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แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………… 

การตรวจราชการกรณปีกติ  
1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
หน่วยงานทุกสังกัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้มีการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด

ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและสถานศึกษา ไม่เฉพาะเพียงกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาดเท่านั้น แต่ยังมีการสอดแทรกเรื่องดังกล่าว ในกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในการจัดการ
เรียนการสอนหลากหลายวิชา ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด าเนินโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ด าเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา เป็นต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการวันส าคัญต่างๆ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ส าหรับ อำชีวศึกษำจังหวัด ด าเนินการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการจัดกิจกรรมปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์ และหลักสูตรของ
ลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความ
สามัคคี ปรองดอง และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี  

ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ ได้ด าเนินการสอดรับกับแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานต้น
สังกัดของตน เช่น จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย ความสามัคคี  เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  จัด
โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจ ากองลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น ส าหรับ สถำนศึกษำเอกชน จัด
กิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาตามแนวทางดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามจิตตารมย์ของ
พระสังฆราชฯ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา เป็นต้น 

นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สร้างการยอมรับจากนักเรียนนักศึกษา ประชาชน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการ
เข้ารับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี การส่งทีมนักเรียนเข้า
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เป็นต้น 

ผลการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร  
ครูผู้สอน มีแนวคิด แรงจูงใจ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดกระบวนการ 

และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจความถนัด ความต้องการ เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมตอบสนองต่อ
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ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรทางการลูกเสือมีโอกาสได้รับการพัฒนา และได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

ผู้เรียน โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการเติมเต็มศักยภาพความสามารถของ
ตัวผู้เรียน ส่งผลให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ของตน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความเสียสละ สุจริต มีจิตอาสา เป็นผู้น า
ผู้ตามที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ  

ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตาม
นโยบาย ทั้งการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  

  
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ ถึงแม้ในปัจจุบัน
สถานการณ์ดีขึ้นตามล าดับ แต่ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม มีรูปแบบมาตรการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด การด าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี จึงขาดความต่อเนื่องและบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้ อีกทั้งส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่ม ขาดโอกาสในการร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียนที่มีความ
พิการรุนแรง เป็นต้น 

2. ขาดการน าผลการนิเทศ มาวิเคราะห์ อภิปรายผล เพ่ือน าไปพัฒนางานโครงการ
กิจกรรม 

3. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาบางส่วนขาดทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนลูกเสือและ
ยุวกาชาด 

4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทักษะเฉพาะทางด้านการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ 
       

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. จัดประชุมปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ในช่วงโรคระบาดโดยการเรียนรู้ทฤษฏี

ก่อนลงมือปฏิบัติ และมีการแยกการรวมกลุ่มให้ลดน้อยลง รักษาระยะห่าง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดในช่วง
กิจกรรมเพ่ือสามารถด าเนินกิจกรรมภายใต้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามงาน 
3. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมเป็นทีม มีการประชุมติดตาม

ปัญหาร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาในแต่ละภารกิจ 
๔. ประสานความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาเป็นคณะท างานเพ่ือให้ 

การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีร่วมกัน 

5. จัดอบรมทบทวนพัฒนาทักษะกระบวนการลูกเสือส าหรับผู้บริหารและครู      
 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
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1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพ่ือสามารถด าเนินกิจกรรมภายใต้ สถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. ส่งเสริมระบบการนิเทศ ติดตาม เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามงาน  
3. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือมอบนโยบาย หรือเน้นย้ าให้เห็นถึงความส าคัญต่อกระบวนการ

เรียนลูกเสือและยุวกาชาด แก่หัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงาน  
4. จัดให้มีการประเมินผลมอบรางวัลทางลูกเสือและยุวกาชาด แก่ผู้บริหาร หัวหน้า

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบงานทางการลูกเสือ เป็นการกระตุ้นตั้งแต่ระดับบริหารไปสู่ระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ 
5. สนับสนุนให้เกิดการอบรม พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะด้านการด าเนิน

กิจกรรมลูกเสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเสือวิสามัญ โดยให้มีหน่วยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรฯ ให้เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งประเทศ      
 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือเนตรนารีพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ คือ โรงเรียนบ้านเขามะกา 
จังหวัดสระแก้ว  
ข้อมูลโดยสรุปโรงเรียนบ้านเขามะกา 

โรงเรียนบ้านเขามะกา ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว มีระยะทางจากตัวโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประมาณ 30 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2520 โดยนายบุญนาค ธรรมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต าบล
ศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ
ประชาชนสร้างอาคารชั่วคราวแบบ ป. 1 ข ยาว 13 
เมตร กว้าง 9 เมตรหลังคามุงสังกะสีไม่มี ฝา และได้รับ
อนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ใช้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนบ้านเขามะกา” มีพ้ืนที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 
งาน 55 ตารางวา โดยการบริจาคที่ดินจากนายคูณ นาง
เกตุ  หงษ์ทอง นายช านาญ  ธรรมา และทางราชการได้แต่งตั้งให้นายอาทิติ นามวงศ์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่
เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปัจจุบันปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชายหญิงรวม 408 คน (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563)  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล 1 
คน โรงเรียนจ้างเอง โรงเรียนบ้านเขามะกา ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีวัดและสถานีอนามัยอยู่ใกล้โรงเรียน 
ประชาชนในเขตบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 
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เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2521 ราชการโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้บ้านเขามะกา                
หมู่ 10 เป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดสรรที่ดินและวางผังเมืองให้แก่ประชาชน               
มีโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีต ารวจ และการจัดสรรที่ดินเพื่อท ากินให้แก่ประชาชน 

กำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ในการพัฒนาและก่อสร้าง นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขามะกา มีดังนี้ 

พ.ศ.2522 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก จ านวน 4 ห้องเรียนงบประมาณ 
200,000 บาท  

พ.ศ.2523 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 กขนาด 4 ห้องเรียนงบประมาณ 
400,000 บาท 

พ.ศ.2525 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง งบประมาณ  150,000 บาท 

พ.ศ.2528 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทหารพรานที่ 12 ก่อสร้างบ้านพักครูเทพอ านวย
งบประมาณ 49,000 บาท 

พ.ศ.2532 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/26 จ านวน 1 หลัง ขนาด 3 
ห้องเรียน งบประมาณ 630,000 บาท  

พ.ศ.2538 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 จ านวน 1 หลังขนาด 
4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,542,182 บาท 

พ.ศ 2543 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ได้มีค าสั่งให้นายนิกร ศิลปวิทย์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านเขามะกา ขณะนั้นมีนักเรียนจ านวน 460 คนครู 26 คนมีนายนิกร สุทธิผาสุก เป็น
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วันที่ 30 กันยายน 2557 นายนิกร ศิลปวิทย์ เกษียณอายุราชการได้มอบหมายให้ นายนิกร สุทธิผาสุข
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา 

วันที่  4 พฤศจิกายน 2557 นายสมยศไชยศรี  ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านเขามะกา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  2 ชั้นขนาด 4 
ห้องเรียนงบประมาณ 3,483,100 บาท 

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 206/26 
1 ชั้น โครงหลังคาเหล็ก งบประมาณ 4,415,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 0.12 เมตร งบประมาณ 619,200 บาทปีงบประมาณ 2558 ได้รับ
งบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ 910,200 บาท  

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน งบประมาณ 100,000 บาท 
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ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณขยายเขตระบบประปาจากหมู่บ้านเข้าในโรงเรียน
งบประมาณ 227,200 บาท 

