
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมนิผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
         กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ 
 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพ้ืนที่ 
เขตตรวจราชการที่ ๘ มียอดผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีค าสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019}(โควิด-19)}ที่ ๑๐/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก าหนดพ้ืนที่เพ่ิมเติมให้จังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยก าหนดให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท งดใช้อาคารหรือ
สถานที่เพ่ือการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ก าหนดให้สถานศึกษางดจัดการเรียนการสอนตามปกติ  
(On site) ตั้งแต่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
และสถานศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ ดังนี้ 
 
๑. ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและ 
มีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการบูรณาการหลักสูตร

ลูกเสือ ยุวกาชาดเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์  การดูแลตนเอง การแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางกาย สติปัญญา 
จิตใจและศีลธรรม รวมถึงด าเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ด าเนินโครงการโรงเรียน
ดีวิถีลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้กระบวนการด้านลูกเสือ  
สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ   

 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการสอดแทรกกระบวนการ
ลูกเสือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต 
การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน สอนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
ให้มคีวามสามัคคี ปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม และการบ าเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการจัดโครงการและ
กิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี เช่น โครงการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย มีความเมตตา เชื่อฟังบิดา มารดา ครู อาจารย์  
มีจิตใจร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก รู้จักอดออม ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยการใช้
กระบวนการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
นอกจากนี้ยังด าเนินการโครงการและกิจกรรม ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพ่ือสังคม เช่น กิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจต้านภัยยาเสพติด การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  ๑. บุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษาไม่ได้เข้ารับการอบรมให้มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิทางลูกเสือตรงตามท่ีจัดการเรียนการสอน   

 ๒. ข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
การใช้สถานทีเ่พ่ือการท ากิจกรรม  

 ๓. ผู้เรียนขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นอุปสรรคใน
การปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย คุณธรรม ความเป็นพลเมืองดี   

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. ส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมให้มีวุฒิ

ทางการลูกเสือตรงตามที่จัดการเรียนการสอน 
 ๒. ปรับรูปแบบการฝึกอบรมในลักษณะของการน าบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาดที่จะต้องใช้อาคารสถานที่และการรวมกลุ่มบุคคล ให้ด าเนินการเป็นกลุ่มย่อยในรูปแบบ
ออนไลน์หรือใช้วิธีการอัดคลิปวิดีโอ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง 

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ

สถานศึกษา ให้มีวุฒิทางการลูกเสือตรงตามที่จัดการเรียนการสอน 
๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   

 ๑. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกเสือเนตรนารีวิสามัญได้อย่างเต็มที่  ตรงตามที่ได้วางวัตถุประสงค์ไว้ โดยจัด
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย เรียนรู้กระบวนการลูกเสือผ่านระบบออนไลน์ ผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ พร้อมการทดสอบหลังเรียนแบบออนไลน์ ทั้งนี้มีรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมในทุกสัปดาห์ 

 ๒. การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผู้บริหาร) ได้แก่ 
- โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา    จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา      
- โรงเรียนวัดแพรกนกเอ้ียง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ๓. การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผู้สอน) 
- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา              
- โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา    
- โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์”  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ๔. การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
 - โรงเรียนวัดบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 - โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา    
 - โรงเรียนวัดสามกอ จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 - โรงเรียนวัดลาดบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 - โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 - โรงเรียนวัดประชาบ ารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 - โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงศักดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๕. โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล และโรงเรียนช าสะมอ จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบที่ดี 

มีการใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ใช้ระบบหมู่โดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ดูแล วางกฎกติกา และประเมินผลภายในกลุ่มหรือหมู่ของตนเอง พัฒนาผู้ เรียนให้รู้จัก 
การวางแผน มีระบบบริหารจัดการ ยอมรับความเป็นผู้น า ผู้ตาม  
 
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ 
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาจัดท าหลักสูตรทักษะอาชีพเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษาและความแตกต่างของผู้เรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การต่อยอดอาชีพ และสนับสนุนให้บุคลากรครูเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ  
เพ่ือเรียนรู้ เท่าทันเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ”เพ่ือน าความรู้มาปรับใช้และถ่ายทอดให้แก่ผู้ เรียน
สถานศึกษาได้จัดอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น อบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือเป็น 
การเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษา
ตามอัธยาศัย 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ เพ่ิมพูน
ทักษะ ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรครูและผู้เรียนด้านเทคโนโลยี การใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ 
เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้ เรียน  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้           

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการสร้างทักษะพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้าน
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ทักษะการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์งาน และการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ตรงกับความต้องการเหมาะสมของผู้เรียน ด าเนินการวางแผน
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ 
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริม สนับสนุน
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลด้านการให้ความรู้และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาครู เพ่ือสร้างเสริมและสนับสนุนการ
ให้ครูเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  ๑. ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะอาชีพ 
และขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการโยกย้ายของครูผู้สอน 
  ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง และช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ 
  ๓. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และเนื่องด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ท าให้บางกิจกรรมผู้เรียนไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้ 
  ๔. วัสดุ ที่ ใช้ประกอบการเรียนรู้บางกิจกรรม มีราคาสูง ส่งผลต่อจ านวน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมอย่างจ ากัด อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพที่มีอยู่ไม่
เพียงพอและล้าสมัย 
  ๕. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถไปสถานศึกษาตามปกติได้ ครูผู้สอนจึงใช้เทคโนโลยีจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
เช่น คลิปวิดีโอการสอน การสอนแบบถ่ายทอดสด เป็นต้น ท าให้พบว่าครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังมคีรูบางส่วนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัล 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
 ๒. สถานศึกษาได้ด าเนินการขอสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 ๑. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 ๒. ควรมีการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพ เพ่ือการรองรับมาตรฐาน 
 ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรครู โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้การจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 
  ๔. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนางานให้สอดคล้องกับยุค New Normal 

ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพสูงด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และมีพ้ืนฐานของการท างานวิจัย เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๕. เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย 
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
  ๑. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมตลาดนัดมือสองท้องคุ้ง กิจกรรมบริษัท
สร้างการดี กิจกรรมร้านตัดผม กิจกรรมเด็กดีศรีท้องคุ้ง เป็นต้น 
  ๒. โรงเรียนวัดดอนด ารงธรรม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรมโครงการ Don Coffee มีการต่อยอดน ากากกาแฟมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ร่องรอยความส าเร็จกิจกรรมชงกาแฟ เครื่องดื่ม กิจกรรมเบเกอรี่ กิจกรรมสปาเท้า กิจกรรมถุงดับกลิ่น 
กิจกรรมสบู่ เป็นต้น 
 ๓. โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรม โครงการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
 ๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี น าความรู้ และ
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละแผนกสาขาวิชาจนสามารถแข่งขัน
ในระดับชาติ และได้รับการจดอนุสิทธิบัตร รวม ๗ ชิ้น ในระยะ ๓ ปี 
 ๕. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
ไดเ้ข้าร่วมโครงการการประกวด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอปลวกแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเภทนวัตกรรมระดับประเทศ “โครงงานเส้นโพลีพีพิลีน (PP)”จากแก้วพลาสติก” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ระดับภาค “โครงงานเครื่องหยอดเมล็ดข้าว
พลังคน” นอกจากนีศู้นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองระยองได้รับรางวัล
ชมเชย “โครงงานตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”  
 
 ๒.๒  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานท า  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาต่อใน

สายอาชีพมากขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของการเรียนต่อสายอาชีพกับ
ผู้ปกครอง ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน             
เพ่ือผลิตก าลังคนในระดับฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผู้สอน
จากสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และด าเนินการแนะแนวการศึกษา
ต่อสายอาชีพเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น ขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพสู่ 
การสร้างอนาคต นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพชีพระยะสั้น 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะ
อาชีพ มีการด าเนินโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา โดยจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับสถานศึกษาที่เปิด
สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ผู้เรียน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัด ความสนใจ เป็นทางเลือกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา  เมื่อส าเร็จ
การศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาท้ังหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยองด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
อาชีพและมีงานท า พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้ผู้เรียน ฝึกฝนการวางแผน การแก้ไข
ปัญหา น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
ของผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในสถานศึกษาสายสามัญ มีสมรรถนะและความรู้พ้ืนฐานทาง
วิชาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ขาดแคลนครูและบุคลากรด้านการแนะแนวการศึกษา และครูผู้สอนที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ 
 ๒. สถานศึกษามีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการ

ใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อไดอ้ย่างคล่องตัวหรือจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปได้ยาก 

 ๓. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง สถานประกอบการบางแห่งงดรับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ 
ชะลอการเข้าฝึกประสบการณ์ และเลื่อนการฝึกประสบการณ ์

 ๔. สถานศึกษาขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ๕. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในเป้าหมายของการเรียนสายวิชาชีพและการเรียน

แบบทวิศึกษา เพ่ือให้มีสมรรถนะตามโครงสร้างของหลักสูตรผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่ส าเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย       

 ๖. จากการแนะแนวการศึกษาต่อพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทาง 
การประกอบอาชีพในอนาคต ตัดสินใจไม่ได้ ไม่มีข้อมูลและแนวทางประกอบอาชีพของตนเอง 

 ๗. ปฏิทินการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาไม่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาในสังกัดสายสามัญท าให้เกิดปัญหาเรื่องของการส่งผลการเรียนของผู้เรียน 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. เมื่อผู้เรียนได้รับแจ้งจากสถานประกอบการให้หยุดปฏิบัติงาน หรือผู้เรียน

ประสบภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ด าเนินการแจ้งหัวหน้าแผนกวิชา
งานหรืองานทวิภาคี เพ่ือสรุปและรายงานต่อผู้บริหารและสถานประกอบการ เพ่ือจัดตารางการ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตามวิชาที่ก าหนด 

๒. สถานศึกษาด าเนินการแนะแนววัดความถนัดของผู้เรียน เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การศึกษาตอ่ 

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการ

กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่าง
เป็นรูปธรรมและจัดให้มีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างจริงจัง เพ่ือให้ผู้เรียนมี
แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จัดตั้งศูนย์แนะแนว

ประจ าเขตพ้ืนที่ที่เป็นหน่วยกลางในการสร้างเครือข่ายการแนะแนวการศึกษา มุ่งหวังให้ผู้ เรียน                                         
ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเป้าหมายทางการศึกษา 

 ๒. โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดหลักสูตรกิจกรรมห้องเรียนอาชีพ การจ าหน่ายอาหาร การแปรรูปอาหาร ขนม 
น้ าสมุนไพร ช่างตัดผมชาย และหญิง ช่างเชื่อม นักดนตรี ห้องเรียนหุ่นยนต์และเทคโนโลยี 

 ๓. โรงเรียนวัดบุญญราศรี “ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์”}สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีหลักสูตรการบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าโดยใช้
กลยุทธ์ Six Sigma  

