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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ค�ำน�ำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษา น้อมน�ำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทีจ่ ะต้องมุง่ สร้างพืน้ ฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และผูเ้ รียน
ได้มที ศั นคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะ
เพื่อให้มีอาชีพ มีงานท�ำ รวมถึงการน�ำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทีก่ ำ� หนดหลักการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) นอกจากนีย้ งั สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรปู การศึกษาภายใต้แผนปฏิรปู
ประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส�ำคัญ คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชนทุกกลุม่ ทุกวัยได้รบั การศึกษาในระบบต่างๆ และมีทกั ษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
รวมถึงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 นโยบาย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการขับเคลือ่ นนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมภิ าค โดยขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพกาย
ที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดท�ำรายงานผล
การด�ำเนินงานการขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รวบรวม
ข้อมูลจากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้ง 225 เขต ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ร่วมกับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Inspection) ของส�ำนักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผลความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของส�ำนัก/หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ แสดงผลและสะท้อนสภาพการด�ำเนินงานด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และขยายผล
การด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤศจิกายน 2562
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จ

8

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณา ปรับปรุง พัฒนาและขยายผลการด�ำเนินงาน
การขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานการขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 5 นโยบาย ได้แก่
นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค (ไม่มีการเก็บข้อมูลจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
การติดตามผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้รวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจากผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ร่วมกับทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Inspection) ของส�ำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผลความก้าวหน้า
การด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของส�ำนัก/หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว สรุปผลการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
1. นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
		 1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
			 1.1.1 ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM
Education พบว่า ครูทไี่ ด้รบั การพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท. (STEM/STEAM/STREAM)
ในระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 17,424 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 12,376 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.60 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 5,883 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58
			 1.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ ดั หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย พบว่า สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีการน�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่การปฏิบัติ จ�ำแนกเป็น 5 รูปแบบ คือ Waldorf,
Montessori, High Scope, BBL และ PBL จ�ำนวน 13,469 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.20
			 1.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning
พบว่า สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) จ�ำนวน 16,505 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 91.13 โดยมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการปฏิบตั จิ ริง (Active Learning) จ�ำนวน 10,927 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 60.33
			 1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ พบว่า จ�ำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ป.1 – ม.6) ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขนึ้ ไป จ�ำนวน 2,016,363 คน คิดเป็นร้อยละ 57.93
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			 1.1.5 ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) พบว่า ครูที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) จ�ำนวน 19,300 คน
ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2 ขึ้นไป จ�ำนวน 13,252 คน คิดเป็นร้อยละ 68.66
			 1.1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนที่ผ่าน
การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จ�ำนวน 3,344,866 คน คิดเป็นร้อยละ 87.91 และมีนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดีหรือระดับดีเด่น จ�ำนวน 2,330,527 คน คิดเป็นร้อยละ 60.88
1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
			 1.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า สถานศึกษาที่ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จ�ำนวน 18,548 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.99
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
			 1.3.1 ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ า่ นการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบว่า สถานศึกษาระดับปฐมวัย จ�ำนวน 18,147 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ�ำนวน 18,147 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 27,466 แห่ง
ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ�ำนวน 20,764 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.60
2. นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
			 2.1.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ด้วยข้อมูลนักเรียน
ระดับปฐมวัย ตาม ท.ร. 14 จ�ำนวน 25,492 คน พบว่า เข้าศึกษาระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 จ�ำนวน 12,225 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.12
			 2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปญ
ั ญา และมีความพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับปฐมวัย อายุ 3–5 ปี ได้รบั การพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เพือ่ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ จ�ำนวน 606,614 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.49
			 2.1.3 ร้อยละของนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน พบว่า จ�ำนวนนักเรียนต้นปี
การศึกษา พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 5,761,314 คน และมีนักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 7,290 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13
2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้
		 2.2.1 ระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูง
ของโรงเรียน พบว่า สถานศึกษา จ�ำนวน 2,359 แห่ง แบ่งระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่าย
ช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 5 ระดับ คือ ระดับ 1 จานดาวเทียมความเร็วสัญญาณ 8 -10 M ระดับ 2
สายสัญญาณทั่วไปความเร็วสัญญาณ 10 – 30 M ระดับ 3 สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ
30 – 50 M ระดับ 4 สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ 50 -100 M ระดับ 5 สายเคเบิ้ล Super