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายสมยศ ไชยศรี ลาออกจากราชการมอบหมายให้ นายนิกร สุทธิ
ผาสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา  

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง ย้ายจากโรงเรียนบ้านเขาแหลม อ าเภอวัง
สมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา 

ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ  
1. ด้านผู้เรียน นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชนสังคม และส่วนรวม 

2. ด้านบุคลากร บุคลากรทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมีการพัฒนาทักษะขบวนการทาง
ลูกเสือ สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับ 

3. ด้านสถานศึกษา โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมเช้าค่ายพักแรม อบรมบุคลากรด้านลูกเสือ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติงำน  
โรงเรียนบ้านเขามะกา ได้น ากระบวนการทางลูกเสือมาประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมประจ าวันของ

นักเรียน ดังนี้ 
1. การเข้าแถวหน้าเสาธง และการเดินแถวขึ้นชั้นเรียน 

2. การท าภารกิจประจ าวัน  
3. การฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี จนนักเรียนเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม/รำงวัล/ลักษณะเด่นและเกียรติประวัติของโรงเรียน 

1. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจ าปี 2555 – 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

2. เป็นโรงเรียนประชารัฐ ปี พ.ศ 2559 
3. เป็นโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 2 
4. เป็นโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบ STEM  ปีการศึกษา 2559 
5. เป็นโรงเรียนแกนน าคุณธรรมน าชีวิต 4D วิถีพอเพียง 2560 
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6. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

7. สถานศึกษาที่สร้างชื่อเสียงด้านกิจการลูกเสือ ประจ าปี 2562 ของส านักงานลูกเสือจังหวัด
สระแก้ว 

8. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ลูกเสือสามัญในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ระดับประเทศปีการศึกษา 2562 

9. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ล าดับที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 ด้านนักเรียนได้คะแนนเต็มวิชา
คณิตศาสตร์ 100 คะแนน 1 คน 

10. ปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ระดับจังหวัด รวม 5 ประเภท คือ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

11. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท เนตรนารีสามัญ ในการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข้อมูลโรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ จำกเว็บไซต์ โรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ณ วันที่ 30 ธันวำคม 
2563 และ จำกเอกสำรรำยงำนผลรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร                 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 รอบที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน้ำ 88 - 90)   
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up 
skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
ผลการขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ พบว่ามีการประสานงานกัน

ในระดับหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ตัวอย่างการประสานความร่วมมือระหว่าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครนายก  เพ่ือรองรับหลักสูตรจาก
ส่วนกลาง ซึ่งก าลังจัดท าแนวทาง/หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท า 
โดยจะพัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่
จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)              
ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ประชาชนวัยแรงงาน และ ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยจะเน้น/เพ่ิมบทบาท
ของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ทั้งนี้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะเลขานุการในการขับเคลื่อนนโยบายประเด็นนี้ 
น าเรียนเสนอต่อคณะกรรมการ ในการประชุมด้านการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยการ
ประชุม อกศจ. ยุทธศาสตร์ อกศจ.พัฒนาการศึกษา อกศจ.(บุคคล) ประชาคมการศึกษาระดับจังหวัด  รวมถึง 
กศจ. เพ่ือชี้แจงให้รับทราบ สร้างความตระหนัก รับรู้และเข้าใจ ก่อนจะมีการน าเข้าที่ประชุม เพ่ือปรึกษา 
วางแผน เตรียมความพร้อมในการตอบโจทย์ประเด็นดังกล่าว ในพ้ืนที่จังหวัดต่อไป 

ส าหรับสถานศึกษา มีการด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนการรับนักศึกษาตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New      
S-curve) ส าหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กลุ่มแรงงานให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

3. การจัดโครงการฝึกอบรมครู บุคลากร ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร 
และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ความรู้ ทักษะใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

4. การจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ต่อยอด
สู่การแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

ผลการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
หน่วยงานทางการศึกษา เกิดการประสานความร่วมมือในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา 

และหน่วยงานระดับจังหวัด  
ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร เกิดเครือข่ายผู้บริหารเพ่ือประสานความ

ร่วมมือในการแข่งขันเชิงพัฒนา 
ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพให้สามารถ

จัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ การจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 



รายงานผลการด า เนิน งานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประ เ มินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษา ธิการ   

ประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ .  2564 เขตตรวจราชการ ท่ี 9                             |  8 

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการมีงานท า ทักษะการออกบริการวิชาการ
วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา การบูรณาการหลักสูตรเพ่ือการมีงานท ากับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
รวมทั้ง การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติและทักษะในการประกอบอาชีพ 

ผู้เรียน มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการเติมเต็มศักยภาพความสามารถของ
ตัวผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพโดยการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพฝีมือแรงงาน เพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรส าหรับใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  

ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นต่อสถาบันทางการศึกษา มั่นใจใน
อนาคตของบุตรหลานของตน ว่าได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้จบออกมาสามารถประกอบอาชีพได้ 
มีงานท า และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) 

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนไม่ครบถ้วน กระทบตารางกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา เช่น การจัดสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix-it center) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เลื่อนไปไม่มีก าหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย   โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   
พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เป็นเรื่องใหม่ 
ส าหรับการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาและเครือข่าย ซึ่งแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
ยังไม่เป็นรูปธรรม  

3. บุคลากรครูบางส่วนบางกลุ่มสาระ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบูรณาการ
หลักสูตรเพ่ือการมีงานท ากับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ขาดความช านาญในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning, Coding เป็นต้น 

4. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชย มีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมหลังสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) คลี่คลายลง 
2. การน าเสนอนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ 

(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เข้าสู่ที่
ประชุมระดับจังหวัดเพ่ือทราบร่วมกัน 

3. สถานศึกษาด าเนินการจัดการอบรมครูผู้สอน โดยเชิญวิทยาการที่มีความรู้ความ
ช านาญ มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็น
ต้น 

4. การระดมทุน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ที่ยินดีให้การสนับสนุนแก่
สถานศึกษา 



รายงานผลการด า เนิน งานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประ เ มินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษา ธิการ   

ประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ .  2564 เขตตรวจราชการ ท่ี 9                             |  9 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งด าเนินการจัดท า

หลักสูตร แบบมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุม ทั้ง 3 ประเภท ดังกล่าว  
2. ควรมีการปรับปรุงเอกสารหลักสูตร และแบบเรียนหลักสูตรวิทยาการค านวณ  และ

ออกแบบเทคโนโลยีที่จัดท าโดย สสวท. ให้ครบทุกระดับชั้น  และมีเนื้อหาที่สามารถปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ
ผู้เรียนทุกคน 

3. ในการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรตามข้อ 1 และ ๒ อาจเชิญ นักบริหารการศึกษา 
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/วิทยากรจากภาคเอกชน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา หรืออ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ขอให้มีบุคลากรที่มีความสามารถระดับจังหวัด หรือศึกษานิเทศก์ในพ้ืนที่ เข้าร่วม
ในการจัดท าหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

4. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไม่ควรยึดหลัก เพ่ือการแข่งขันในระดับชาติเท่านั้น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดจากนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น                    
ใช้ข้อสอบเดียวกับที่ทดสอบในระดับชาติ แต่น ามาทดสอบนักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีโอกาสในการแข่งขัน หรือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานด้วย 

5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมี
งานท า 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในพ้ืนที่ในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา การท า

