย ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่มที่มีความหวานน้อย 
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จ าหน่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนในราคาประหยัด สะอาดและปลอดภัย  
เป็นการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนสุจริตตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คือ  
มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 3. โรงเรียนวัดดงยาง ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์
แกนน าโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงคือ กะหรี่ปั๊บ 
ขนมไทย ข้าวเกรียบปากหม้อ น้ าสมุนไพร และขยายเครือข่ายงานอาชีพไปสู่โรงเรียนต่างๆ มีการจัด
อบรมนักเรียน จัดนิทรรศการแสดงผลงานอาชีพร่วมกัน 
 4. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงาน ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ต่อสายอาชีพที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ หรือเป็นแรงงานฝีมือดีที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดี  
 5. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียน 
ในสายวิชาชีพ เมื่อผู้ เรียนส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 
วุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน โดยโรงเรียน 
ที่จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา มีดังนี้ 
 
ที ่ โรงเรียน สถานศึกษาเรียนร่วม สาขาวิชา 
1 โรงเรียนบ้านบึง  

“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 โรงเรียนคลองก่ิวยิ่งวิทยา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา

“กรุงไทยอนุเคราะห์” 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 โรงเรียนแสนสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ยานยนต์และคหกรรม 
เพ่ือการโรงแรม 

5 โรงเรียนพานทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การตลาดและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 โรงเรียนนิคมวิทยา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย การโรงแรมและซ่อมบ ารุง 

7 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - 

8 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - 

9 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - 

10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 3 
ชนะสงสารวิทยา 

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - 

11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา - 
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ที ่ โรงเรียน สถานศึกษาเรียนร่วม สาขาวิชา 
12 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

13 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ - 

14 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 

- 

15 โรงเรียนหมอนทองวิทยา วิทยาลัยการอาชีพ 
กาญจนาภิเษก หนองจอก           

 

16 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์   วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ 
(ลาดขวาง) 

 

  
 2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี   
 ๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี โดยด าเนินงานภายใต้ “โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน” มีการจัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน 
ด าเนินการดังนี้ 1) กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการตามแผน 
การจัดการเรียนการสอน โดยจัดกระบวนการนิเทศอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อภาคเรียน และประเมินผล  
การนิเทศทุกครั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ รวมถึงผู้เรียนที่จบการศึกษาแล้วเข้าท างานในสถานประกอบการ  
2) กิจกรรมติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาคเรียน โดยให้ผู้เรียน
น าผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการน าเสนอและสอนเสริมเพ่ิมความรู้ในส่วนทฤษฎี รวมถึง 
การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกเรียนแบบทวิภาคี โดยด าเนินการแนะแนวการศึกษาให้แก่ 
ผู้ที่เข้ามาสมัครเรียน แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน คือการแนะแนวการศึกษาของงาน แนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน ซึ่งจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6  
ที่ก าลังจะจบการศึกษาได้เข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี อีกทั้งยังประสาน 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเข้าร่วมการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีกับสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ใด้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอบแบบทวิภาคี โดยสถานศึกษาในพ้ืนที่ได้จัดท าข้อตกลงร่วมกับสถาน
ประกอบการส าหรับการฝึกอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง เพ่ือพัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู้ ส่งเสริมโอกาสการมีงานท าให้แก่ผู้เรียน  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะตรงตามความต้องการ 
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ของสถานประกอบการ ได้รับการฝึกอาชีพ ฝึกงานตรงตามสาขาที่เรียน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เกิดทักษะในการท างาน 
เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหา และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสการมีงานท าให้แก่ผู้เรียน 

 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1..จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สถานประกอบการ
หลายแห่งปิดกิจการชั่วคราวหรือยกเลิกกิจการ ส่งผลให้ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้      
 2..ผู้เรียนที่เลือกเรียนแบบทวิภาคียังมีจ านวนน้อย เพราะผู้เรียนสนใจสาขาที่ยังไม่มี
หลักสูตรเปิดสอนแบบทวิภาคี 
 3..ครูผู้สอนเข้าร่วมการเรียนรู้การฝึกอาชีพในสถานประกอบการน้อย เนื่องจากใช้
ระยะเวลาในการอบรมนาน และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  
 4. สถานประกอบการบางแห่งฝึกอาชีพไม่ตรงกับแผนการฝึกอาชีพของผู้เรียน 
 5. ผู้เรียนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ท าให้การจัดการ
ฝึกอาชีพขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ 

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. ประสานงานกับครูฝึกสอนในสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด  
 2..ช่วงระยะเวลาที่ผู้ เรียนจ าเป็นต้องหยุดฝึกงาน ได้จัดกิจกรรมการนิเทศออนไลน์  
เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการติดตามผลการเรียนออนไลน์ 
 3..ผู้เรียนต้องหยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย จึงจัดส่งผู้ เรียนกลับเข้าไปฝึกงานอีกครั้ง  
และสถานประกอบการบางแห่งที่ไม่สามารถรับผู้เรียนกลับเข้าไปฝึกงานได้ สถานศึกษาด าเนินการส่งตัว
ไปฝึกงานในสถานประกอบการแห่งใหมห่รือรับกลับเข้าฝึกงานในสถานศึกษา 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1. นโยบายการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ควรมีการเปิดทวิภาคีในสาขาอ่ืนเพิ่มเติม 
 3. จัดท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดและต่างจังหวัดมากขึ้น 
 4. เพ่ิมแรงจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทวิศึกษา ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมมากขึ้นโดยก าหนดมาตรฐานในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้อยู่ในระดับ 
เดียวกัน 

5) ปัจจัยความส าเร็จ   
 1. นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน สามารถท างานได้ทันทีท่ีเรียนจบ 

 2..ผู้เรียนสามารถฝึกอาชีพที่ตรงตามสมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการ

สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียน  
ให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ในการจัดอบรมตามโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ
การสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ “มานะ
โมเดล” โดยครูมานะ มานะประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“จิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายในส าหรับเด็กปฐมวัย”.มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้มีทักษะต่างๆ โดยใช้กระบวนการทักษะ 3Rs8Cs ส่งเสริม 
สนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องและเหมาะสม  
โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลการเรียนและเตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  
โดยส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อม 
ในการปรับตัว ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของโรงเรียน จุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายของต้นสังกัด 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด อีกทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรและสามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษามีการน านโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่ห้องเรียน (Active.Learning).โดยสอดแทรก
กระบวนการ Active.Learning.ลงในสาระวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมนิเทศ อบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น 
Active Learning มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดแยกเป็น 
KPA.ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเอง ให้ความรู้และช่วยพัฒนาเพ่ือนร่วมชั้น  
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และทักษะที่หลากหลาย ครูผู้สอนเปลี่ยน
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บทบาทจากการบอกความรู้เป็นผู้ชี้แนะและแนะน าผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้และปรับระบบการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  
เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ  
และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือ
วิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมผ่านการท ากิจกรรม (activity based) หรือการท า
โครงงาน (project based) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
คิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้
เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1..ครูบางส่วนยังไม่เข้าใจวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
หรือการน าไปสู่การเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

 2. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ประสบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เสถียร ไม่สามารถรองรับ 
การใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกัน 

4. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ประสบปัญหาครูผู้สอนไม่ครบชั้น และบางจังหวัดขาด
ผู้บริหารโรงเรียน 

5. ด้วยงบประมาณท่ีจ ากัด ท าให้ครูไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคน 

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1..หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีการจัดกิจกรรมนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 จึงจัดท าเอกสารเสริมความรู้แก่ครูผู้สอน 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
การจัดหา และการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1. จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ศึกษานิเทศก ์เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร จัดการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน

อย่างต่อเนื่อง 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับจุดเด่น
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ของสถานศึกษา จุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายของต้นสังกัด เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  
มีสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและบูรณาการสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น จัดการเรียนแบบเชิงรุก Active.Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21   

 3.2 การพัฒนาครูให้ มีทักษะความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการ

ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยประสานงาน
กับหน่วยงานศูนย์ HCEC.และสถานศึกษาในการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR.ตามรายชื่อบุคคลเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการจัดท าโครงการส่งเสริม
มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล พัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กด้วยการจัดซื้อหนังสือแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด าเนินการผ่านโครงการ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมมือกับ บริษัท ICDL Thailand company Limited (ICDL Thailand) ในการร่วมพัฒนา และยกระดับ
ด้านทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงให้ผู้ เรียน ครู และบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษา
ตามความต้องการ การจัดอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  
มีการน าเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนมากข้ึน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สามารถพัฒนาทักษะทางภาษา โดยมุ่งหวังให้ครูเกิดความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเทคนิควิธีการ 
จัดเรียนการสอน        

 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1..ผู้ปกครองและชุมชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

โดยขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางการศึกษา 
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2. ครมีูภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างจริงจัง 
3. ครูบางท่านขาดความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. ครูบางท่านขาดความกระตือรือร้น ขาดทักษะ การใส่ใจ และความเข้าใจในการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์ HCEC.มีความเร็วต่ า และการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาศูนย์มีความล่าช้า มีปัญหาเรื่องการอบรมพัฒนาบุคลากรประจ าศูนย์ฯ และ
คณะกรรมการระดับศูนย์ขาดความเชี่ยวชาญในการอบรมและพัฒนา 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. ก าหนดสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนของครูให้ชัดเจน  
 2. จัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งที่อยู่
โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1. สร้างมาตรการและก าหนดสัดส่วนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ชัดเจนทั้งครแูละนักเรียน 
 2. จัดสรรอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้กับครูและนักเรียน 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ   
 1. ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 มีโรงเรียนที่มี

ความพร้อมสามารถเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini.English.Program).เพ่ิมขึ้น 1 แห่ง คือโรงเรียน
อนุบาลวัดอู่ตะเภา ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นการด าเนินงาน  
ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 134/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English.Program/ 
Mini.English Program) และแนวทางการเกิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 อย่าง
ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานทุกประการ ทั้งนี้ครูผู้สอนหลักสูตร English Program/Mini English 
Program ของโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาทุกคน ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
ตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดั บสากล 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตั้งแต่ระดับ B1 เป็นต้นไป 

2. เขตตรวจราชการที่ 8 มีศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human.Capital 
Excellent Center: HCEC) ดังนี้ 

 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center: HCEC) 

จังหวัด โรงเรียน 
ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 

โรงเรียนพานทอง 
โรงเรียนสิงห์สมุทร 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center: HCEC) 
จังหวัด โรงเรียน 

ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 

ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนดัดดรุณี 

 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม 

สนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) โดยให้ครูและผู้เรียน
สมัครเข้าใช้งานผ่าน Education Excellence Platform : DEEP เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ครูสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของผู้เรียนและวัดผลการเรียนรู้ 
ได้จากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนให้ครู 
บุคลากร และผู้เรียน เข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้แก่ 
โครงการพฒันาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาในสังกัด น าแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการจัด 
การเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาให้สามารถจัดการ
องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ
รวมทั้งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online.On-site.และ On-air มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาใช้ Digital Education Excellence Platform : DEEP ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยให้ครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ของทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์ม ผ่าน OBEC Channel และระบบ
Online.อีกทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร.มีการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล.(Digital.Learning Platform) ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และจัดการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนให้มีการออกแบบการเรียนรู้ 
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพ่ือการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ มุ่งหวังให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้รวดเร็วขึ้น เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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ครูผู้สอนกับผู้ปกครองและผู้เรียนมากขึ้น .และเป็นการสร้างทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ 
ที่หลากหลายส าหรับผู้เรียน 