 ๔. โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๑ มีหลักสูตรการบูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ 

 ๕. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมมือกับสถานศึกษาในพ้ืนที่จัดการศึกษาแบบ 
ทวิศึกษาแก่ผู้เรียนที่มีความสนใจ ประกอบด้วย ผู้เรียนโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 
จ านวน ๗๗ คน ผู้เรียนโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ านวน ๕๕   คน และร่วมมือกับสถานศึกษา 
เพ่ือจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่วมกับโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมจ านวน ๔๐ คน 

 ๒.๓  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีโดยท าข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
โดยผู้ เรียนใช้เวลาเรียนรู้ขั้นต้นในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบทวิภาค ีเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร 
โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาแบบทวิภาคีทุก แห่ง ทั้งระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนี้ยังด าเนินการ
ส่งเสริมให้ครผูู้สอนให้เรียนรู้เพิ่มเติม ฝึกประสบการณใ์นสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ เพ่ือจัดส่งผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพ เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยด าเนินการสรรหาสถาน
ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการฝึกอบรมและฝึกทักษะเพ่ิมเติมในทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีทางเลือกและมีจ านวนสถานประกอบการเพียงพอกับผู้เรียน รวมถึงด าเนินการ
สร้างระบบเครือข่าย สร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อให้สถานประกอบการเกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุนการจัด
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การศึกษา มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  ผ่ านการบูรณาการ
จากห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานก่อนการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดเตรียมก าลังคน
ทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานกับ
เทคโนโลยีชั้นสูงได้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในสถานศึกษาและผู้ฝึกสอนในสถาน
ประกอบการ 
 ๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

 ๑. สถานประกอบการมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการฝึกอาชีพของผู้เรียน 
 ๒. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

สถานประกอบการปิดกิจการ ผู้เรียนได้รับเชื้อขณะปฏิบัติงาน ผู้เรียนไม่มีสถานที่รองรับในการฝึกอาชีพ 
โดยเฉพาะผู้เรียนสาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว  และสาขาวิชาการจัดประชุมนิทรรศการ 

 ๓. งบประมาณท่ีได้รับมีจ านวนจ ากัดและมีความล่าช้า 
 ๔. วัสดุที่ใช้ประกอบการฝึกทักษะมีราคาสูง ท าให้สามารถจัดฝึกอบรม พัฒนา

ทักษะให้แก่ผู้เรียนได้เพียงกลุ่มเล็ก ๆ 
 ๕. บุคลากรครูบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนใน

ยุคดิจิทัล  
 ๖. สถานศึกษาไม่มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สถานประกอบการต้องสอนผู้เรียน 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนปฏิบัติงาน  
 ๗. เพ่ิมโอกาสในการมีงานท าให้แก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษา หากผู้เรียนมี

ทักษะและศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 ๑. กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครูประจ ารายวิชาจะ
มอบหมายงานให้กับผู้เรียน ปรับรูปแบบของการฝึกงาน โดยสร้างสถานการณ์จ าลองในการท างาน
ภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเสมือนอยู่ในสถานประกอบการ  บางสาขาวิชาด าเนิน
การบูรณาการโดยการมอบหมายชิ้นงานให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ต้องไปฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ  เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดอบรมวิชาชีพของ
ผู้เรียน 

 ๒. ในการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ สถานศึกษาด าเนินการปรับเนื้อหา ปรับรูปแบบ
ของกิจกรรม และแนวทางในการวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามความสามารถและศักยภาพ 

 ๓. ด าเนินการปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่ทันสมัยให้กับแผนกวิชาต่าง ๆ 

 ๔. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในยุคดิจิทัล  
๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

 ๑. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 ๒. จัดฝึกอบรมบุคลากรครูในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้และทักษะขั้นสูงในการ

จัดการเรียนการสอน  
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 ๓. สรรหาข้าราชการครูที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับการสร้าง
ความเป็นเลิศของผู้เรียนหรือของสถานศึกษาในแต่ละด้าน 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
 ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง ส่งผลให้

ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะในการท างาน เรียนรู้สังคมเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และแนวทางการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

 
 ๒.๔  การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนจากสถาน

ประกอบการชั้นน าที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการวิเคราะห์สมรรถนะตามสาขาอาชีพ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู 
พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ 
นอกจากนี้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศ 
(Excellent  Center) และเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในสาขาที่สอดคล้องกับกลุ่ม
อาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพของคณะอนุกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่าย 
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management) 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมห้องเรียนเฉพาะทาง  
ในสาขาที่สอดคล้องกับบริบทของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ด าเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอน แก้ไข 
ปรับปรุ งหลักสูตรให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ สถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ในการพัฒนาผู้เรียนและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ 
ห้องเรียนโรงงานเสมือนจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการจริง ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการเรียนรู้ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในระดับอาชีวศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ทักษะให้กับผู้เรียน สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครัฐ  
ในการพัฒนาหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือยกระดับทักษะของผู้เรียน มุ่งพัฒนา ยกระดับผู้เรียนให้
มีทักษะและคุณสมบัตติรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. นโยบายขาดความชัดเจน และขาดแนวทางปฏิบัติ 
 ๒. ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 ๓. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ๔. บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย โดยเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและมี

ความเชี่ยวชาญ 
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 ๕. บางสาขาวิชามีผู้สนใจเข้าศึกษาน้อย ในบางปีการศึกษาไม่มีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ 
เช่น สาขาช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. พัฒนาให้เกิดห้องเรียนเฉพาะทาง ตามบริบทของสาขาวิชา  
 ๒. จัดอบรมร่วมกับสถานประกอบการและสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ให้กับบุคลากร 
๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