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) สถานศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประสานความ
ร่วมมือจัดการเรียนการสอนสายอาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาทวิศึกษาจบการศึกษาจะ
ได้รับ 2 วุฒิการศึกษา คือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังเกิดการ
ประสานงานด้านเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการมีงานท า เพ่ือหารายได้
ระหว่างเรียนและเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว การพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการนิเทศติดตาม
ของหน่วยงานต้นสังกัด  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผล

ต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการเรียนรู้ทางด้านอาชีพซึ่งต้องเน้นทักษะปฏิบัติ 
2. แนวทางการด าเนินงานและนโยบายของสถานศึกษา ไม่ได้เน้นการฝึกทักษะอาชีพ                

เพ่ือการมีงานท าในระยะสั้น แต่มุ่งเน้นที่เนื้อหาวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเพ่ือมุ่งสู่อาชีพและการมีงานท า             
ในระยะยาว อาทิ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ฯลฯ อีกท้ังบาง
แห่งการด าเนินการยังขาดความต่อเนื่อง 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขาดทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ                 
เป็นการเฉพาะ 

4. ปัญหาด้านความรับผิดชอบของตัวผู้เรียน เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตร             
ทวิศึกษาจะได้รับวุฒิ เมื่อส าเร็จการศึกษา 2 วุฒิ ในระยะเวลา 3 ปี ท าให้ผู้เรียนต้องเรียนในรายวิชาที่มากกว่า
ห้องเรียนปกติ (โครงสร้างหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2556 ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แต่ทวิศึกษา ไม่น้อย
กว่า 112 หน่วยกิต) และต้องมีความรับผิดชอบสูงสุด คือ ต้องเรียนสายสามัญและเรียนสายอาชีพ ซึ่งความ
เข้มข้นของเนื้อหา ทักษะและเกรดต้องได้ตามกฎเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษา  

5. ผู้ปกครองบางส่วนยังให้ความส าคัญกับการศึกษาต่อสายสามัญมากกว่าการศึกษาต่อ
สายอาชีพ หรือการฝึกอาชีพของบุตรหลาน  

6. ความพร้อมของครอบครัว ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ส่งผลต่ออัตราการ
ออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. จัดให้มีการสอนเสริมทั้งทักษะวิชาการและการฝึกอาชีพ โดยสถานศึกษาและ

ครูผู้สอน พยายามใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙   

2. จัดการประชุมชี้แจง สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจกับ
ผู้เรียน ก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษาด้านอาชีพแก่สถานศึกษา 

4. จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้เห็นถึงความส าคัญ ในการศึกษาต่อสายอาชีพ หรือการฝึก
อาชีพของบุตรหลาน การมีอาชีพ มีงานท า ในอนาคตของบุตรหลาน 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ผลักดันให้นโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้าง

อนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า ให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการด าเนินงาน 
2. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินนโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และ

ห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า 
3. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ทั้งผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรครู               

ให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของครูแนะแนว เนื่องจาก
ครูแนะแนวเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้ความม่ันใจ แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ปกครอง ถึงประโยชน์อย่างยั่งยืนที่นักเรียนจะได้รับ จากการเข้าฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ หรือกิจกรรม
ทางอาชีพในโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. นักเรียนที่เรียนทวิศึกษา  สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน  และสามารถเข้า
ศึกษาต่อ สามารถเทียบโอนวิชาเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษา  และส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 
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2. นักเรียน นักศึกษา เมื่อจบการศึกษามีวุฒิการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3. การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา เกิดการพัฒนาร่วมกัน
ทั้งตัวบุคลากรทางการศึกษาและตัวผู้เรียน 

 2.3  การจัดการศึกษาแบบทวภิาคี 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ พบว่า มีการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ เกิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียน          
ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมของสถานประกอบการ ผู้เรียนได้มีโอกาส 
ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในบางจังหวัดยังพบว่า นักเรียน นักศึกษารูปแบบทวิภาคี มีงาน
รองรับ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อจบการศึกษา  

 2)  ข้อคน้พบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) สถานประกอบการชะลอการ

รับนักศึกษาฝึกอาชีพ บางแห่งส่งตัวนักศึกษากลับสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการยากในการหาสถานประกอบการ
ให้นักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว 

2. สถานประกอบการด้านทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมอยู่ห่างไกลจากวิทยาลัยฯ ส่งผลต่อ
งบประมาณที่ใช้ในการนิเทศติดตาม และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เช่นจังหวัดตราด ไม่มีสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด ท าให้นักศึกษา ผู้เรียน ต้องเดินทางไปฝึกงานต่างจังหวัด 

3. สถานประกอบการในบางจังหวัดมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้บางส่วนที่ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ยังรองรับนักศึกษาได้จ านวนน้อย 

4. ผู้เรียนยังขาด Soft Skill ต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา การปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ          
ของสถานประกอบการ เป็นต้น 

5. ผู้เรียนทวิภาคีที่เข้าฝึกประสบการณ์บางส่วน ไม่ได้รับความรู้และการฝึกทักษะ              
ตรงตามสาขาวิชา 
      

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและประสานงานกับสถานประกอบการในการฝึก

อาชีพโดยการขยายระยะเวลาการฝึกอาชีพ 
2. สถานศึกษาท าความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพมีการสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้านการฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน และมีการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์ของผู้เรียนให้ตรงตามสาขาวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษาส่งครูผู้สอนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการเพ่ือน าความรู้และ
ทักษะมาขยายผลต่อบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
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4. จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา สร้างความพร้อมก่อนออกสู่สถาน
ประกอบการ เช่น การฝึกอบรมต่างๆ เน้นการพัฒนา Soft Skill เช่น การตรงต่อเวลา การปรับตัวเข้ากับ
กฎระเบียบ ของสถานประกอบการ เป็นต้น 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. สนับสนุนให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดท าแผนพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการไว้

ล่วงหน้า ในทุกปีงบประมาณ เพ่ือให้สถานประกอบการวางแผนก าลังคนของสถานประกอบการไม่ให้กระทบ
กับภาระงานปกต ิ

2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสถานศึกษา
สามารถด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามารถร่วมกับหน่วยงานองค์กรชั้นน าหรือต่างประเทศ การจัดอบรมพัฒนา
บุคลากรทางวิชาชีพเพ่ิมเติม ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นต้น 

3. การสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับสถานศึกษาในการออกนิเทศ ติดตาม ผู้เรียนใน
สถานประกอบการ 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เกิดทักษะความเข้าใจ            
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ น ามาสู่โอกาสที่จะได้งานท าจึงมีสูง  

2. เกิดการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือให้เท่าทันกับ
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด า เนิน งานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประ เ มินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษา ธิการ   

ประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ .  2564 เขตตรวจราชการ ท่ี 9                             |  13 

3. ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ              
ที่ 21 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย         
เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  และการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning โครงการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ส าหรับกิจกรรมโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินงานโครงการชมรมวิชาการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก โดยโรงเรียนในสังกัด มีชมรม
วิชาการ ที่พร้อมจะพัฒนาขับเคลื่อนบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียน 
สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรชมรมวิชาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ มีการแต่งตั้งคณะท างาน            
มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตาม ตามประเด็นการพัฒนา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผล (อ.ก.ต.ป.น.) เพ่ือประเมินผลการด าเนินการพัฒนาของโรงเรียน  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานศึกษาขาดความพร้อมในด้านการพัฒนาทักษะ กระบวนการ และสนับสนุน

อุปกรณ์ ส าหรับครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางออนไลน์  และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่าเดิม รวมทั้งปัญหาการรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของนักเรียนนักศึกษาในบางพ้ืนที่ 