High Internet ความเร็วสัญญาณ 100 M+
			 2.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ DLTV/DLIT พบว่า สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 10,944 แห่ง
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คิดเป็นร้อยละ 76.81 และมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT จ�ำนวน 12,965 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.00 ส่วนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ในปีการศึกษา 2562 มีจ�ำนวน 12,595 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 81.78 และมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT จ�ำนวน 15,064 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 97.81
			 2.2.3 สัดส่วนนักเรียนต่อครูผสู้ อนทีเ่ ป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอตั ราจ้าง สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ พบว่า สัดส่วนนักเรียนต่อครูระดับประถมศึกษาเท่ากับ 1:1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
เท่ากับ 4:1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่ากับ 18:1 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากับ 15:1
3. นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
		 3.1 เพิม่ ศักยภาพผูส้ ำ� เร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน
			 3.1.1 ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการกับการท�ำงาน
พบว่า สถานศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท�ำงาน จ�ำนวน 1,091 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.53
4. นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท
			 4.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ พบว่า สถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ต�ำบล
1 โรงเรียนคุณภาพ โดยมีคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน คือ ครูครบชั้น ครูครบเอก และครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้าน
ที่จัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 1,338 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.89
		 4.1.2 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ต่อจ�ำนวนนักเรียน พบว่า อัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนเท่ากับ 1:19 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1:15
และอัตราส่วนจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียนเท่ากับ 1:4
		 4.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School พบว่า ในภาพรวม
สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Partnership School รุน่ ที่ 1 และรุน่ ที่ 2 มีการท�ำแผนร่วมกัน และได้รบั ความร่วมมือ/
สนับสนุนจากภาคเอกชน จ�ำนวน 104 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
5. นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
		 5.1.1 ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน�ำผล
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า จ�ำนวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่จบวิชาเอกปฐมวัย จ�ำนวน 14,022 คน
และจ�ำนวนครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัย จ�ำนวน 10,157 คน ขณะทีจ่ ำ� นวนครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 10,157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
		 5.1.2 ร้อยละของครูที่ผา่ นการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรน�ำผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน พบว่า ครูทผี่ า่ นการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรปู แบบครบวงจร และน�ำผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอนในภาพรวม มีจ�ำนวน 78,105 คน คิดเป็นร้อยละ 99.87
		 5.1.3 ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) และน�ำผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน พบว่า ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) และน�ำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนในภาพรวม มีจำ� นวน 104,080 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.99
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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บทน�ำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้มั่นคง ยั่งยืน และสอดรับกับ
บริบทของยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยได้พจิ ารณากรอบ แนวทาง การด�ำเนินการขับเคลือ่ นนโยบายด้านการศึกษา
จาก 3 ส่วน คือ
1. น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้เรียน
ได้มีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้
มีอาชีพ มีงานท�ำ
2. การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� เนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน�ำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก�ำหนดหลักการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย)
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562 หมวด 16
การปฏิรูปประเทศ โดยมีขอบเขตการด�ำเนินการให้เกิดผลตาม มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ประกอบด้วย
(1) ให้สามารถเริ่มด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง
เพื่อให้เด็กเล็กได้รบั การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
(2) ให้ดำ� เนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้
ผู้มจี ิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
(คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2562)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด�ำเนินการชี้แจงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และน�ำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเน้นย�้ำทั้งหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มี
ความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทัง้ ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นนโยบายดังกล่าวสูก่ ารปฏิบตั ลิ งในพืน้ ทีท่ วั่ ทุกภาค
ตามภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัว่ ประเทศทัง้ 225 เขต ซึง่ ได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุน
จากหน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความก้าวหน้า ส่งผลให้การด�ำเนินงานบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ทัง้ นี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อน
นโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่ แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศต่อไป
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

STEM/ STEAM /STREAM

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส�ำคัญ และ
ก� ำ หนดให้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education)                  
เป็นโครงการส�ำคัญในด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการ     
ศาสตร์ทงั้ สี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมี         
เป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ สะเต็ม (STEM) สามารถน�ำไปใช้
ในการแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู ้                   
สะเต็มศึกษาเป็นโครงการต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559
ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะประธานคณะกรรมการ
การขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู ้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา                 
ในสถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับการอบรมพัฒนาครู                 
ในรูปแบบการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เพื่อให้การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและทุ ก จั ง หวั ด เพิ่ ม พู น ความรู                          ้
และศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
สะเต็ ม ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย นได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และมี
ประสิทธิภาพต่อไป