  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1..ครูผู้สอนมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

แต่ยังมีครูบางส่วนที่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการน าแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ 
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา 

 2. การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มในบางครั้งมีปัญหา ไม่สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ 
 3. มีการสมัครเข้าใช้งาน Digital Education Excellence Platform : DEEP แต่ไม่สามารถใช้งาน 

ได้เต็มความสามารถของโปรแกรม เนื่องจากผู้ใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
 4. แพลตฟอร์มดิจิทัลมีค่าบริการท าให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ 
 5..ผู้เรียนบางคนมีฐานะยากจน ขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค มือถือ หรืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้  
 6. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายของโรงเรียนไม่เสถียรพอที่จะรองรับการใช้งานจ านวน
มากได้ในเวลาเดียวกัน ขาดความต่อเนื่องในการใช้เนื่องจากครูผู้สอนไม่ช านาญด้านการใช้เทคโนโลยี  
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 7. การใช้งานระบบ Digital Education Excellence Platform : DEEP มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน 
และรูปแบบของเนื้อหาดูเรียบง่ายไม่น่าสนใจ 
 8. ระบบบัญชี (Account) ที่สร้างขึน้มีความยาวยากต่อการจดจ า ท าให้นักเรียนลืมบัญชีหรือ
รหัสผ่าน ต้องกู้คืนรหัสผ่านเป็นประจ าก่อนการเข้าใช้งาน 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 ๑. ผู้สมัครเข้าใช้งานประสานความช่วยเหลือกับผู้ดูแลระบบ.DEEP.ระดับโรงเรียนและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ผู้ดูแลระบบ DEEP.ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แนะน าช่องทางให้ความรู้ 

ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน 
 3. กรณีที่นักเรียนและครูผู้สอนไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ DEEP.ได้ เนื่องจากการด าเนินการ

ลงทะเบียนโดยการใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้งาน และใช้วันเดือนปีเกิดเป็นรหัสผ่าน 
โดยระบบได้ดึงข้อมูลมาจากระบบ DMC.อาจมีการคลาดเคลื่อนของข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา
สามารถท าได้โดยผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าการเพ่ิมข้อมูล
ผู้ใช้งาน 

 4. ครูผู้สอนใช้การแก้ไขปัญหาโดยให้นักเรียนที่ลืมบัญชีหรือรหัสผ่านบ่อยครั้ง ให้จดบันทึก
ลงในสมุดประจ าวิชา 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 ปรับเปลี่ยนการเข้าใช้งานในระบบ DEEP ให้ง่ายยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดูสวยงาม 

ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
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  5) ปัจจัยความส าเร็จ   
   1..ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019.(COVID-19) 

สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จาก DEEP.ในการจัดการเรียนการสอน.และสามารถสร้างนวัตกรรมในการจัด 
การเรียนการสอน 
 2. โรงเรียนมีเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มของโรงเรียน  มีการใช้
กระบวนการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีเว็บไซต์แหล่ง
เรียนรู้ WWW.TECS4.COM เป็นคลังสื่อและเครื่องมือเพ่ือการจัดการเรียนรู้  

 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย   
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยจัดท าโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ 
เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดตามประเด็นที่ก าหนด รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจัด
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลเด็กปฐมวัยและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สร้างการรับรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 2) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 3) จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และ 4) คัดเลือก รวบรวมผลงานวิจัย 
นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
สถานศึกษาใช้ 6 กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) กิจกรรมสร้างสรรค์ 4) กิจกรรมเสรี 5) กิจกรรมกลางแจ้ง และ  
6) กิจกรรมเกมการศึกษา ในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560    

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรครู
ปฐมวัย เข้าร่วมอบรมตามความสนใจ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบต่างๆ  
ตามบริบทของโรงเรียน เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดไฮสโคป  
(High Scope) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา การคิดและการตัดสินใจจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) เป็นต้น 
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและโภชนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึก  
ผลทางโภชนาการที่ได้รับในแต่ละวันให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รวมทั้งการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเป็น
ประจ าทุกเดือน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจ าวัน เช่น การออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
ประสานงานให้มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับสุขภาวะ และ
ใหค้รูปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก ากับ ดูแล ติดตามผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและมีทักษะความรู้ สามารถ 
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทีส่มวัย 

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1..ข้อจ ากัดด้านสัดส่วนจ านวนครูที่สามารถเข้ารับการอบรม เนื่องจากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 2. ความซ้ าซ้อนในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยของหน่วยงานอื่นๆ     
 3..การโยกย้ายบุคลากร และบุคลากรไม่ได้เรียนจบด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  
จึงท าให้ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัย  

 4. ผู้ปกครองบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน 
 5. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน     

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1..ควรให้ความส าคัญในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้

เกิดคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา  
 2. ควรมีการส ารวจความต้องการ และส่งเสริมสถานศึกษาด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามบริบทที่เหมาะสม  

 3..การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ควรมีการก าหนดรูปแบบ การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเหมือนกัน รวมทั้งลดความ
ซ้ าซ้อนกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน 

 4..การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา ควรก าหนด
เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และรายละเอียดของการนิเทศ รวมทั้งก าหนดวิธีการนิเทศ
ที่ชัดเจนร่วมกัน เพ่ือการวางแผนการนิเทศร่วมกัน เพ่ือจะได้ข้อมูลการศึกษาเด็กปฐมวัยในภาพรวม  
โดยบูรณาการการนิเทศกับภาระงานด้านอื่นๆ ด้วย 

 5. จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้กับผู้ปกครองเพ่ือแนะน าวิธี   
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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 6. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่ องหลักโภชนาการ สุขภาพ และการออกก าลั งกายส าหรับ 
เด็กปฐมวัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปลูกฝังความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นประจ า
และต่อเนื่อง 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1..ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัยอย่างจริงจัง 
 2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทที่เหมาะสมกับสังคม 