การอับสัญญาณ 
2. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิด ลงมือ

ปฏิบัติ การคิด การน าเสนอ และการสะท้อน มีการจัดกิจกรรม แต่ขาดความต่อเนื่อง เช่น การสอนโครงงาน 
การสอน STEM 

3. สถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี และการจัดท าสื่อที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

4. ครูส่วนใหญ่มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning แต่
ขาดเทคนิคการสอน และกระบวนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  และองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ไม่ครบ
องค์ประกอบ จุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นปัจจุบัน 

5. ครูผู้สอนมีหลักการในการจัดสรรและบูรณาการด้านกระบวนการเรียนการสอน                
ให้รอบด้าน ครบถ้วนทุกทักษะ ครูผู้สอนบางส่วนต้องศึกษาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

6. การขาดครูผู้สอนตรงวิชาเอก เนื่องจากมีการโยกย้ายของครูบ่อยส่งผลให้การเรียน
การสอนไม่ต่อเนื่อง 

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. สนับสนุนวัสดุการศึกษา และมอบหมายงานที่หลากหลาย นอกเหนือจากการ

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพัฒนาระบบสัญญาณ
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อินเตอร์เน็ต เพ่ือประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทั้งของสถานศึกษาส าหรับครูผู้สอนเอง และแก่นักเรียน
นักศึกษา 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ                
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายมากข้ึน อบรมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้ทัน
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้               
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การออกแบบเครื่องมือ       
วัดและประเมินผล การท าวิจัยชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ PLC 

4. สนับสนุน ครู บุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการในสาขาวิชา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เต็มศักยภาพของผู้เรียน  

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการอบรมครู ด้านการออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้สอนเข้าใจและน าไปปรับเปลี่ยน
กระบวนการสอน เกิดการฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ให้ครบทุกระดับชั้น  

2. การจัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ควรเป็นการเน้นสร้างองค์ความรู้ ให้ครูปรับเปลี่ยนบทบาท จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็น
ประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน 

3. การจัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ควรเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา และมีการแนะแนวผ่านเว็บไซต์ในระหว่างปีการศึกษา โดยให้ครูผู้สอนเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในชั้นเรียน 

4. หน่วยงานต้นสังกัดให้การส่งเสริมด้านการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการค้นคว้าวิจัยร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้บริหารทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หากมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก ควรประสานงานให้มีโอกาสเข้า
มาร่วมกันพัฒนาในเรื่องดังกล่าว 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามนโยบาย มีการขับเคลื่อนจนเกิด
การบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริมการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณภาพอย่าง
จริงจังและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. มีกิจกรรมโครงการต่างๆ สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย มีการมอบรางวัล
ในการแข่งขันทักษะ เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาครูต้นแบบการจัดการ
เรียนการสอน Active Learning, การจัดท าสื่อการเรียนการสอน และมีการส่งเสริมการท าวิจัย 

4. ครูผู ้สอนมีการเตรียมข้อมูลที ่เ อื ้อต่อการเร ียนรู ้ ผู ้เร ียนมีความสุขสนุกกับ
กระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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 3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร 

บุคลากรครู และบุคลากรทางการสอน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
โดยส่งเสริมการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่  

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” กับ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)   

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries ซึ่ ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดตามกรอบความสามรถทางภาษา โดยใช้สื่อออนไลน์ English 
Discoveries โดยแบ่งระดับ A1 – B1  

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries  เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)  

การจัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
พัฒนาความรู้และทักษะการท าชุดการสอน ส าหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง หลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  

โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ Online เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ “How to Apply Collaborative Learning In The Socially 
Distanced Classroom” จัดโดย Coaching English และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

2. มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว 
เช่น คณะท างานขับเคลื่อนและจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะท างานขับเคลื่อนและจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะท างานสร้างหลักสูตรและจัดท าแพลตฟอร์มการพัฒนาผ่าน
ระบบดิจิทัล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 เป็นต้น  

3. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)  

4. เกิดการประสานงานและได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัท
อักษรเจริญทัศน์จัดการประชุมทางไกลโดยใช้สื่อดิจิทัล Aksorn To Learn ซึ่งเป็นสื่อที่ทางบริษัทจัดท าขึ้นและ
ให้คุณครูได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

5. เกิดการน าทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานทางการศึกษา ได้แก่ การจัดประชุมทางไกลโดยใช้โปรแกรม Google Meet  
โปรแกรม Zoom ระหว่างผู้บริหารทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถานศึกษา รวมทั้งระหว่างระดับผู้บริหาร
หน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานพ้ืนที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ทั้งใน
สถานศึกษาและบุคลากรผู้สนับสนุนในหน่วยงานทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐาน ทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น google 
classroom / zoom เป็นต้น 
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 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. นโยบายการด าเนินงานของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น

เลิศ (Human Capital Excellence Management Center : HCEMC) ยังขาดความชัดเจน  
2. แนวทางของหน่วยงานต้นสังกัด เช่นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้านการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ ยังขาดความ
ชัดเจนในการลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู 

3. ความล่าช้าของการแจ้งด าเนินการและการจัดสรรงบประมาณปี 2563 จากศูนย์
บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
เพ่ือด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่และอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษตามปฏิทินที่ก าหนด ส่งผลให้การด าเนินการตามปฏิทินและการ
แจ้งข้าราชการครูที่ต้องเข้าสอบเป็นไปด้วยความยากล าบาก  

4. สถานศึกษายังไม่ได้รับการประสานงานจากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิศของทางจังหวัด การเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูบางรายการ  ที่ภาครัฐเป็นผู้จัดขึ้นนั้น มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

5. เกิดความผิดพลาดในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ จ านวนมาก              
โดยในบัญชีผู้เข้าสอบ มีรายชื่อข้าราชการหลายรายเกษียณอายุราชการไปแล้ว และมีรายชื่อข้าราชการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตกหล่นจ านวนมาก 

6. การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา บางราย
ยังมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพียงระดับเบื้องต้นเท่านั้น แต่แบบทดสอบค่อนข้างยาก และซับซ้อน  

7. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและความช านาญการในการใช้โปรแกรม 
และบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะการใช้โปรแกรมยังมีระดับทักษะที่แตกต่างกัน  

8. ผู้บริหารและครูยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี   
 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 

เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ และส่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดอบรม 

2. ประสานความร่วมมือเพ่ือผนึกก าลังร่วมกันพัฒนา โดยโรงเรียนสังกัด สช. ได้ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเอกชน และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย จัดอบรมพัฒนาทักษะ                      
วิชาชีพของครู และได้รับค าชี้แจง ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย                                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3. แต่ละศูนย์สอบแก้ปัญหาด้วยวิธีการหาข้าราชการครูเข้าสอบทดแทนข้าราชการ              
ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562-2563 และขาดสอบได้เฉพาะข้าราชการครูที่แสดงเจตนา               
ในเวลานั้นด้วยความใส่ใจและติดตามข่าว ส่งผลให้ไม่ทั่วถึงข้าราชการที่มีสิทธิ์ทุกคนเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าด้วยห้วงเวลากระชั้นชิด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการดังกล่าว 

4. ปรับรูปแบบของการจัดประชุม การอบรม เป็นรูปแบบการประชุมทางไกลมากขึ้น เพ่ือให้
เกิดความช านาญ ทั้งผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม การจัดอบรมและ
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พัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและมีการก ากับติดตามมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ ข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอ   