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด�ำเนินการอบรมพัฒนาครู
ในรูปแบบการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู           ้
สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุผล
ส�ำเร็จ จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. จัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ด�ำเนินการสอนวิชาสะเต็มศึกษาหรือครูที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทุกส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 5 รุ่น ดังนี้
		 รุ่นที่ 1 ครูพี่เลี้ยง 		
จ�ำนวน 60 คน
		 รุ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 60 คน
		 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 60 คน
		 รุ่นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 60 คน
		 รุ่นที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 60 คน
2. โอนจั ด สรรงบประมาณให้ โ รงเรี ย นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมและ
ให้คำ� ปรึกษาสะเต็มศึกษา เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา
3. ด�ำเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานและ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
โดยเน้นการส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. สร้างความตระหนักในกระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับผู้บริหารโรงเรียนในวาระ
การประชุมผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ
2. ส่งเสริม สนับสนุน เอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กบั โรงเรียนกลุม่ เป้าหมายในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูเข้ารับการอบรม พัฒนาจากศูนย์ฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาสะเต็มศึกษาประจ�ำส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลายช่องทาง เช่น หนังสือราชการ เว็บไซต์ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น
3. นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ เพื่อให้ค�ำปรึกษา รวมถึงการติดตาม
การน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของครูหลังจากเข้ารับการอบรม
4. สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาวิทยาลัยในท้องที่ เป็นต้น โดยจัดท�ำโครงการการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อ
ให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
5. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส�ำหรับครูด้วยการสะท้อนคิดจากการน�ำความรู้ที่ได้รับการอบรม
ไปใช้จริงกับผู้เรียนในห้องเรียน รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน
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ระดับโรงเรียน
ดังนี้

โรงเรียนรับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ด�ำเนินการ

1. เตรียมความพร้อมโดยการแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการขับเคลือ่ น
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และศึกษาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ำแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ชมรม จัดกิจกรรมค่าย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียน
ส่วนใหญ่มีเอกสารตัวอย่างการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่พัฒนาจาก สสวท. และจัดหาเองจากบริษัทเอกชน เช่น Gammago Lego Alduno Microbit เป็นต้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาและน�ำผลมาใช้ในการจัดการสอนสะเต็มศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Inquiry) ตามนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
5. ครูที่ได้รับการอบรมมีการน�ำความรู้ไปขยายผลให้บุคลากรในโรงเรียน ผ่านกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)
6. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ ติดตามการด�ำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมห้องเรียน
การสรุปรายงานการด�ำเนินงานของครู การประชุมประจ�ำเดือน เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM
Education ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 225 เขต ด�ำเนินการได้ครบร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจ�ำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท.
สังกัด

จ�ำนวนครูผสู้ อนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ
ปีการศึกษา 2561 (คน)

สพป.
สพม.
รวม

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ประถม
44,192 12,901 696 17,424
10,628 11,414
44,192 23,529 12,110 17,424

จ�ำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา
ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สสวท.
(STEM/STEAM/STREAM)

ร้อยละ
39.43
39.43

ม.ต้น
7,353
5,023
12,376

ร้อยละ
57.00
47.26
52.60

ม.ปลาย
617
5,266
5,883

ร้อยละ
88.65
46.14
48.58

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

จากตาราง 1 แสดงจ�ำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท.
พบว่า ครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท. (STEM/STEAM/STREAM) ในระดับ
ประถมศึกษา จ�ำนวน 17,424 คน คิดเป็นร้อยละ 39.43 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 12,376 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.60 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 5,883 คน คิดเป็นร้อยละ 48.58
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
 โรงเรียนบางแห่งทีม่ คี วามพร้อมสูงได้จดั ตัง้ “ศูนย์การเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา” ของโรงเรียนโดยรวบรวม
สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อใช้ในการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนและส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน
 โรงเรียนที่ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของสะเต็มศึกษาอย่างจริงจัง พบว่า นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากทฤษฎีผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค�ำถาม แก้ปัญหา การหาข้อมูลและ
การคิดวิเคราะห์ ข้อค้นพบใหม่ สามารถน�ำประสบการณ์ที่ได้บูรณาการกับชีวิตประจ�ำวันอย่างมีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
 ด้านบุคลากร