สภาพแวดล้อม เนื่องจากแต่ละรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีจุดเด่นที่ต่างกัน ทั้งการจัดประสบการณ์  
แบบโครงการ (Project.Approach).การจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ (Whole.Language) การจัด
ประสบการณ์แบบมอนเทสซอรี (Montessori) 

  3. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ต้องการรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
อบรมและพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัย 

 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง เรื่องอันตรายที่เกิดจากโรคอ้วนในเด็ก  
โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการในเด็กมาให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแล 
ในเรื่องสุขภาวะและโภชนาการในเด็กปฐมวัย  

5) ปัจจัยความส าเร็จ   
 1. โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารการจัด

การศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ด้านผู้บริหาร) 
 2. การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนระดับ

ปฐมวัยเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ การแสดงล าดับขั้นตอนการท างานโดยใช้ภาพ  
หรือสัญลักษณ์ การเขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านการเล่น  ซึ่งมีสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ได้แก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และโรงเรียนบ้านช าฆ้อ จังหวัดระยอง 

 4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 ๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีระบบการดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ โดยออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพ่ือรับทราบปัญหา 
และส ารวจความต้องการช่วยเหลือ มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบภัยและ
เสียชีวิต จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนักเรียน
พิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการ 
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และได้รับการยืนยันข้อมูล 
ที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET มีจ านวน 790 คน และมีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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(IEP online) ครบ 100% การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายคนพิการ  ส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายคนพิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พร้อมทั้งการจัดการศกึษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยค านึงถึงความสามารถ ความถนัด เพ่ือพัฒนาทักษะในการด ารงชีวิต  ตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพพ่ึงตนเองได้ มีการจัดการศึกษาแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
ความสามารถผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งผลการขับเคลื่อนตามนโยบายนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ได้ด าเนินการตามนโยบายของต้นสังกัด ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการเรียนรู้ การฝึกทักษะ 
และการพัฒนาตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ รวมทั้งมีการฝึกทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและข้อมูล 
คนพิการในสถานศึกษาท่ัวไป จากข้อมูล DMC และข้อมูลคนพิการในสถานศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนรวม 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนทุกคน และได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เช่น ศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถนะเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วมในระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ทั้งการบริหารจัดการคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งครู 
ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ 
ยังติดตามการด าเนินงานคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา  
ในสังกัด สนับสนุนกระบวนการคัดกรองของสถานศึกษา และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                                         

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และ
ร่วมกันแก้ปัญหา พร้อมทั้งพัฒนาผู้พิการให้สามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้และเมื่อจบการศึกษาสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ 
ทางสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมในด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ปลูกฝังการดูแล รักษาสุขภาพ
ของตนเองให้สมดุล พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี มีการรับรู้ สติปัญญา มีแรงบันดาลใจ และ
สามารถตัดสินใจตอบสนองต่อพฤติกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน ผ่านการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนควบคู่ไปกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การเรียนรู้ในทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอาสาสมัคร 
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2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ส าหรับคนพิการ 
 1. ครูผู้สอนมีความกังวลในกระบวนการคัดกรอง และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เฉพาะบุคคล 
 2..สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลระบบสารสนเทศทางการศึกษาพิเศษ และการศึกษา
สงเคราะห์.Special.Education.Technology (SET).ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องและความเข้าใจในการกรอกข้อมูล 
 3..ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณจ้างพ่ีเลี้ยงคนพิการ
ให้กับโรงเรียนยังไม่ทั่วถึง และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพ่ือจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนไมเ่พียงพอ          
  4..ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีการย้ายบ่อยครั้งและผู้บริหารโรงเรียนที่ย้ายมา ยังไม่สามารถ
ด าเนินการต่อได้ ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่องและไม่ประสบความส าเร็จ 
 5. ผู้ปกครองขาดความร่วมมือในการจัดการศึกษา เช่น ไม่พาผู้เรียนเข้ามาเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
ไม่ร่วมมือในการน าความรู้ที่ครูมอบให้ไปต่อยอดการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน  
 6. ผู้ เรียนที่มาเรียนในสถานศึกษาปกติมีความพิการซ้ าซ้อนเป็นจ านวนมาก ท าให้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากครู บุคลากรบางท่านยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญ
ในการจัดการเรียนการสอน 
           ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
 1. งบประมาณในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ  
 2..ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบ DMC ไม่ได้เลือกประเภท 
ด้อยโอกาสเป็นยากจน ท าให้การประมวลผลของระบบไม่พบว่ามีผู้เรียนยากจน ผู้เรียนจึงไม่ได้รับ 
การพิจารณาความช่วยเหลือในรอบปีนั้นๆ  
 3. ผู้เรียนบางกลุ่มมีการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง จึงท าให้นักศึกษาขาดการศึกษาที่
ต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและฐานะทางครอบครัวที่ยากจน จึงท าให้ขาดทักษะในการเรียนรู้  

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 คนพิการ 
 1. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในสถานศึกษา 
 2. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้ค าแนะน ากับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการวางแผน 

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 3. สร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนพิการ มีการนิเทศ ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการอย่างต่อเนื่อง 
 4. การวางระบบการคัดกรองก่อนและหลังการรับสมัครผู้เรียนที่มีความพิการ เพ่ือรองรับ

ขีดจ ากัดในการดูแล การจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด 
 5. การรับผู้เรียนที่มีความพิการเข้าศึกษาต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการ 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยการสัมภาษณ์ก่อนสมัครเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งผู้เรียน ผู้ปกครองให้มี
ความเข้าใจในบริบทและแนวทางในการปฏิบัติที่ผู้เรียนที่มีความพิการจะต้องปฏิบัติได้เบื้องต้น 
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 ส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
 1..จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอกับจ านวนผู้ ด้อยโอกาส 
ในแต่ละปี 