๑. จัดสรรครุภัณฑ์และงบประมาณในการพัฒนาให้เพียงพอ 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาให้ครูมีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๓. ควรมีการก าหนดความต้องการการสรรหาข้าราชการครูที่มีคุณภาพและ 

มีความหลากหลายสอดคล้องกับการสร้างความเป็นเลิศของผู้เรียนหรือของสถานศึกษาในแต่ละด้าน 
๔. ประสานงานและจัดตั้งให้แผนกวิชา เป็นศูนย์ทดสอบทางด้านวิชาชีพในแต่ละ

สาขาวิชาชีพ 
๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  

 ๑. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ ในการประกวด
นวัตกรรมเครื่องช่วยเดิน Gold Prize From Korea Invention Promotion Association in Seoul 2019, 
KOREA และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ระดับนานชาติ ในการประกวดนวัตกรรม “เตียงนอน
ป้องกันแผลกดทับ” (Electric beds for bedsore patients) From Korea invention Promotion Association 
in Seoul 2019, KOREA 

 
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๓.๑  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่ งเสริม
และสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่  ๆ}หน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการจัดการอบรมพัฒนาโครงการ 
“ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาต่อ
ยอด และเพ่ิมสมรรถนะครู ผ่านกระบวนการ PLC}และการนิเทศภายในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ  ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ส่งเสริม
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สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้มีทักษะต่างๆ โดยใช้กระบวนการ
ทักษะ ๓Rs๘Cs มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาศึกษาของผู้เรียน จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
สนับสนุนการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม  
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด าเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด าเนินการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียนและ  
การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ด าเนินการประชุมชี้แจงนโยบายให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลของการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามที่ชัดเจน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ }PLC;ของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้  น าผลการสะท้อนคิดมาปรับปรุ ง 
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น 
โครงการ Innovation;For;Thai;Education;(IFTE);โครงการนิ เทศ ตรวจ ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ครูบางส่วนขาดทักษะ เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. บุคลากรไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา 
 ๓. การพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ยังไม่สามารถบูรณาการ

ครอบคลุมได้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๕. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ท าให้ผู้เรียนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วม ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู การมีส่วนร่วมในสังคมของ
ผู้เรียนลดน้อยลง 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
๑. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอน สามารถพัฒนา

หลักสูตร วางแผนการสอนและรูปแบบการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
๒. มุ่งเน้นให้ครูเป็นต้นแบบที่ดี ในการแสดงความคิดเห็นที่มี เหตุผลผ่าน

กระบวนการคิดแบบเป็นขั้นตอน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่าง
ถูกต้องตามหลักเหตุผลและกาลเทศะ  

 ๓. สถานศึกษาช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาทางด้านการเรียนโดยใช้รูปแบบ
ทีผู่้เรียนสามารถเข้าถึงได้และจัดการเรียนเสริมความรู้ชดเชยให้กับผู้เรียนที่ขาดความพร้อม 
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๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ  

พัฒนาระบบประเมินผลต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานสากล มีการจัดการอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
 ๑. ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้  

ตลอดจนสามารถน าเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ครูผู้สอนมีการออกแบบการเรียนรู้ เลือกรูปแบบ วิธีการ เทคนิควิธีการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา/ตัวชี้วัด  
 ๓. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  จังหวัดระยอง การจัดกิจกรรมเสวนา  

“ออนไลน์ ไม่อ่อนล้า” โดยเชิญครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดอ่ืน ๆ 
ทั่วประเทศเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เพ่ือเป็น
ทางเลือกการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่เพ่ือนครูที่เข้าร่วมการรับฟัง
รับชม  

 ๔. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมประกวดในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยเป็นประกวดแข่งขันของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและทักษะของผู้เรียน 

 
 ๓.๒ การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชิงเทรา ด าเนินการประชาสัมพันธ์การเข้า
รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอน  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR}ตามรายชื่อบุคคลเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร การประชุมและการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ยังเรียนรู้และพัฒนาสื่อการสอน จัดท าและรวบรวม คู่มือ คลิปวีดีโอ 
เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ มีการจัดท าฐานข้อมูลกลาง TECS4 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นและส าหรับโรงเรียนที่สนใจ  

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีทักษะ
ความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ 
ด าเนินโครงการอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงก าหนดให้จัดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษา สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองใน
ด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของสถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ โดยต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านแรงงานของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
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ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน  สถานประกอบการ มีการด าเนินการพัฒนาและตั้งศูนย์ HCEC โดยได้มี 
การจัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อยู่สม่ าเสมอ 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการเข้ารับการทดสอบวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานได้ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตและพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนให้มีทักษะรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด าเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
Cloud Meeting ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent 
Center: HCEC) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพ 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

สถานศึกษาในพ้ืนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งครูผู้สอนประสบปัญหาขาดเครื่องมือจัดการเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอน และบางส่วนขาดทักษะด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 ๒. การก าหนดสิทธิ์จ านวนครใูนเข้ารับการอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
 ๓. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่ครอบคลุมทั่วถึง  
 ๔. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ล้าสมัย ไม่รองรับระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน และไม่เพียงพอ 
 ๕. ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ระยะเวลาในการด าเนินการต่าง ๆ ค่อนข้างกระชั้นชิด 
 ๖. บุคลากรมีภาระงานสอน งานประจ าที่รับผิดชอบเป็นจ านวนมาก ท าให้โอกาส