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์)
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้
2. การเปลีย่ นแปลงบุคลากรครู เช่น การย้าย
เป็นต้น ท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ งในการจัดการเรียนการสอน
3. ครูบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ
ด�ำเนินงานตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ

 ด้านการบริหารจัดการ

1. การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) จ�ำกัดจ�ำนวนครูในการเข้ารับการอบรมท�ำให้
ครูขาดโอกาสในการเรียนรู้
2. สภาพบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาต่างกัน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
สื่ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
2. สนับสนุนวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
จากส่วนกลาง เพื่ออบรมขยายผลเพิ่มเติมส�ำหรับครู
ที่ไม่ได้รับการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา
3. ควรพัฒนาครูเพิม่ เติมส�ำหรับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยเน้น
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับบริบทและเอกลักษณ์ของพืน้ ที่
4. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ชี้แจง
แนวทางแก่ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย Thailand 4.0
ตลอดจนโครงการและนโยบายต่างๆ ที่โรงเรียน
ต้องด�ำเนินการ เพื่อเป็นการลดภาระงานและชี้ให้เห็น
ถึงเป้าหมายปลายทางเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ด้านสื่อ อุปกรณ์

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กหลาย
โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

หลักสูตร Waldorf/Montessori/High Scope/BBL/PBL

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทีต่ อ้ งมีการพัฒนาเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบรู ณ์
ให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายในบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก                      
ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิต                  
ให้ได้รับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ทบทวน ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ซึ่งส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาน�ำหลักสูตรลงสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการน�ำไปใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิน่
เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เต็มตามศักยภาพ มีการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรม              
ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีวิธีการ/ปัจจัย                
ที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จ ดังนี้
1. มีการจัดประชุมชีแ้ จง ประชาสัมพันธ์ การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัดโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการตามบริบทความพร้อมของสถานศึกษา ศักยภาพและพัฒนาการของเด็ก
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
3. นิเทศ ติดตาม สังเกตการณ์ จัดกิจกรรมประสบการณ์ตามหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย                      
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัด และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน อีกทั้งมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย มุง่ ให้ได้ขอ้ มูลของนักเรียนทุกคนทีม่ พี ฒ
ั นาการเหมาะสมตามวัย ด�ำเนินการประเมินพัฒนาการ
เป็นระยะ บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อด�ำเนินการจัดกิจกรรม เช่น ชุมชน ผู้ปกครอง
เป็นต้น
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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4. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดในการน�ำหลักสูตร                    
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัติ
5. น�ำผลการนิเทศ ติดตามที่ได้รับมาเพื่อวางแผนการพัฒนา และด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เช่น การจัดกิจกรรมน�ำเสนอ Best Practice การศึกษาปฐมวัย ถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลสภาพจริง ปัญหา
อุปสรรค และผลการด�ำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
6. มีโครงการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย            
รวมถึงเทคนิควิธีการในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

ตาราง 2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

จากตาราง 2 แสดงสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษา
ปฐมวัยที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 183 เขต ซึ่งมี
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด จ�ำนวน
14,451 แห่ง มีการน�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัติ โดยน�ำไปปรับใช้           
ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิน่ จ�ำแนกเป็นทฤษฎี
Waldorf จ�ำนวน 453 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.13 ทฤษฎี
Montessori จ�ำนวน 667 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.62
ทฤษฎี High Scope จ�ำนวน 240 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
1.66 ทฤษฎี BBL จ�ำนวน 4,678 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
32.37 ทฤษฎี PBL จ�ำนวน 2,670 แห่ง คิดเป็น                 
ร้อยละ 18.48 ทฤษฎีอื่นๆ จ�ำนวน 4,761แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 32.95 ตามล�ำดับ