 2. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ ในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  
 3..ผู้รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานผู้เรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ลงพ้ืนที่ติดตาม 

ตรวจสอบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลผู้เรียนยากจน เพ่ือให้ครูที่
รับผิดชอบมีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1..ปรับบทบาท และภารกิจในการบริหารโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เป็นไปใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมท าอย่างใกล้ชิด รูปแบบของความช่วยเหลือเป็นไปตามความเหมาะสมที่เกิด  
จากข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ 
 2..ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจัดสรรงบประมาณ จ้างพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ ให้กับโรงเรียนที่มีผู้เรียนทีม่ีความพิการจ านวนมาก ตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม  
 3. สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่บุคลากรครู ให้มีทักษะ สมรรถนะ 
และความสามารถในการดูแลคนพิการ  

 5) ปัจจัยความส าเร็จ  
 1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม มีดังนี ้ 
  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง มีครูที่มีความสามารถรับผิดชอบงานการศึกษา
พิเศษ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้พัฒนาความสามารถของตนเอง โดยมีผลงาน
ของครูและนักเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เช่น การวาดภาพระบายสีส าหรับเด็กพิเศษ เป็นต้น 
 โรงเรียนบ้านชุมแสง จังหวัดระยอง มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่โดดเด่น เน้นทักษะ
อาชีพ เนื่องจากผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้พิการซ้ าซ้อน โดยมีนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ได้แก่ ทักษะอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การท าขนมไทย เป็นต้น 
 โรงเรียนบ้านยางเอน จังหวัดระยอง มีระบบการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมีนวัตกรรมที่มี
ความโดดเด่น ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้เรียนกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แจ้งนโยบายให้สถานศึกษา
ทุกแห่ง ติดตามเด็กเข้าเรียน ช่วยเหลือผู้เรียนด้อยโอกาส โดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียนครบทั้ง 138 โรงเรียน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการด าเนินงานระบบ  
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                                      
(Care - taking students and counseling center : Cscc) ระดับเขตคุณภาพการศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหา 
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5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนา
คุณภาพ และเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียนในทุกด้านตามบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือรองรับการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีหลักการท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน เป็นการลดการแข่งขันในการเข้าโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจ าจังหวัดหรือประจ าอ าเภอ และมีการบริหารจัดการ
งบประมาณ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อม เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับ 
ในการเปลี่ยนแปลง โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเสนอชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 2 แห่ง โรงเรียน
วัดสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ และโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ อ าเภอแปลงยาว  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันวางแผนจัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษา แผนที่ และแผน
การบูรณาการการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งผลการด าเนินการขับเคลื่อน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านหนองเขิน อ าเภอบ้านบึง โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ โรงเรียนวัดเสม็ด อ าเภอเมือง
ชลบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน อ าเภอ
บางบ่อทอง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ าเภอพนัสนิคม และโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน อ าเภอพานทอง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน ๑ แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดตโปทาราม อ าเภอศรีราชา 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบการขอรับงบประมาณ 
ตามวงเงินเพ่ือพิจารณาสถานศึกษาตามแผนบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน นอกจากนี้มีการสนับสนุนการลงพ้ืนที่ติดตามของคณะ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการตามนโยบาย และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาจังหวัด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 โรงเรียนบ้านคลอง
ยายเมืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านส านักทอง) โรงเรียนวัดในไร่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า โรงเรียนนิคมพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา  
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  2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
   1..นโยบายจากส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยนบ่อยส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน แนวทางการด าเนินการ
บางส่วนยังขาดความชัดเจน เช่น ด้านงบประมาณที่จะสนับสนุนสถานศึกษา เป็นต้น  
   2. ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาเครือข่ายในบางพ้ืนที่ยังไม่เห็นชอบ
ให้มีการควบรวมสถานศึกษา ซึ่งผู้ปกครองและชุมชนที่ไม่ยินยอม ไม่เห็นด้วยบางส่วน เนื่องจากความ
แตกต่างทางการนับถือศาสนา และมีผู้เรียนพิเศษที่ต้องการการดูแลจากครูสถานศึกษาเดิม 
 3. สถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อยู่ใกล้พ้ืนที่
เสี่ยงกับภัยช้างป่า ท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบต่อภัยช้างป่าที่อยู่ใกล้บริเวณสถานศึกษา 
 

 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   1..ส่วนกลางแจ้งให้จัดส่งข้อมูลในเวลาจ ากัด และปรับแนวทางการปฏิบัติหลายครั้ง ส่งผล
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องปรับข้อมูลหลายครั้ง จึงใช้วิธีการประสานเป็นการภายใน 
กับผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือแก้ปัญหา 
   2. ประชุมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
   1. ส่วนกลางควรก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน และให้เวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
   2. ควรมีการรับฟังความคิดเห็น หรือผลกระทบนโยบายที่มีต่อผู้เรียนเป็นหลัก 
  3. ต้องการให้เปลี่ยนการวัดระยะทางจากบ้านผู้เรียนไปสถานศึกษาหลักแทนการวัด
ระยะทางจากสถานศึกษาเครือข่ายไปสถานศึกษาหลักเพ่ือให้ได้ค่าพาหนะตามความเป็นจริง 
  4. นโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ควรสร้างความรู้              
ความเข้าใจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 

  5) ปัจจัยความส าเร็จ   
    โรงเรียนที่ร่วมโครงการ มีความตระหนักใส่ใจและให้ความร่วมมือในการเข้าโครงการเป็น
อย่างดี 
 

 5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม 

สนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ได้รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ด าเนินการวางแผน
บริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา อ าเภอ 
ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาจัดท ารายการอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพ่ือการพิจารณาจัดสรร ภายใต้ 