ฝึกฝนเพ่ิมเติมความรู้ภาษาอังกฤษหรือพัฒนาตนเองมีน้อย 
 ๗. สถานการณ์ปัจจุบันเป็นโอกาสที่มีส่วนผลักดันให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร

การศึกษา เห็นความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเป็นรายบุคคล พัฒนา ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้

ค าแนะน าอย่างกัลยาณมิตร  
 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้มีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะ

ทางภาษาในรูปแบบตามที่ตนเองถนัด 
๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

 นโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   

 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลข่าวสารและให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ส่งผลให้ครูมีแนวทางการปฏิบัติงาน
และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา เช่น จัดหาอุปกรณ์ที่ขาดแคลนให้กับผู้เรียน 
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 ๒. ครูผู้สอนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์มากขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมออนไลน์  

 
๓.๓ หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม 

ต่อการปรับใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยศึกษาหาความรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร วางแผนการจัดอบรม
และพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยศึกษาหาความรู้รวมทั้ง
ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยองได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา 
น าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะและการออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอิงฐานสมรรถนะ น าเสนอหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาน าร่อง โดยมีสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่น วัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๓ รุ่น รวม ๖๗ แห่ง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เน้นสมรรถนะผู้ เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ,Active}Learning}ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ทั้งภายในสถานศึกษาและกลุ่มสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดระยอง นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ด าเนินการ
การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาจ านวน ๙ แห่ง ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานศึกษา
เข้าร่วมเพ่ิมเติม ๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
มีสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษารุ่นที่ ๑ หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗ แห่ง และ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๙แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาน าร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน ๑๔ แห่ง  

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ขาดแคลนเครื่องมือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
 ๒. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์

ล้าสมัย ไม่รองรับระบบเทคโนโลยีปัจจุบัน  
 ๓. ครูผู้สอนบางส่วนขาดทักษะด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 ๔. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาครู  
 ๕. รูปแบบการวัดและประเมินผลหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 ๖. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดการเรียนแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
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 ๗. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้การขับเคลื่อน
งานตามนโยบายมีความล่าช้า 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. ประชาสัมพันธ์สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการใช้หลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 
 ๒. ศึกษานิเทศก์ ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร

ฐานสมรรถนะและสร้างแกนน าขยายผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
 ๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ  
๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 ๑. ควรจัดอบรมการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สถานศึกษา 
 ๒. ควรจัดตั้งเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

Learning  
๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  

 สถานศึกษาในพ้ืนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่
สามารถเป็นต้นแบบที่ดี  

 
๔.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๑ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ด าเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ เรี ยน ส่ ง เสริม สนับสนุนให้มีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเ พ่ือการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หน่วยงานทางการศึกษาได้
ด าเนินการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และน ามา
วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน ท าให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายขึ้นและพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายข้อมูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้งานแพลตฟอร์มทางการศึกษา DEEP ส่งเสริม 
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการการสอนในรูปแบบออนไลน์ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ Digital Platform ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณ ์ความต้องการของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา 
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หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาขยายโอกาสใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาระบบ DEEP}ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมตอนต้น ส่งเสริมให้ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์เข้ารับการอบรมการใช้แพลตฟอร์ม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  เป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ไม่สามารถเข้าไปใช้งานแพลตฟอร์ม DEEP ได ้  
 ๒. ครูผู้สอน ผู้เรียนไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบได้  
 ๓. ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียนไม่สามารถเข้าระบบของผู้ดูแลระบบได้ 
 ๔. ขั้นตอนการใช้งานมีความซับซ้อน ระบบบัญชี (Account) มีความยาว ยากต่อ

การจดจ า ท าให้ผู้เรียนลืมชื่อบัญชีหรือรหัสผ่าน 
 ๕. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน DEEP ให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้เรียนขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. ประสานงานกับผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าใช้งาน  
 ๒. ให้ค าปรึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้งานระบบ รวมทั้งจัดอบรมผ่าน

ระบบออนไลน์เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานได้ 
๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  

๑. เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจ านวนมากได้ ขอให้
ปรับเปลี่ยนการเข้าใช้งานหรือพัฒนาระบบ ปรับความเสถียรของระบบ และการจัดการข้อสอบให้
สามารถจัดการข้อสอบที่ตนเองสร้างข้ึนได ้

 ๒. เนื่องด้วยบางหน่วยงานยังขาดการรับรู้ถึงโครงการนี้ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้ทั่วถึง ครอบคลุม  มีการติดตามผลการใช้ เพ่ิมระยะเวลาการสมัคร จัดผู้รับผิดชอบเพ่ือขยายผล  
อบรม  ติดตามผล  และเป็นที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  
 สถานศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 

การเรียนรู้ 
 ๔.๒  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการโครงการขับเคลื่อน

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดจัดการ
อบรม เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางสมอง EF เด็กปฐมวัย: จากหลักการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ในชั้นเรียน”}ระหว่างวันที่ ,๑๙ – ๒๑,สิงหาคม,๒๕๖๔,ผู้ เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูปฐมวัย 
จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ซึ่งครูที่เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการน าไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น มุ่งเน้นด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย อย่างเป็น
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ระบบ ครบถ้วน  ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก มาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผู้เรียนได้รับ  
การพัฒนาตามศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ มีการมอบนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท าโครงการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้
ด าเนินการนิเทศก ากับ ติดตาม การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ 
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็ก 
และเด็กกับครู ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง รู้เท่าทันความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว และชุมชน  