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

10

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
2. พัฒนาผูบ้ ริหาร ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนาครูปฐมวัยในการเขียนแผนแบบบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดท�ำสื่อ/องค์ความรู้ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มนี สิ ยั รักการอ่าน การคิด และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม อีกทัง้ ยังพัฒนาศักยภาพเกีย่ วกับ
การจัดประสบการณ์ที่เน้นกระบวนการ Active Learning
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความสอดคล้องตามสภาพและบริบทของพื้นที่
4. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษามีสนามเด็กเล่น
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด�ำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานทุกภาคส่วน
6. สร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในการร่วมกิจกรรมพัฒนาการเด็ก
7. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการ กิจกรรมทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรูข้ องเด็กตามช่วงวัย
8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
และมีการประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
9. พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

1. สภาพบริบทชุมชน ครอบครัว พ่อแม่
แยกทางกัน เด็กถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ส่งผลให้
เด็กขาดวินัย พูดจาไม่ไพเราะ ขาดความอบอุ่น
2. ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และการจั ด
ประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูล้ งสูส่ ถานศึกษา
มีหลายรูปแบบและแต่ละแบบใช้เวลาในการอบรมครู
มากเกินไป จนท�ำให้การเตรียมตัวของครูผู้สอน
เหลือน้อยจนท�ำให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความไม่มนั่ ใจในการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4. ครู ผู ้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย ไม่ มี วุ ฒิ ท าง
การศึกษาปฐมวัย และสอนไม่ครบชั้น ซึ่งเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการตามวัยไม่เท่าเทียมกัน ท�ำให้เด็กปฐมวัย
พัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ
5. การจัดการสอนในแต่ละแนวคิดบางแห่ง
ครูผู้สอนยังขาดทักษะและประสบการณ์

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
มีสว่ นร่วมมากขึน้ ตามสภาพและบริบทของชุมชน และ
พื้นที่
2. สนับสนุน งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็น รวมถึงสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน
3. ควรจั ด วิ ท ยากรประจ� ำ เครื อ ข่ า ย
เพือ่ ให้ความรู้ แก่ครูผสู้ อนปฐมวัยทุกคนได้เรียนรูเ้ ข้าใจ
แนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมถึงเทคนิค
วิธีการในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนานักเรียน
ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
4. โรงเรียนที่ไม่พร้อมจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย และครูขาด ไม่ให้เปิดท�ำการสอนระดับปฐมวัย
หรือใช้วิธีให้นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนที่พร้อม
5. ควรจัดครูปฐมวัยที่มีวิชาเอกตรงวุฒิ
เข้าสอนในโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัยให้ครบชัน้ เรียน
เพื่อการพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ
6. ควรมีการนิเทศ ติดตามทางออนไลน์
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานด�ำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
วิ ธี ก าร Active Learning โดยจั ด ท� ำ โครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักท�ำงานเป็นทีม
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินงาน
โครงการ ดังนี้

ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
มีโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 3,831 โรง เน้น
พัฒนา 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) หมวดที่ 2 สร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม และหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท�ำงาน
การด�ำรงชีพและทักษะชีวติ ใช้รปู แบบการจัดกิจกรรม
ทัง้ ในและนอกห้องเรียน กิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตาม
ความสนใจของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และมีความสุข
กับกิจกรรม

ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
มีโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเข้าร่วมโครงการเพิม่ อีก จ�ำนวน 15,897 โรงเรียน
ในระยะนี้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย
การพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart
(กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ) Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโดยใช้ขั้นพัฒนาการ
ของ Bloom’s Taxonomy of Education Objectives
(Krathwohl, D.R., 2002) เป็นหลักในการจัดกิจกรรม
และเน้นให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง
ระยะที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
ให้เชือ่ มโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา
4H โดยให้ความส�ำคัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมเพิม่ เวลารู้ (Active Learning) โดยมุง่ เน้น
ลดเวลาเรียนในลักษณะการรับการถ่ายทอดความรู้
ด้วยการบรรยาย/สาธิต เป็นการเพิ่มเวลาและโอกาส
ในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ
มีความสุขกับการเรียนรู้ ปรับบทบาทครูจากการเป็น
ผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา ชี้แนะ มีการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามสภาพจริง
และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
โดยการออกแบบกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด�ำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” จากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
โดยการรายงานผ่านระบบ e-Inspection โดยมีวิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จ ดังนี้
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ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกันและร่วมกันวางแผน
การด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการ Active Learning การใช้สื่อในการเรียนการสอน การพัฒนาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ซึ่งมีทั้ง
การพัฒนาครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) และ
การพัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. จัดท�ำเอกสารคู่มือเพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
4. ด�ำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
การสัมภาษณ์ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสนับสนุนให้ผบู้ ริหารสถานศึกษานิเทศ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวนวิเคราะห์และปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และบริบทของสถานศึกษา
6. วิจัยและพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง
7. คัดเลือกนวัตกรรม วิธปี ฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการปฏิบตั จิ ริง (Active Learning)
ที่ดีของสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นในสังกัด

ระดับสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือท�ำ ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำ� ใบงานหรือชิ้นงานมากขึน้ โดยทีส่ ถานศึกษามีรปู แบบการใช้กระบวนการ
Active Learning ในการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. สถานศึกษาใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภ้ าควิชาปกติ
2. สถานศึกษาใช้กระบวนการ Active Learning ในช่วงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โดยเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ในภาควิชาปกติ
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13

ปัจจัยที่ส่งผลต่อส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
ö ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงาน                        
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่ชัดเจน สถานศึกษาสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ö ด้านบุคลากร ครูผสู้ อนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
Active Learning มีกระบวนการพูดคุย ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยู่เสมอ                       
ปรับบรรยากาศภายในโรงเรียนและห้องเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น�ำเสนอความรู้ ผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างเหตุการณ์
และสถานการณ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ö ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความพร้อมจัดหาสื่อได้เพียงพอกับการเรียนรู้ของผู้เรียน                       
มีการตรวจทานสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจัดกิจกรรม จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่                
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ö ด้านชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ชุมชน บุคคลส�ำคัญในท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning

ผลการด�ำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารายงานข้อมูลผ่านระบบ e-Inspection จ�ำนวน 16,425 แห่ง
สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน
14,821 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.23 โดยมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการปฏิบตั จิ ริง (Active Learning)
จ�ำนวน 9,763 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.44 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารายงานข้อมูลผ่านระบบ
e-Inspection จ�ำนวน 1,687 เขต สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการปฏิบตั จิ ริง (Active Learning)
ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 1,684 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.82 โดยมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) จ�ำนวน 1,164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.12

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
ö สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากองค์กร
ภายนอกและชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครูสามารถออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียน
การสอนที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยครู
ปรับบทบาทของตนเองจากผูส้ อนเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการท�ำกิจกรรม มีเทคนิควิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
ö ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั ผูส้ อนและเพือ่ นในชัน้ เรียน กล้าน�ำเสนอ
และแสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล มีทักษะการฟัง การพูด การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
และสามารถแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการงาน กิจกรรมทีร่ ับผิดชอบ ได้ทำ� กิจกรรมตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ด้านทักษะอาชีพมากขึ้น

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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ปัญหา/อุปสรรค
1. นโยบายทีต่ อ้ งปฏิบตั มิ มี าก บางนโยบาย
ไม่ตอ่ เนือ่ ง ท�ำให้ขาดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบตั ิ
ครูผสู้ อนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”
2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับ
กิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบตั ิ
และการอภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้
ความส�ำคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การล�ำดับ
ความคิดและการจัดองค์ความรู้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง
3. ครูบางส่วนยังขาดการคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะน�ำไปสู่การจัดกิจกรรมแบบ Active
Learning
4. ครูผู้สอนบางส่วนไม่ได้น�ำกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไปใช้
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. ครูมภี าระงานในการจัดเตรียม จัดหาสือ่ /
วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ต้องเตรียมในภาควิชาการ
6. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรม/การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท�ำให้
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย
7. สื่ อ การสอนเทคโนโลยี ไ ม่ เ พี ย งพอ
กับจ�ำนวนนักเรียน
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ควรมีการปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นและลดเนื้อหา
ในสาระการเรียนรู้ที่ขาดความทันสมัย ให้มุ่งเน้น
กระบวนการทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะ
อันจ�ำเป็น ทีส่ อดคล้องกับการด�ำรงชีวิตอยูใ่ นศตวรรษ
ที่ 21
2. พัฒนาครูผสู้ อนและส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วธิ กี าร Active Learning
ในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
4. ควรมีการติดตาม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ควรกระตุ้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนของ
นักเรียน
6. ควรสนับสนุนให้ครูมกี ารวิจยั ในชัน้ เรียน
เพื่อน�ำไปแก้ปัญหาข้อบกพร่องของนักเรียน