5. จัดท าโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีทักษะและความช านาญการในการใช้เทคโนโลยี 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงก าหนดทิศทางการด าเนินการของศูนย์พัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความ เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ให้ชัดเจนแจ้ง เพ่ือผู้ปฏิบัติทราบ
แนวทางการด าเนินงาน 

2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ด้านการ
พัฒนาสื่อดิจิทัล และงบประมาณให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน เข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR  

3. เสนอแนะให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ศูนย์ HCEC 
กับโรงเรียนต่าง ๆ  เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การด าเนินงานของศูนย์ฯ และช่องทางในการส่งครู
เข้ารับการพัฒนา 

4. การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความเข้มข้น โดยมีการ
ติดตามเชิงคุณภาพของแต่ละคน 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. สถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งศูนย์ HCEC มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และ
สภาพแวดล้อม การขับเคลื่อนนโยบาย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความ
ทันสมัย ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้น  

2. บุคลากรศูนย์ HCEC มีความมุ่งมั่น พร้อมบริการ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้า
ทดสอบและพัฒนาได้รับทราบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาทุกอย่างให้เป็นไปด้วย
ความราบรื่นส่งผลให้ บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมมากขึ้น 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเข้ารับการทักษะความรู้
และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 
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4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
การด าเนินการหน่วยงานตามนโยบายในพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่  ๙ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการด าเนินการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและผลการับเคลื่อนดังนี้ 
1. การประชุมชี้แจงที่ส าคัญเช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  ในการน าดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National 
Digital Learning Platform) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนา แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดการประชุมทางไกลเพ่ือแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ www.deep.go.th ส าหรับครูและผู้บริหารในพื้นที่  

2. การจัดค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ และนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ DEEP ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

3. การขยายผลและขับเคลื่อนให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด เข้าไปใช้งาน DEEP 
ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption  

5. ส านักงาน กศน. มีการจัดท าสื่อ E – Book  โดยน าผังการออกข้อสอบหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นแนวทางในการจัดท าเนื้อหา 
ตัวอย่างแบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  และมีการน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงาน กศน.จังหวัด 

อย่างไรก็ตามผลการขับเคลื่อนพบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 
ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าระบบได้ เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการ โปรแกรม Digital Education 
Excellence Platform (DEEP) 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. ความแตกต่างตามช่วงวัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) 
2. สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูและนักเรียนค่อนข้างมีจ ากัด 

และบางส่วนที่มีก็ล้าสมัย บางครอบครัวไม่มีอุปกรณส์ าหรับใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
3. ปัญหาจากระบบสัญญาอินเตอร์เน็ต เช่น ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่

เพียงพอ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร     
4. ปัญหานักเรียนที่มีรหัส G นักเรียนที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วย 

0 หรือ 00 ไม่สามารถสมัครใช้งานได ้
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 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. หน่วยงานต้นสังกัดน าข้อมูล แนวทางในการด าเนินการตามประเด็นนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการมาชี้แนะและติดตาม ให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

2. สถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน และจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.  ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ิมความเร็วของระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ 

4. สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่สามารถสมัครใช้งานได้ ได้แจ้งไปยังแอดมินระดับเขตพ้ืนที่ 
และเขตพ้ืนที่ได้ประสานแอดมินระดับกระทรวง ซึ่งรับเรื่องเพ่ือแก้ไขปัญหา 

5. การใช้ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) แม้จะมีประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ แต่ระบบที่รองรับยังไม่เอ้ืออ านวย การเข้าถึงยังไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิดทางเลือกอ่ืนในการปฏิบัติ             
ที่ดีกว่าและสอดรับกับสภาพบริบทของผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา 

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับกระทรวงต้องปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน

การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP ให้สามารถใช้งานได้
จริงอย่างเป็นรูปธรรม  

2. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงครู
และผู้เรียนอย่างแทจ้ริง 

3. หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนการจัดหาหรือการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์และการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

4. ให้ความส าคัญกับระบบ เช่น ปรับปรุงระบบให้มีความสะดวกในการน าเข้าข้อมูลหรือ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบ ศธ.02 ออนไลน์ของอาชีวศึกษา ดูและระบบการใช้งาน และการเข้าดูข้อมูล
ของส่วนกลาง ควรด าเนินการให้รัดกุม สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างคู่มือในการเข้าใช้ และการแก้ปัญหา  
ผู้รับผิดชอบสามารถติดต่อประสานงานได้ชัดเจน 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ท างานเป็นทีม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันในส่วน
ต่างๆ เป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีงาม 

2. มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาครูเพิ่มความรู้สู่ ICT ในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกปี 
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 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ของหน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่
เขตตรวจราชการที่ ๙ มีการด าเนินการดังนี้  

หน่วยงานในระดับจังหวัด มีการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ที่ส าคัญ เช่น  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2564 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จัดให้มีกิจกรรมการ
คัดเลือก ขยายผล ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบนโยบายในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับผู้อ านวยการ
โรงเรียนในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือพิจารณาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดท าโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564  

สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
เช่น โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับอนุบาล การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มระดับปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด High Scope, มอนเตสซอรี 

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ต่าง
ประสานความร่วมมือ ในการจัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระและท้าทาย ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับครู ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาส         
ในการพัฒนาตนเอง รู้เท่าทันความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนาสื่อ รูปแบบ วิธีการ
หรือนวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย ประสานความร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเสริมประสบการณ์ให้ครบทั้ง 6 กิจกรรม  

ส่งผลให้  
1) สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้มี

พัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีการพัฒนาศักยภาพของแต่ละ
คนให้มีอุปนิสัยที่ดี มีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึมซับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยมีความสุขกับการเรียนรู้และมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป สถานศึกษาสามารถด าเนิน
กิจกรรม โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษา  

๒) ครูมีโอกาสได้เข้ารับการอบรม สามารถน าหลักสูตรมาประยุกต์ใช้กับเด็กได้เหมาะสม
ตามช่วงอายุ ทั้งด้านวิชาการ และกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในตนเอง เพ่ือต่อยอด
สู่การพัฒนางาน สามารถจัดการเรียนการสอน การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๓) ผู้เรียนส่วนใหญ่ในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล  มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ส่งผลให้

ครูผู้สอนปฐมวัยไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และต่อเนื่อง   บางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได ้

2. ข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจครัวเรือนของผู้ปกครองนักเรียนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

๓. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในรายที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้ปกครองที่เป็นบิดามารดา  
บางรายไม่ได้รับการเอาใจใส่ ส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียน 

4. บุคลากรที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีจ านวนไม่เพียงพอ ภาระ
งานมาก ส่งผลกระทบกับการด าเนินการให้ทันกับเวลาที่ก าหนด 

5. การด าเนินกิจกรรม ในบางพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
ให้ความส าคัญกับภารกิจในหน้าที่โดยตรง และบางส่วนไม่ส่งข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. ส่งเสริมให้ครูให้ได้รับการอบรมบทบาทของความเป็นครูยุคศตวรรษที่ 21 ปรับ

รูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยในการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองระดับก่อนประถมศึกษาเป็นรายห้องและรายชั้น 

เพ่ือร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างดีโดยตลอด 

๓. โรงเรียนได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความจ าเป็น 
โดยการพิจารณาเป็นรายกรณีรวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันเพ่ือเป็นการแบ่งเบาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 

4. โรงเรียนจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยครูประจ าชั้นและครูผู้สอนทุกคน ให้การ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกคน ผ่านโครงการ และน าข้อมูล              
ที่ได้รับจากโครงการ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

5. เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ควบคู่กับการประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน 

  

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ในลักษณะเป็นแผนระยะสั้น (๓ 

ปี) เพ่ือที่สถานศึกษาจะได้มีการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับเปลี่ยน                       
นโยบายบ่อยครั้งเกินไป 

2. แม้ระดับนโยบายมีการท า MOU กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ อย่างไรก็ตามการผลักดันนโยบายภายใต้การด าเนินการของกระทรวงอ่ืนหรือแม้แต่
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กระทรวงศึกษาธิการเอง จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบุคลากรในพ้ืนที่ ให้ความส าคัญ ส่งผล
ต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่  และน าไปสู่ผลการด าเนินการตามนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. จัดอบรมให้ครู และบุคลากรผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. มีโรงเรียนต้นแบบในทุกจังหวัด จากกิจกรรมการคัดเลือก ขยายผล ต่อยอดผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2. ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีเวทีเสวนา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค โดยน าสถานศึกษาจากผลการด าเนินการข้อ ๑ มาเป็นแบบอย่าง 

3. มีการมอบรางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ทั้ง
ผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษา    

 4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ มีการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา
เพ่ือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  

การสนับสนุนกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างองค์ความรู้ด้านความจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การประชุมครู และบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individual Education Plan : IEP) 

การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ในการพิจารณาเปิดบ้าน
เรียน (Home School) 

การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดทีจ่ัดการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนที่
ได้รับความเดือนร้อน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

การสนับสนุนให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพ้ืนให้ค าแนะน าครู 
และดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ 

ผลการขับเคลื่อนโครงการพบว่า สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพิเศษของแต่ละประเภทความพิการ มีการคัดกรอง มีการจัดท าแผน IEP/IIP เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล มีการเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กพิการได้มีอาชีพตาม
ความถนัดของแต่ละบุคคล ผลิตและจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับความพิการนั้น ๆ สถานศึกษาในสังกัด สพป.และ 
สพม. มีการจัดการศึกษาพิการเรียนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
และได้พัฒนาการอยู่ร่วมกับเด็กปกติ  
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ทั้งนี้กระบวนการที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้พิการได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย สามารถเข้าสู่การด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งความส าคัญของการบริการช่วงเชื่อมต่อ ทั้งการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และการก้าวสู่
การมีอาชีพ มีงานท า  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ไม่มีสถานศึกษาเฉพาะความพิการภายในจังหวัด 

สถานศึกษาเรียนร่วมไม่มีครูที่จบการศึกษาพิเศษ หรือครูผู้ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ ๒๐๐ ชั่วโมง 
หรือมีบ้างก็ไม่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกยังมี
ไม่ครบทุกประเภทความพิการ 

2. ปัญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้
ทักษะการดูแลเด็กพิการ การสังเกต และ การคัดกรองเบื้องต้น การจัดท าแผนการสอนส าหรับเด็กพิการ การส่ง
แพทย์ตรวจและการวินิจฉัย ส่งผลต่อการคัดกรองมีความคลาดเคลื่อน และครูที่จบการศึกษาพิเศษ หรือครูผู้
ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่มี หรือมีบ้างก็ไม่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ  

นอกจากนี้ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานตามนโยบาย มีการโยกย้ายเปลี่ยนงาน ท าให้
การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ ปัญหาการส่งมอบงาน ท าให้ขาดการประสานงานที่ดีและขาดความต่อเนื่อง และท าให้ขาดครู 
บุคลากร ที่มีความรู้ในการคัดกรองนักเรียน 

3. ปัญหาด้านงบประมาณ ต้นสังกัดไม่จัดสรรงบประมาณ ท าให้การพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้กับเด็กพิการและด้อยโอกาสขาดความคล่องตัวและความต่อเนื่อง งบประมาณยังไม่เพียงพอที่จะ
สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสในด้านการครองชีพ และอบรมอาชีพที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต 

4. ปัญหาจากตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และสภาพ
ปัญหาของบุตรหลานที่เป็นเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง ผู้ปกครองไม่ยอม
ส่งนักเรียนไปเรียนต่อ จึงขาดโอกาสในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5. ปัญหาด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งต่อเด็กเมื่อพบความพิการ ให้ทางแพทย์ตรวจ
วินิจฉัย ต้องรอเวลานัด หรือใช้เวลานานมาก บางรายข้ามปี การจัดการศึกษาบ้านเรียน (Home School) 
ผู้ด าเนินการจัดการศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เด็กด้อยโอกาส มี
จ านวนมาก ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ครบถ้วนทั่วถึง  

 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น การศึกษาดูงาน ให้ทุนศึกษาต่อ อบรมระยะสั้น และ
ระยะยาว 

2. จัดท าคู่มือและด าเนินกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
กระบวนการคัดกรองและเครื่องมือการคัดกรอง ให้มีความรู้ เทคนิค วิธีในการ คัดกรองและจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งมีการนิเทศติดตาม ประเมินผล เป็นระยะ 

3. มีการประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดท าหลักสูตรให้ถูกต้อง มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การจัดบ้านเรียน 

4. ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะของเด็กพิการ 
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๕. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของเด็กพิการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส ารวจ
และตรวจสอบข้อมูลการได้รับการศึกษาและค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่น เพ่ือให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ควรจัดให้มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้เสียให้รับทราบระบบการช่วยเหลือและ

คัดกรองเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ทั้งในระดับหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียน ให้เข้าใจถึงสิทธิ์ และความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

2. หน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
หรือจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดการอบรมครูผู้คัดกรองฯ ให้มีครบทุกโรงเรียน 
อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน 

3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บและส ารวจข้อมูล รวมทั้งมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. แบบอย่างของหน่วยงานทางการศึกษาส าหรับผู้พิการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙  ได้แก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (มอพ.2554) ในระดับดีมาก ได้รับรางวัลระดับ
ชมเชย สถานที่ที่เอ้ือต่อคนพิการ ประจ าปี 2563 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

3. มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools) พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ 
จ านวน 37 แห่ง (จากข้อมูล สพฐ. ปี 2560)   

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาจังหวัด งบประมาณส าหรับเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา และงบประมาณส าหรับพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. โรงเรียนมีการจัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบการขอรับ

งบประมาณตามวงเงินเพ่ือพิจารณา 
2. มีการลงพ้ืนที่ติดตามของคณะติดตามนโยบาย และผู้รับผิดชอบของจังหวัด และมีการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัด  
3. โรงเรียนด าเนินการตามแผนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่างๆ ในการบริหารจัดการ เช่น 

วงจรเดมมิ่ง PDCA . โมเดล TR-Spider เป็นต้น 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง คิดว่าโรงเรียนของตนเองจะถูกควบรวม ท าให้ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเป็นโรงเรียนใกล้เคียงที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ช่วงแรกค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่ทราบ
ความชัดเจน และทิศทางของนโยบาย 

3. ปัญหาการย้ายกลับภูมิล าเนาของบุคลากรครู ในบางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. สถานศึกษาต้องการบุคลากรครูภาษาต่างประเทศ เพ่ือจัดการเรียนการสอนได้อย่าง          

มีคุณภาพ 
5. บางพ้ืนที่ประสบปัญหาชุมชนไม่พร้อมในการควบรวมตามนโยบาย เนื่องจากการ

ประกอบอาชีพของชุมชน (ประมง) ไม่มีเวลาในการเดินทางไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนหลัก จึงต้องการ                
ให้นักเรียนเรียนใกล้บ้าน เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวก ซึ่งปัจจุบันนักเรียนเดินเท้ามาเรียนด้วยตนเอง 