   ๔๙ 
 

 

การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและ 
มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและเพ่ิมความสามารถด้านการแข่งขันทางการศึกษา โดยจัดการประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และมอบหมายหน้าที่ เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนด โดยสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในจังหวัดชลบุรี ได้แก ่
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา โรงเรียนคลองก่ิวยิ่งวิทยา โรงเรียนบ้านบึง  
“มนูญวิทยาคาร” โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนบึงศรีราชา
พิทยาคม และโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน หลังจากที่ได้ก าหนดรายชื่อโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองแล้ว  
ได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือยื่นเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกโรงเรียน 
บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”  

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาจัดท ารายการอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพ่ือการพิจารณาจัดสรร ภายใต้ 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและ 
มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน และเพ่ิมความสามารถ ด้านการแข่งขันทางการศึกษา โดยจัดการประชุม
คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และมอบหมายหน้าที่ เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนด โดยสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในจังหวัดระยอง ได้แก่ 
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 
โรงเรียนห้วยยางศึกษา โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา หลังจากที่ได้ก าหนด
รายชื่อโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองแล้ว ได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือยื่นเสนอของบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซ่ึงที่ประชุมไดค้ัดเลือกโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม 

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 - 
3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
  - 
4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
  - 

5) ปัจจัยความส าเร็จ   
 โรงเรียนมีความพร้อมรับการพัฒนา ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
และมีความพร้อมส าหรับการสนับสนุน 

 5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม 

สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยด าเนินการแจ้งสถานศึกษาสานต่อ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้าน 
การจัดการเรียนการสอน และด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ด าเนินการตามนโยบายใน
ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ ด้านคุณธรรม (OQM Model) โดยจัดท าแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน



   ๕๐ 
 

 

คุณภาพประจ าต าบล 2564 การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ การพัฒนาครู
ให้มีสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึงมีการสนับสนุน ส่งเสริมการลงนิเทศ
ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่  สนับสนุน 
การพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ สุขอนามัย และ 
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงาน (ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน 
บ้าน วัดหรือศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่  ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านส่งเสริมการศึกษา มีโครงการที่ตอบสนองนโยบายต่างๆ ในด้านวิชาการและ
มุ่งเน้นทักษะอาชีพเพ่ือน าไปใช้ในอนาคต โดยด าเนินการก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุนให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ.และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ตรงตามงวดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ได้รับงบลงทุน จ านวน 3 แห่ง คือ 
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น โรงเรียนบ้านชุมแสง อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนนวัตกรรม โค้ดดิ้ง (Coding) สะเต็ม (STEM Education) การจัดการสอนเชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดขั้นสูง มีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน ส่งเสริมให้
โรงเรียนใช้กิจกรรมลูกเสือในการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการด า เนินชีวิต .มีจิตสาธารณะ  
มีความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เพ่ือร่วมกัน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมกับวัด ชุมชน หน่วยงานต่างๆ และน าชุมชนมาร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้เรียนบางส่วนมีฐานะยากจน และอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ท าให้เกิด
ปัญหาในกระบวนการพัฒนา 
 2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ได้ตามที่เสนอขอ และ 
ไม่เพียงพอ ยังขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทีต่รงตามความจ าเป็นต้องการ  
 3..ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ภาษาต่างประเทศ 
งานเทคโนโลยี เป็นต้น 
 4. ครูมีภาระงานมากเกินไป ทั้งการสอนและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรูปแบบ
และมาตรฐานต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก ท าให้ครูมีข้อจ ากัดในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งเรื่อง 
การเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  
 



   ๕๑ 
 

 

  3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. จัดหางบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เช่น บริษัทเอกชน 

หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

  4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
  1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้เพียงพอ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

  5) ปัจจัยความส าเร็จ  
  1. โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง โดดเด่นด้านทักษะวิชาการ  
  2. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง โดดเด่นด้านทักษะชีวิต 
  3. โรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง โดดเด่นด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ดีเยี่ยม ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การด าเนินงานในรูปแบบค่านิยมองค์กร PADRIEW.1.มุ่งสู่เป้าหมาย  
5 Q คือ ส านักงานคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ เครือข่ายคุณภาพ และคุณภาพผู้เรียน โดย 
การขับเคลื่อนตามรูปแบบ SOTHORN.Model.ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะในการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  
ใช้เทคโนโลยีเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพดี ความรู้พ้ืนฐานดี อ่านออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดี 
 5. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
๒ มีการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การพัฒนา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online) และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน ๓๗ โรงเรียน ครบถ้วน ๑๐๐ % 

 5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถครูผู้สอนให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
ต้นแบบที่จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น และจ านวนผู้เรียนในแต่ละชั้นมีจ านวนน้อย  
 2. งบประมาณที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะการจัดสรร
งบประมาณจัดตามรายหัวของผู้เรียน ผู้เรียนน้อยท าให้ได้รับงบประมาณน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าด าเนินการอ่ืนๆ  



   ๕๒ 
 

 

 ๓) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การใช้สื่อต่างๆ  
 2. การระดมทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
 3. จัดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 - 

5) ปัจจัยความส าเร็จ  
 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา) ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด

ชลบุรี ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET/NT สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ กรณีปกติ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน 
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จริง เกิดทักษะในการท างาน เนื่องจากสถานประกอบการมีเครื่องมือ เครื่องจักร 
ที่ทันสมัย อีกท้ังเป็นการพัฒนาแรงงานไทยมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ  

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาเด็กไทย 
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรให้ความส าคัญกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่มุ่งเน้นให้เด็กมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา 

5. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

 
การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  โดยจัดท า โครงการศึกษาและจัด เก็บรวบรวมข้อ มูล  สถิ ติ 
เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดตามประเด็นที่ก าหนด รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยจัด
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลเด็กปฐมวัยและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ด าเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สร้างการรับรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 2) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 3) จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และ 4) คัดเลือก รวบรวมผลงานวิจัย 
นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
สถานศึกษาใช้ 6 กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) กิจกรรมสร้างสรรค์ 4) กิจกรรมเสรี 5) กิจกรรมกลางแจ้ง และ  



   ๕๓ 
 

 

6) กิจกรรมเกมการศึกษา ในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560    

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
เพ่ือประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และส่งเสริมให้บุคลากรครู
ปฐมวัย เข้าร่วมอบรมตามความสนใจ เพ่ือน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบต่างๆ  
ตามบริบทของโรงเรียน เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดไฮสโคป  
(High Scope) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา การคิดและการตัดสินใจจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) เป็นต้น 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและโภชนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึก 
ผลทางโภชนาการที่ได้รับในแต่ละวันให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รวมทั้งการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเป็น
ประจ าทุกเดือน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจ าวัน เช่น การออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
ประสานงานให้มีหนว่ยงานและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับสุขภาวะ และ
ใหค้รูปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก ากับ ดูแล ติดตามผล 
การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที ่ 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและมีทักษะความรู้ สามารถ 
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทีส่มวัย 

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1..ข้อจ ากัดด้านสัดส่วนจ านวนครูที่สามารถเข้ารับการอบรม เนื่องจากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 2. ความซ้ าซ้อนในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยของหน่วยงานอื่นๆ     
 3..การโยกย้ายบุคลากร และบุคลากรไม่ได้จบการศึกษาด้านการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย จึงท าให้ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัย  

 4. ผู้ปกครองบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอน 
 5. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน     

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 1..ควรให้ความส าคัญในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้

เกิดคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา  



   ๕๔ 
 

 

 2. ควรมีการส ารวจความต้องการและส่งเสริมสถานศึกษาด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
บริบทที่เหมาะสม  

 3..การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ควรมีการก าหนดรูปแบบการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเหมือนกัน รวมทั้งลดความ
ซ้ าซ้อนกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน 

 4..การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา ควรก าหนด
เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และรายละเอียดของการนิเทศ รวมทั้งก าหนดวิธีการนิเทศ
ที่ชัดเจนร่วมกัน เพ่ือการวางแผนการนิเทศร่วมกัน เพ่ือจะได้ข้อมูลการศึกษาเด็กปฐมวัยในภาพรวม  
โดยบูรณาการการนิเทศกับภาระงานด้านอื่นๆ ด้วย 

 5. จัดให้มีการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้กับผู้ปกครองเพ่ือแนะน าวิธี   
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 6. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่ องหลักโภชนาการ สุขภาพและการออกก าลั งกายส าหรับ 
เด็กปฐมวัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลูกฝังความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นประจ า
และต่อเนื่อง 

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1..ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัยอย่างจริงจัง 
 2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทที่เหมาะสมกับสังคม 

สภาพแวดล้อม เนื่องจากแต่ละรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีจุดเด่นที่ต่างกัน ทั้งการจัดประสบการณ์ 
แบบโครงการ (Project Approach).การจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) การจัด
ประสบการณ์แบบมอนเทสซอรี (Montessori) 

  3. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ต้องการรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
อบรมและพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัย 

 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง เรื่องอันตรายที่เกิดจากโรคอ้วนในเด็ก โดย
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการในเด็กมาให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจการดูแล 
ในเรื่องสุขภาวะและโภชนาการในเด็กปฐมวัย  

5) ปัจจัยความส าเร็จ   
 1. โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารการจัด

การศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ด้านผู้บริหาร) 
 2. การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนระดับ

ปฐมวัยเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ การแสดงล าดับขั้นตอนการท างานโดยใช้ภาพ  
หรือสัญลักษณ์ การเขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านการเล่น  ซึ่งมีสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ได้แก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และโรงเรียนบ้านช าฆ้อ จังหวัดระยอง 
 



   ๕๕ 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 1. การให้ความส าคัญกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่มุ่งเน้นให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4 ประการ ประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม 
และพัฒนาการด้านสติปัญญา  
 2. การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดประกอบไปด้วย 5 สิ่งมีอยู่จริง 
ดังนี้ 

2.1 เด็กต้องมีอยู่จริง เด็กรู้สึกว่าตนเองมีตัวตน รู้สึกว่าตนได้รับการใส่ใจ 
2.2 ครูต้องมีอยู่จริง ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใส่ใจเด็ก ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
2.3 หลักสูตรต้องมีอยู่จริง ต้องอิงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2.4 ครอบครัวต้องมีอยู่จริง ครอบครัวต้องสามารถให้ความอบอุ่น สามารถให้การศึกษา 

สอนการบ้าน ให้ค าแนะน าแก่เด็กได้ 
2.5 เพ่ือนร่วมงานที่มีอยู่จริง ช่วงปฐมวัยเป็นบันใดขั้นแรกในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ซึ่งครู ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อน ต้องสามารถให้ค าแนะน า 
ให้ค าปรึกษา นิเทศ เพ่ือนครูใหม่ได้  
 3. สิ่งที่ทางสถานศึกษาต้องให้การดูแล มีดังนี้ 
 3.1 โอกาส เช่น โอกาสการเข้าศึกษา 
 3.2 คุณภาพ เช่น O-NET NT RT 
 3.3 ประสิทธิภาพ เช่น ITA การบริหารการศึกษา  
 3.4 ความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
การตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

  ๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม 
สนับสนุนการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ซึ่งยังไม่พบการแพร่ระบาด 
กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา จากการลงพ้ืนที่สุ่มตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ก าหนดให้มีผู้เรียนห้องละไม่เกิน 25 คนต่อห้อง เพ่ือบริหารจัดการเรื่องการเว้นระยะห่างของ
พ้ืนที่ในสถานศึกษา ประกอบกับความเข้มงวดในมาตรการอ่ืนๆ ทั้งการตั้งจุดวัดอุณหภูมิและจุดบริการ
เจลแอลกอฮอล์ สถานที่ส าหรับล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ได้รับการดูแลและติดตาม
ทั้งสถานศึกษาและท่ีบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ส าหรับการเรียนออนไลน์ก็ได้รับฟังเสียง
สะท้อนทั้งสองด้าน เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ 
ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เต็มที่กว่าการเรียน
ออนไลน์  



   ๕๖ 
 

 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน 
การวางแผนการเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในสถานศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ เช่น การบันทึกข้อมูลรายชื่อ-สกุลเป็นรายการประจ าวัน เพ่ือเป็นข้อมูลการสอบสวนโรค หากมี
เหตุการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวางแผนงาน
รองรับการระบาดของโรคตามแนวทางการด าเนินงานจากคู่มือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ  
มีการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย เช่น 
การเรียนการสอนแบบ Online.ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อการเรียนทางไกล DLTV.และการจัดการเรียน 
การสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนไว้รองรับกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ตลอดจนการประสานงานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจ าต าบล โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และขอรับการ
สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันโรคจากองค์กรท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดย
มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  
ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข 
โดยสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของ
โรงเรียน ได้แก่ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย 
และ 6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน 

 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้เรียนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ และขาดทักษะการใช้อุปกรณ์
การเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
 2. ครูและบุคลากรขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ 
เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วย Google classroom การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
 3. ผู้ปกครองขาดความรู้ในการสอนใบงานผู้เรียน และบางรายมีภาระงานไม่สามารถดูแล
ผู้เรียนได ้  

3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์

ให้แก่บุคลากรครแูละสถานศึกษา 
 2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เช่น เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบสแกน เป็นต้น  
 3. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในการผลิตและถ่ายทอดบทเรียน

เพ่ืออนาคต 



   ๕๗ 
 

 

 4. สนับสนุนอินเตอร์เน็ตชุมชน ที่มีความเร็วสูง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  

 5. จัดให้มีคู่มือ เอกสารการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือเรียนผ่านทางไกลส าหรับ 
ผู้ปกครอง  

 6. สนับสนุนงบประมาณในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 จากเหตุการณ์โรคระบาดดังกล่าวท าให้ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ในด้านการจัด 
การเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ รวมถึงทราบแนวทางในการด าเนินงานหากเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าว  
อีกครั้ง และให้ครูผู้สอนให้ความส าคัญ และดูแลเรื่องความเครียดที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรี ยน นักศึกษา 
รวมถึงการมอบหมายงานและมีวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 
 



 
 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
๕๙ 

 

 

  

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๖๐ 

 

 



 

 
๖๑ 

 

 



 

 
๖๒ 

 

 



 

 
๖๓ 

 
 

 

 



 

 
๖๔ 

 

 

 

 



 

 
๖๕ 

 

 



 

 
๖๖ 

 

 



 

 
๖๗ 

 

 



 

 
๖๘ 

 

 

 

 



 

 
๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
๗๐ 

 

 



 

 
๗๑ 

 

 
 



 

 
๗๒ 

 

 

 

 



 

 
๗๓ 

 

 

 



 

 
๗๔ 

 

 



 

 
๗๕ 

 

  



 

 
๗๖ 

 

 

 



 

 
๗๗ 

 

 

 



 

 
๗๘ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

 
๗๙ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 

 
๘๐ 

 

 



 

 
๘๑ 

 



 

 
๘๒ 

 



 

 
๘๓ 

 

 



 

 
๘๔ 

 

 



 

 
๘๕ 

 

 

 



 

 
๘๖ 

 

 

 



 

 
๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
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๘๙ 

 

 

 

  



 

 
๙๐ 

 

 

  



 

 
๙๑ 

 

 

  



 

 
๙๒ 

 

 

 

  



 

 
๙๓ 

 

 

  



 

 
๙๔ 

 

 

  



 

 
๙๕ 

 

 

  



 

 
๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ 221/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 

 เรื่อง ก าหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
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๙๙ 

 

 



 

 
๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เร่ือง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๒ 

 

 



 

 
๑๐๓ 

 

 



 

 
๑๐๔ 

 

 



 

 
๑๐๕ 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เร่ือง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๗ 

 

 



 

 
๑๐๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ  

 
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  

เร่ือง นโยบาย การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๑๐ 

 

 



 

 
๑๑๑ 

 

 



 

 
๑๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ  

  
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ สป. 31/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๑๓ 

 

 



 

 
๑๑๔ 

 

 

 



 

 
๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ญ 

 
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ สป. 38/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 
เร่ือง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ  
และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๑๑๗ 

 

 

 

 



 

 
๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฎ 
 
 

แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๑๙ 

 

แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………… 

การตรวจราชการกรณปีกติ  
1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง และมี
คุณธรรม 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 โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ 
(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

 
  



 

 
๑๒๐ 

 

 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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานท า 

 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) 



 

 
๑๒๑ 

 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 
 2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
  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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
3. ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  



 

 
๑๒๒ 

 

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

 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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
 



 

 
๑๒๓ 

 

4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

 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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
  



 

 
๑๒๔ 

 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

 



 

 
๑๒๕ 

 

 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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

 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) 



 

 
๑๒๖ 

 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
 5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 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) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  



 

 
๑๒๗ 

 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
นโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
 
การตรวจราชการกรณีพิเศษ   
 ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ  (COVID , PM 2.5) ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่  สป. 38/2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คณะท ำงำน 
 

1. นายเจษฎา เทพศร   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
2. นางปานิพรรณ เทพศร   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3. นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
4. นางสาวสุรัตนา แสงจันทร์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 