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

ทักษะการพูด อ่าน เขียน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ

ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีรายงานผลการศึกษาวิจัยถึงระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย
จากการรายงานดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) ของสถาบันสอนภาษา
English First (EF) ซึง่ เป็นสถาบันสอนภาษาชัน้ น�ำของโลก ปรากฏว่า ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทย
อยูใ่ นอันดับที่ 64 จากทั้งหมด 88 ประเทศ
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน
มากมายและหลากหลายระดับถึงมูลเหตุของปัญหา แนวทางและวิธกี ารแก้ไข การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทยและมีความพยายามจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการให้กับโรงเรียน ครูและนักเรียน ดังนี้
1. จัดประชุมอบรมเกีย่ วกับนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยประกาศเป็นจุดเน้น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ
		 1.1 ด้านผู้เรียน มีการพัฒนาศักยภาพด้านค�ำศัพท์และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
		 1.2 ด้านครู มีการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย
		 1.3 ด้านผูบ้ ริหาร มีการส่งเสริมให้มกี ารนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จัดท�ำชุดฝึกเสริมทักษะและพัฒนาการให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นแกนน�ำขยายเครือข่ายในโรงเรียน
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. จัดกิจกรรมค่าย English Boot Camp ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม
4. การจัดประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้ศนู ย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละอ�ำเภอได้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูในอ�ำเภอนั้นๆ ได้น�ำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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6. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษโดยการติดป้ายสัญลักษณ์ตา่ งๆ
ที่เป็นภาษาอังกฤษ
7. การส่งเสริมการใช้สอื่ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น Echo English (Echo Hybridge) /
Hello English
8. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นค�ำศัพท์                 
และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทุกระดับชั้น
9. การนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
10. การน�ำครูผู้สอนภาษาอังกฤษไปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อน�ำเทคนิค                               
วิธีการเรียนการสอนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน

ตาราง 3 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สังกัด
สพป.
สพม.
รวม

จ�ำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ป.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (คน)
2,177,485
1,303,428
3,480,913

จ�ำนวนผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับดี ขึ้นไป
จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

1,263,189
753,174
2,016,363

58.01
57.78
57.93

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
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จากตาราง 3 พบว่า ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารายงานข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ รียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระบบ e-Inspection จ�ำนวน 2,177,485 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน 1,263,189 คน คิดเป็นร้อยละ 58.01 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารายงาน
ข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทีเ่ ข้ารับการประเมินผล
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระบบ e-Inspection จ�ำนวน 1,303,428 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์
และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป จ�ำนวน 753,174 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

1. บุคลากรมีการโยกย้าย เกษียณอายุ
ครูบรรจุใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนและครู
ไม่ตรงวิชาเอก (ไม่มีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษครบ
ทุก โรงเรีย น) ท�ำให้การพัฒ นาคุณ ภาพนักเรียน
ไม่ต่อเนื่อง
2. ขาดงบประมาณในการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
3. บริบทของสถานศึกษาบางแห่ง ไม่สามารถ
น�ำสื่อหรือแอปพลิเคชันไปใช้ได้ เพราะอินเทอร์เน็ต
ไม่เสถียรพอ
4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเป้าหมาย
มีจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่สามารถนิเทศชั้นเรียนได้
ครบทุ ก คน ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ของเวลาและจ� ำ นวน
คณะกรรมการนิเทศ
5. ยังขาดกระบวนการ การก�ำกับติดตาม
การน�ำองค์ความรู้ที่ครูได้รับจากกระบวนการนิเทศ
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริงตามบริบท
ของโรงเรียน