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ิมความส าคัญของการพัฒนาด้านตัวตน Self-Development  
การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function : EF การผลิตสื่อการสอน การเตรียมเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้าง
รอยเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีการประสานความร่วมมือ 
และสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน สนับสนุนให้เด็กปฐมวัย
ได้เข้าเรียนทุกคน และด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส่งผลให้ครูผู้สอนปฐมวัยไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมและต่อเนื่อง  
บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้     

 ๒. ครูบางส่วนไม่ได้จบการศึกษาปฐมวัย ท าให้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมบทบาทของความเป็นครูยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปรับ

รูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยในการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. สถานศึกษาจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองระดับก่อนประถมศึกษา เพ่ือร่วมจัด

กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด าเนินการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามช่วงวัย  
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๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 ๑. จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ

เรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. จัดสรรงบประมาณในการอุดหนุนรายหัวเด็กปฐมวัยเพิ่มเติม 
 ๓. จัดหาสื่อ อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยรายบุคคล 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
 ๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
 ๒. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ปฐมวัย 
 ๓. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาเหมาะสมกับวัย 
 

 ๔.๓  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชิงเทรา ด าเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสให้ได้รับการศึกษา จัดท าโครงการติดตามและพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต เช่น บ้านถูกไฟไหม้ บ้านมีฐานะยากจน เป็นต้น โดยมี 
การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  
ทุกกรณี จัดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนทุกรายที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าเรียนทุกคนจน
จบการศึกษาภาคบังคับ  มีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพ เพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ขอรับการ
สนับสนุนทุนต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน เช่น ทุนของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
เป็นต้น ด าเนินโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียนที่ครอบครัวยากจนไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ในการดูแลผู้พิการให้ได้รับการศึกษา ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ฉะเชิงเทราและสถานศึกษาฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ได้ด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ เน้นการเรียนรู้ 
การฝึกทักษะ และการพัฒนาตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ รวมทั้งมีการฝึกทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ประสานการท างาน
ร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเด็กด้อย
โอกาสเด็กพิการและการจัดท าแผน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการ โดยประสานสถานศึกษาคัดกรองข้อมูลเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการเรียนรวมใน
สถานศึกษาและบันทึกข้อมูลลงในระบบ DMC มุ่งการจัดการเรียนการสอนให้คนพิการ โดยเน้นผู้เรียน
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เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน จัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 
จัดการศึกษาได้ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(IFSP)}ก าหนดและวางเป้าหมายเฉพาะส าหรับแต่ละบุคคล มีการปรับทบทวนแผนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความสามารถของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล}ด้านการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้ด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและสร้างเครือข่ายเพ่ือ
แก้ปัญหาแก่เด็กด้อยโอกาสทุกประเภท เพ่ือดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ มุ้งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาส
ทางการศึกษา จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส   
จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กด้อยโอกาสตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้มีทักษะใน
การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการวางแผนออกพ้ืนที่ค้นหา
เด็กพิการ โดยการตั้งกลุ่มออกส ารวจ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ และนักสหวิชาชีพ ด าเนินการ
เปิดรับสมัครเด็กพิการ ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบเชิงรับ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
๒) รูปแบบเชิงรุก โดยการส ารวจข้อมูลเด็กพิการ จากโรงพยาบาล ส านักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคง
ของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ๓) รูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ก าลัง
แพร่ระบาดท าให้การด าเนินการออกพ้ืนที่ค้นหามีความเสี่ยง และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวง
สาธารณสุขในการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดระยอง ได้จัดท า
ระบบการรับสมัครผู้เรียนแบบออนไลน์ เพ่ือคัดกรองข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการสัมภาษณ์และนัดวันเข้า
รับการประเมินพัฒนาการเบื้องต้นของคนพิการ นอกจากนี้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้ด าเนินการ
ส ารวจความต้องการรับบริการทางการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รับบริการประเภท 
ไป-กลับ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ๒) รับบริการประเภทไป-กลับ ในหน่วยบริการ ที่กระจายอยู่ทุกอ าเภอ
ของจังหวัดระยอง ๓) รับบริการที่บ้าน ในกรณีที่คนพิการมีความพิการรุนแรงไม่สามารถมารับบริการที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษได้  ๔) ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล อีกทั้งด าเนินการจัดท าแผนการ 
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) กรอกลงใน
โปรแกรม IEP Online เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการศึกษา และด าเนินการทบทวนแผน IEP, IFSP  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาแผน IEP, IFSP ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดจ้างพ่ีเลี้ยงคนพิการส าหรับสถานศึกษาทั่วไปจัดการ
เรียนรวม มุ่งพัฒนาให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยมีกิจกรรมการ
คืนครูให้ผู้เรียนส าหรับคนพิการ ในด้านการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
ทางหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น 
ด้านการศึกษา อาหาร อาหารเสริมนม รับการฝึกทักษะด้านอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้สถานศึกษาโดยครู
ประจ าชั้น ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมบ้านผู้เรียน จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
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๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. งบประมาณในการด าเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการไม่เพียงพอ 
 ๒. สถานศึกษาบางแห่งบันทึกข้อมูลในระบบ}DMC}ไม่ตรงตามความเป็นจริง

วิเคราะห์เด็กด้อยโอกาสผิดประเภท ท าให้ข้อมูลในระบบ DMC คลาดเคลื่อน 
 ๓. สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ครูพิเศษหรือพ่ีเลี้ยง

คนพิการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 ๔. ผู้เรียนทีม่ีความพิการรุนแรงและยากจนไม่สามารถเดินทางมารับการศึกษาได้ 
 ๕. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ผู้ปกครองขาดรายได้ ส่งผลให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจนมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
 ๖. ครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถใน

การจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการคัดกรองความบกพร่องทั้ง ๙ ประเภท รวมถึง
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
๑. ขอความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็ก

ด้อยโอกาสและเด็กพิการ  
 ๒. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ 
 ๓. จัดหาสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนยากจน และด้อยโอกาส   
 ๔. ครูลงพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนให้กับคนพิการตามบ้าน และให้ความรู้กับ

ผู้ปกครองในการดูแลฟ้ืนฟูศักยภาพคนพิการ 
 ๕. ด าเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือร่วมกัน  
๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 ๑. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าในในการคัดกรองผู้เรียนและการจัดท าแผน IEP 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและสร้างความเข้าใจในการจัดท าข้อมูล 
DMC เพ่ือไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

 ๒. จัดสรรครูการศึกษาพิเศษหรือพ่ีเลี้ยงคนพิการให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับคนพิการและเด็กที่มีความ
จ าเป็นพิเศษ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้เรียนปกติ
ทุกคนให้มีทัศนคติที่ดีถึงการจัดการศึกษาเรียนรวม ที่เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 ๔. สนับสนุนโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวันให้เด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน
มากเป็นพิเศษ) เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ร่วมกับศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เพ่ือช่วยเหลือเด็กพิการ
เรียนรวมประเภทออทิสติกรุนแรง ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นประจ าทุกป ี
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 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด าเนินโครงการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษาและด้านการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Inclusive Education) ของครูสังกัด”   
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดี สถานศึกษาที่มีนักเรียนเรียนรวมทุกแห่งเข้า
ร่วมการอบรม 

 
๔.๔   ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชิงเทรา ได้ก าหนดมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการกระท าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง เช่น การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ อุบัติภัย เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน เน้นย้ าให้สถานศึกษาดูแล ก ากับความปลอดภัยในการเดินทาง จัดครูเวรใน
การดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด สถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  และ
ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการแก้ไขปัญหา ระบบการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 
นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 9) หน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทุกแห่งและผู้ปกครองทราบและปฏิบัติ
ตาม ๖ มาตรหลัก (DMHT-RC) และ ๖ มาตรเสริม (SSET-CQ) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งด าเนินการปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือรองรับการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  

หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง รู้
วิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
ที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์ มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้แกผู้เรียน ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เพ่ือดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย
ของผู้ เรียน เช่น อุบัติ เหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติ เหตุจากบริเวณสถานศึกษ า 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ การเดินทาง การพาผู้เรียนไปศึกษา
นอกสถานศึกษา การร่วมกิจกรรมส าคัญ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม เป็นต้น 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ด าเนินการติดตามประกาศ ค าสั่ง
และมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่าง
ใกล้ชิดและด าเนินการแจ้งสถานศึกษาประเมินตนเองตามคู่มือและมาตรการของกรมอนามัย  
ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ป้องกัน เน้นย้ ามาตรการให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมในการเปิด
เรียนเป็นระยะ เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อม
ของตนเอง นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตรวจสอบจุดเสี่ยง จุดอันตรายส าหรับผู้เรียน ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน เช่น โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เยี่ยมบ้านแบบ 
Online เพ่ือตรวจ ติดตามผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการปรับ
ภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ให้มีความปลอดภัย เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ปกติ เป็นต้น 
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๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ผู้เรียนจึงเกิดความเครียด และจาก  
การหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มท าให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนไม่ได้พบผู้เรียน ท าให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง    

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ๑. จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนถึงภัยคุกคามและอันตรายต่าง ๆ  
 ๒. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้เรียน โดยได้รับความ

ร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและการสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 ๑. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการช่วยเหลือดูแล ทะนุบ ารุงอาคาร

สถานที ่
 ๒. สนับสนุนให้บุคลากรครูได้รับวัคซีนได้ เร็วขึ้น และมีการพ่นฆ่าเชื้อใน

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  

 ๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีกรอบแนวทางในการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
 ๒. สถานศึกษามีความพร้อมในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน และ

การให้ความรู้แกผู่้เรียนในการดูแลตนเอง และป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

๔.๕   การศึกษาตลอดชีวิต  
๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างทางเลือกในการศึกษา มีความยืดหยุ่น 
ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม  ได้แก่ การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีได้ด าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้พัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย น ารูปแบบการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์กับผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
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มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม หน่วยงานทางการศึกษาจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์    

 ๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ ICT และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 ๑. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
On air และ On Demand  

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 สนับสนุนด้านอุปกรณ์ ICT และสื่อการเรียนการสอนทีท่ันสมัย 
 

๕.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๕.๑  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกันก าหนดแนวทาง 

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนระยะที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ รองรับโรงเรียนเครือข่าย จ านวน  
๒ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ และโรงเรียนวัดคลองต้นหมัน ได้จัดท าแผนขอจัดตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๕,๔๗๙,๔๐๐  บาท  ๒) โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนเครือค่าย จ านวน ๕ โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดวังกะจะ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์   
โรงเรียนวัดแปลงยาว และโรงเรียนบ้านคลองสอง และได้เสนอของบประมาณลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน  ๒๕,๐๐๓,๐๐๐  บาท โดยมีการด าเนินการประชุม
เตรียมการ จัดท าข้อมูลผู้เรียน บุคลากร ที่ตั้ง ระยะทาง ระหว่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและ
สถานศึกษาเครือข่าย  