6. การของบประมาณได้จ ากัด ส าหรับโรงเรียนบางแห่ง เนื่องจากโรงเรียนแม้มีความ
พร้อม มีศักยภาพทางการบริหาร บุคลากร เหมาะสม แต่มีขนาดพ้ืนที่ของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการรองรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็น ขาดแคลน ส าหรับรองรับนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น 
      

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้รับทราบและ ให้สร้างความเข้าใจกับคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
ได้เข้าใจตรงกัน 

2. ศึกษาข้อมูลเพื่อความชัดเจนในการด าเนินการตามนโยบาย ได้แก่ การเข้ารับฟัง VDO 
Conference แนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  การสอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากคณะท างาน
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับผิดชอบ การศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Internet  

3. หน่วยงานต้นสังกัดหามาตรการ หรือเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                
การเคลื่อนย้ายของบุคลากรครูในพ้ืนที่ 

4. ต้นสังกัดพิจารณาจัดสรรครูภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาความเหมาะสมให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและสถานศึกษา 
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5. หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้มีการร่วมรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชน และท าความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียน ในการด าเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. หน่วยงานต้นสังกัด พยายามเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การ
ตรวจสอบอาคารเรียน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งมีห้องเรียนเพียงพอต่อการรองรับนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น           
แต่อาคารประกอบอ่ืนไม่เพียงพอ จึงพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ควรเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนัก รับรู้ ในระดับ

ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในขั้นตอนของการด าเนินการ 
ต้องมีการลงพื้นที ่ส ารวจและสร้างความเข้าใจกับชุมชนก่อนการด าเนินการขับเคลื่อนแต่ละขั้นตอน 

๒. ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ต้องชี้แจงหัวใจส าคัญของนโยบายต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
สถานศึกษาว่า ความส าคัญหรือหัวใจส าคัญของ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือแนวคิด การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรร่วมกัน (กับโรงเรียนเครือข่าย) เพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพ มิใช่แก่งแย่งหรือเอาชนะกัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา สร้างความโดดเด่นจาก 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ  

4. ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ต้องชี้แจงเน้นย้ าให้สถานศึกษาต้อง “สร้างความมั่นใจเรื่อง
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนั้น 
สถานศึกษาต้องตอบได้ว่า ผู้ปกครองจะได้อะไรจากการส่งบุตรหลานของตนมาเรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจาก
โรงเรียนใกล้บ้าน หรือโรงเรียนอ่ืนในละแวกเดียวกัน 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการ
ชัดเจน โดยกระบวนการ รูปแบบการบริหารต่างๆ ในการพัฒนา เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความ
ตระหนักแก่ทุกภาคส่วนของชุมชนในท้องถิ่น เรื่องความรับผิดชอบต่อนักเรียน เป็นต้น 

2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีความ
เหมาะสมในการเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนในท้องที่ 
ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและการพัฒนาโรงเรียน 
 
 5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
โรงเรียนหลายแห่งอยู่ระหว่างด าเนินการ เพ่ือรับการพิจารณา โรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ

พิจารณาทุกแห่งเป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการ
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ท างาน โรงเรียนได้จัดท ารายการอาคารเรียนและอาคารประกอบเพ่ือการพิจารณาจัดสรร ภายใต้การสนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน และ
เพ่ิมความสามารถ ด้านการแข่งขันทางการศึกษา  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. มีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองหลายครั้ง ท าให้ต้องพิจารณา

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองใหม ่
2. นักเรียนบางส่วนมีบ้านห่างไกล การเดินทางมีความยากล าบาก 
3. ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. แจ้งคณะกรรมการประชุมพิจารณาปรับเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ 
2. สถานศึกษาวางแผนให้มีการจัดรถรับส่งนักเรียนที่อยู่บ้านไกล หรือสนับสนุนค่าเดินทาง

ให้กับนักเรียน 
3. ขอให้มีการพิจารณาแก้ไขระเบียบอัตราส่วนครู/นักเรียน เป็นครู 1 คน รับผิดชอบ

นักเรียนจ านวน 20 – 25 คน เพ่ือคุณภาพทางการศึกษาที่เด็กนักเรียนจะได้รับ 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ต้องชี้แจงแก่ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ว่าหัวใจส าคัญ

ของ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คือการกระจายคุณภาพทางการศึกษา ให้ไม่กระจุกในตัวเมืองหรือโรงเรียนยอดนิยม 
ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้องเน้นสร้างความโดดเด่นจาก 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

2. ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ต้องสร้างความเข้าใจผู้บริหารของสถานศึกษา ว่า 
สถานศึกษาต้อง “สร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนั้น ต้องตอบได้ว่า ผู้ปกครองจะได้อะไรจากการส่งบุตรหลานของตนมาเรียนที่
โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมที่เป็นที่นิยมอยู่เดิม 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. การผลักดันและให้การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหารจังหวัด คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการ
ชัดเจน   โดยกระบวนการ รูปแบบการบริหารต่างๆ ในการพัฒนา เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง
ความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนของชุมชนในท้องถิ่น เรื่องความรับผิดชอบต่อนักเรียน เป็นต้น 

3. สถานศึกษาที่ด าเนินการตามนโยบาย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่แหล่งเศรษฐกิจของ
จังหวัด ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพแก่ผู้เรียน 
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5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พบว่า  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน

โรงเรียนตามโครงการ แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัดสรรงบลงทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบและสิงก่อสร้างอ่ืนๆ รวมทัง้จัดสรรค่าครุภัณฑ ์ให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ด้านส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน พัฒนาทั้ง 3 
ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และด้านอาชีพ อย่างต่อเนื่อง  

ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีการสร้างความเข้มแข็งระหว่างภาคีเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน ครูภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบ้าน การระดมทุนเพ่ือการศึกษาจากผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า การดูแลความปลอดภัยจากต ารวจ โรงพยาบาล 
เป็นต้น 

ผลจากการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โรงเรียนด าเนินการสร้างและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ต่างๆ เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องปฏิบัติการ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์อ่ืนๆ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และมีระบบการก าจัดขยะ 
โรงเรียนมีความพร้อมทางกายภาพมากขึ้น ด้านทักษะวิชาการโรงเรียนได้การจัดการเรียนการสอน พัฒนาทั้ง 
3 ทักษะ ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และด้านอาชีพ แต่ปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนไปตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลจากการประสานเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้าง
โอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เกิดการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
1. การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดขาดความต่อเนื่อง และไม่เพียงพอส าหรับการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความพร้อม รองรับการพัฒนาด้านต่างๆ 
2. โรงเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท านวัตกรรม หรือผลงานที่ประสบ

ความส าเร็จของโรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรในโรงเรียนยังขาดการต่อยอดความคิด หรือการพัฒนาทักษะการใช้ ICT ที่

ทันสมัย ตอนลดจนการเข้าใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์ของโครงการยังขาดความชัดเจน 
4. ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน และมีพ้ืนฐานการศึกษาไม่สูง ไม่สามารถช่วยเหลือ

สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานได้มากนัก ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่สนใจเรียน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
1. โครงการ กิจกรรมต่างๆ เน้นกระบวนการส่งเสริมให้ครูสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้

น่าสนใจ ให้ก าลังใจนักเรียน ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
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2. เชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพ่ือเป็นทางเลือก 
และเพ่ิมความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนที่สนใจเพ่ือน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพระหว่างเรียน 

3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน และให้ค าชี้แนะในการด าเนินงานโดย
ให้โรงเรียนมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักท าให้โรงเรียนเกิดคุณภาพอย่างยั่งยืน
ภายใต้ข้อจ ากัด ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. นโยบายในการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ควรเป็นการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

แต่ไม่ควรปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อย โครงการเดิมยังไม่ได้ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ก็มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการใหม่เพ่ิมขึ้น ท าให้โรงเรียนเกิดความสับสนว่าโครงการที่ยังด าเนินการไม่สิ้นสุดตามระยะเวลา ยังต้อง
ด าเนินการต่อไปหรือไม ่

2. การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานจากกระทรวงต่าง ๆ ควรด าเนินการ
จัดท าในภาพรวมระดับจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานระดับจังหวัดได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นการริเริ่มความร่วมมือในระดับบน และโรงเรียนจะได้ไปประสานกับหน่วยงานในระดับอ าเภอหรือระดับต าบล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ควรมีการสื่อสารโดยตรงกับส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอน ก าหนดการในการท างาน ไทม์ไลน์ที่เคยแจ้งไว้ อยู่ในขั้นตอนใด และจะท า
อย่างไรต่อไป เพ่ือความชัดเจนของการด าเนินงานของศูนย์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้โรงเรียน
เกิดความม่ันใจในการด าเนินงาน 

4. นโยบายส่วนกลางต้องเน้นให้ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ ปรับเปลี่ยนบรรยากาศหรือวัฒนธรรมของโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัด
แผนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

ต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 
๙ ได้แก่ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จันทบุรี ตราด ได้บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนและมีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_enTH801TH801&sxsrf=ALeKk02tasOFCtLfWn9p6brjDNFONeN4cQ:1614749756707&q=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj77pjNs5PvAhXXBogKHW-lAWoQkeECKAB6BAgjEDU


รายงานผลการด า เนิน งานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประ เ มินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษา ธิการ   

ประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ .  2564 เขตตรวจราชการ ท่ี 9                             |  30 

KIREE DL  (KIREE Distance Learning) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกท่ี 2 โดยน า แนวทาง
ตามนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “KIREE DL  (KIREE Distance 
Learning)” มาพัฒนาต่อยอด ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing)  
การสร้างความตระหนัก การรักษามาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคแก่นักเรียน 

ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการประชุม วางแผน จัดท าแผนการจัดการศึกษาทางไกล 
เพ่ือรองรับ สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

1. การส ารวจความพร้อมในการเรียนทางไกลของนักเรียน โดยใช้การส ารวจผ่านแบบส ารวจ
ออนไลน์ เกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนทางไกล 4 รูปแบบ ประกอบด้วย On-Air / On Line / On 
Demand และ  On Hand  

2. จัดประชุมทางไกลในระดับโรงเรียน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการส ารวจความ
พร้อมใน การเรียนทางไกลของนักเรียน จ าแนกตามความพร้อมในแต่ละรูปแบบ และสรุปรูปแบบ/แนวทางที่
เหมาะสม ในการเรียนทางไกลของนักเรียนเป็นรายชั้น 

3. สรุปรูปแบบ/แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ  

4. การจัดเตรียมสถานที่จุดคัดกรองตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัด  
ในการรับ – ส่งแฟ้มงานส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ป.6 และ ม.1 – 6 กรณีนักเรียนที่ไม่พร้อมเรียน
ทางไกล  การรับนมโรงเรียนและการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ป.6 
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ระยะที่ 2 ขั้นจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลตามรูปแบบที่เหมาะสม ผ่าน Digital Platform การศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน การท าใบงาน และจัดท า VDO สรุปความรู้ให้แก่นักเรียนผ่าน LINE กลุ่มของแต่ละ
ระดับชั้น  

ระยะที่ 3 ขั้นติดตามและช่วยเหลือนักเรียน (Home Visiting) 
การติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพร้อมในการรับ–ส่งแฟ้มงานความพร้อมในการเรียน

ทางไกล และนักเรียนที่ไม่พร้อมในการรับ – ส่งแฟ้มงาน ไม่พร้อมในการเรียนทางไกล การติดตามการเข้าเรียน 
และการช่วยเหลือปัญหาระหว่างการเรียนทางไกล 

ระยะที่ 4 ขั้นการวัด ประเมินผล และรายงานผล (Assessment) 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน การช่วยเหลือ ติดตามและรายงานผลแนวทาง การจัด        

การเรียนการสอนทางไกลทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ 

      ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
1. นักเรียน  

     นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งในระบบ On Line, On Hand มีคะแนนตามตัวชี้วัดในรายวิชาต่าง ๆ  
2. ครู 

        2.1 ครูมีส่วนร่วมและสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน             
เกิดนวัตกรรมทางการสอน เพ่ือที่จะต่อยอดพัฒนาต่อไป และสามารถสอนตามหลักสูตรที่วางแผนได้ 

        2.2 ครูมีการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลย ีส าหรับการจัดการสอนเพ่ือผู้เรียนในอนาคต 
3. โรงเรียน 
    โรงเรียนได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ผู้ปกครองชุมชนพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 
 
 5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
ผลการขับเคลื่อนนโยบายพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๙ ได้ด าเนินงานตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง  เกิด
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. ส ารวจ วางแผน และก าหนดพ้ืนที่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
(Stand Alone) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. จัดค าของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียนที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โดยเสนอของบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของแต่ละโรงเรียน 

3. ร่วมกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูลเชิงลึกและเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
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4. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและรายงานผล
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

ทั้งนี้  ผลของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย สามารถน าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างตรงตามความต้องการ          
และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา รวมถึงมีการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐ            
และเอกชนที่มีศักยภาพ น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
สอดคล้องกับบริบท จุดเน้น และความต้องการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ครู ได้รับการพัฒนาการและน านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน เช่น  
เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง และได้จัดท าแผนการจัดการ
โรงเรียน แผนผังและค าขอสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน ฯลฯ เพ่ือเสนอ ขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้าง อาคาร
ประกอบ จากกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

1. โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่ง
โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามจ านวนรายหัวของนักเรียน ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดแคลน
ทั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน  

2. โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนครูไม่ครบชั้น และไม่ครบสาระวิชาตามหลักสูตร ท าให้ครู
สอนไม่ตรงตามวิชาเอก และการดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง ซึ่งปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด  

3. การน ากระบวนการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การนิเทศภายใน
ด้วยการน ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และการน า
กระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานยังไม่ทั่วถึงครบทุกโรงเรียน      

 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

1. หน่วยงานต้นสังกัด ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน ากระบวนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพน าไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ (New DLTV) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกลได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
1. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาด

เล็ก ประสานเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ องค์กรท้องถิ่น บ้าน 
วัด โรงเรียน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ใช้แหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างทางเลือก          
ในการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้น และความต้องการของสถานศึกษา 



รายงานผลการด า เนิน งานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประ เ มินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษา ธิการ   

ประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ .  2564 เขตตรวจราชการ ท่ี 9                             |  33 

2. หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา เสริมสร้างระบบการนิเทศ
ภายใน นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการในรูปแบบของครูเครือข่าย และนิเทศทางไกล
อย่างต่อเนื่อง 

3. หน่วยงานต้นสังกัด ควรให้ความส าคัญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญในการจัดการศึกษา ที่ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีความแตกต่าง
กัน ทั้งคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สภาพความพร้อมของครอบครัว ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน   
 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

1. การผลักดันและให้การสนับสนุนของ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหารจังหวัด คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ร่วมกับองค์กร 
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 