      หนว่ยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด าเนินการจัดประชุมประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันวางแผนจัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษา แผนที่ และแผนการบูรณาการ
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน  
๓ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านหนองเขิน อ าเภอบ้านบึง ๒) โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อ าเภอ
หนองใหญ่ ๓) โรงเรียนวัดเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต ๒ เสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชนร่อง  จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า อ าเภอ
เกาะจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตโปทาราม อ าเภอศรีราชา นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองเขิน  
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ได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบด าเนินงาน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างความปลอดภัย  
ใส่ใจเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพ เป็นจ านวนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  และผู้ตรวจราชการ ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลงส ารวจพื้นที่ของโรงเรียนวัดตโปทาราม  

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกและบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือเตรียมความพร้อม 
จัดท าแผนที่ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด ก าหนดพิกัดที่ตั้งและระยะทางการเดินทาง ข้อมูลพ้ืนที่โรงเรียน 
จ านวนผู้เรียน ครู และคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็น “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ตามแนวทาง
การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ด าเนินการ
คัดเลือกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๑ ด าเนินการขอ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และเสนอของบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓๔,๙๙๑,๐๐๐ บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนบ้านสามแยกน้ าเป็น เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๑ 
ด าเนินการของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนด้านความปลอดภัย จ านวน
เงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และเสนอของบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนเงิน ๓๔,๔๘๒,๐๐๐ บาท  

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๒.๑ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความชัดเจน 

ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการด าเนินงาน และมีการสั่งการจากหลายฝ่าย มีความซ้ าซ้อน 
ขาดความเป็นเอกภาพ 

 ๒.๒ ระยะเวลาการด าเนินงานจัดท าแผนที่และแผนการบูรณาการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดค่อนข้างกระชั้นชิด ท าให้ผลการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ      

 ๒.๓ สถานศึกษาขาดความพร้อมด้านกายภาพ โดยเฉพาะขนาดพ้ืนที่มีจ ากัด 
เช่น โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒       

 ๒.๔ ผู้ปกครอง ชุมชน ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียยังไม่เข้าใจนโยบาย 
 ๒.๕ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญในการวางผังอาคารสถานที่และเขียนแบบ 

(Model) ของสถานศึกษา 
๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 ติดตามข่าวสารและแผนการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องและ
สอบถามข้อมูลไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 - 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  
 - 
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 ๕.๒  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ด าเนินการ
วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง มีการจัดการประชุมเตรียมการ จัดท าข้อมูลผู้เรียน 
บุคลากร ที่ตั้ง ระยะทาง ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่  จังหวัดละ ๑ แห่ง และได้ด าเนินการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ข้อมูลการด าเนินงานขาดความชัดเจน 
 ๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ 

๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 - 

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 แจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง

จัดท าประกาศอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามหลักการได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๕)  ปัจจัยความส าเร็จ   
 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยด าเนินการบริหารจัดการด้านพ้ืนที่สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภค เพ่ือให้สามารถ
รองรับผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 

 
 ๕.๓  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๖๔}จัดโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมทางด้านกายภาพ  
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ สามารถในการจัดการเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และจุดเน้นของโครงการ รวมถึงนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ด าเนินการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือจัดการเรียนการสอน ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม การด าเนินงานต่าง ๆ พัฒนาและส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม 

หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Symposium) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลต้นแบบ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้
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มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน 

๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศกึษาขนาดกลาง ขาดครูผู้สอน มีครูไม่ครบชั้น  
 ๒. จัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการทันเวลาและขาด

ประสิทธิภาพ    
๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   

๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
๑. ควรสานต่อการด าเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนด เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืน          
๒. ควรใช้เวลาพิจารณาค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการบริหารงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  

๑. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต ๑ ด าเนินการจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ระดับปฐมวัย 

๒. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๑ ด าเนินการจัดท านวัตกรรมแบบฝึกทักษะระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๓ ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

๓. โรงเรียนวัดบุญญราศรี “ต าหรุราษฎร์อุปถัมภ์”}สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  ด าเนินการจัดท านวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๔. โรงเรียนบ้านหนองซ้ าซาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๑  ด าเนินการ “หนึ่งนวัตกรรม สืบสานตามรอยพ่อหลวง สานต่อความพอเพียง รักษ์
สิ่งแวดล้อม” โดยใช้ซ้ าซากโมเดล SAMSAK MODEL 

๕. โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้ด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 ๕.๔  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง  

๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยด าเนินการส ารวจสถานศึกษาที่มี
จ านวนผู้เรียนน้อย และไมส่ามารถไปควบรวมกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากเป็นสถานศึกษา
ที่อยู่ห่างไกล สัญจรล าบาก หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งในจังหวัดชลบุรีมีสถานศึกษาที่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ โรงเรียนห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา) 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนอกและโรงเรียนบ้ำนระเวิง 
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สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกอุปถัมภ์) 
และโรงเรียนเกาะสีชัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

 ๒)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 ๒. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 ๓. ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระวิชา ท าให้ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพการศึกษา  
๓)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
 ๒. เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอและสถานศึกษามีภาระ

ค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการ เช่น การจ้างครูสอน การจ้างนักการภารโรง เป็นต้น ทางสถานศึกษาจึง
ต้องมีการจัดผ้าป่าสามัคคีหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อน ามาสมทบทุนในการบริหารจัดการ  

 ๔)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 - 

 ๕)  ปัจจัยความส าเร็จ  
 - 