1. ควรบรรจุแต่งตัง้ ครูวชิ าเอกภาษาอังกฤษ
ให้ครบทุกโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรจัดสรรงบประมาณให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
3. ควรพั ฒ นาครู ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษ
ทั้งที่มีวุฒิภาษาอังกฤษและไม่มีวุฒิภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนือ่ งและเข้มข้น โดยมุง่ เน้นการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้สื่อ ICT ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมการใช้กระบวนการ
PLC ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4. โครงการที่ด�ำเนินการควรให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและควรก�ำหนดระยะเวลาและกิจกรรม
ในการด�ำเนินการให้ชัดเจน
5. จัดท�ำสือ่ ทัง้ ในลักษณะของออนไลน์ และ
ออฟไลน์ (ซีด)ี รวมถึงการเผยแพร่กจิ กรรม การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้สอื่ สังคม
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษต้นแบบที่ยั่งยืน
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามนโยบาย เพือ่ ใหหนวยงานในสังกัด ทัง้ หนวยงานในสว นกลางทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาน�ำไปด�ำเนินการใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งครูเปนปจจัยที่มีความส�ำคัญที่สุดปจจัยหนึ่งของความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาความสามารถในการใชภ าษาอังกฤษของผูเ รียน เนือ่ งจากภาษาอังกฤษเปนทักษะทีต่ อ งอาศัยการเรียนรู
ตามธรรมชาติของภาษา การปฏิสัมพันธ การเลียนแบบและการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและฝกฝนทักษะ ครูที่มี
ความสามารถและความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษจะเปนตนแบบที่ดีของผูเรียนในการเรียนรูและฝกฝน
สรางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและการใชภาษาของผูเรียน การพัฒนาครูใหมีความสามารถ
ดา นภาษาอังกฤษตามเกณฑท กี่ ำ� หนดตามกรอบอางอิง CEFR และมีความรูค วามสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษ
แบบสื่อสาร (CLT) จึงมีความส�ำคัญเปนอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ทัง้ นี้ หน่วยงานทางการศึกษาได้ดำ� เนินการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 และอยู่ระหว่างการส�ำรวจข้อมูล
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ CEFR เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอสนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่อไป

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการติดตามครูทผี่ า่ นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) ผ่านระบบ e-Inspection พบว่า
ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
(CEFR) จ�ำนวน 13,017 คน ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 จ�ำนวน 1,059 คน คิดเป็นร้อยละ 8.14
ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A1 จ�ำนวน 4,606 คน คิดเป็นร้อยละ 35.38 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2
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จ�ำนวน 5,816 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B1 จ�ำนวน 1,214 คน คิดเป็นร้อยละ
9.33 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B2 จ�ำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 2.37 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C1
จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 และผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C2 จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15
ครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีเ่ ข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR)
จ�ำนวน 6,283 คน ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ผ่านการทดสอบ
(CEFR) ระดับ A1 จ�ำนวน 444 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2 จ�ำนวน 3,176 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.55 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B1 จ�ำนวน 1,991 คน คิดเป็นร้อยละ 31.69 ผ่านการทดสอบ
(CEFR) ระดับ B2 จ�ำนวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C1 จ�ำนวน 121 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 1.93 และผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C2 จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 รายละเอียด                  
ดังแผนภูมิ

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. การนิเทศ ก�ำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน เตรียมความพร้อมด้วยตนเอง ส�ำหรับการทดสอบวัดความสามารถ                
แบบต่างๆ เช่น การเข้ารับการอบรมคูปองครู บทเรียนออนไลน์ หรือใช้กระบวนการ PLC เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

1. งบประมาณในการสนับสนุนมีจ�ำกัด              
และเป็นงบประมาณระยะสั้น ไม่ต่อเนื่อง
2. ครู ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษทุ ก คนไม่ ไ ด้                      
เข้ารับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
3. ขาดความสะดวกในการรับการทดสอบ
CEFR ท�ำให้ครูไม่ได้เข้ารับการทดสอบตามก�ำหนด

ควรสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ของครู จัดให้มีการทดสอบส�ำหรับครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. 1
และครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทุกคน โดยมีการก�ำกับ นิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัลยกย่องครูที่มี               
ผลการสอบ ระดับ C1 C2
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1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน

ทักษะการคิดวิเคราะห์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การเรียนสมัยใหม่มเี ป้าหมายทีผ่ เู้ รียน การทีจ่ ะสอน
และฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบด้วย ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่
ผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผสู้ อนจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ
พืน้ ฐาน (ปลุกโลกการสอนให้มชี วี ติ สูห่ อ้ งเรียนแห่งศตวรรษใหม่)
ในการด�ำเนินการสอนของครูให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ก�ำหนดไว้ ต้องใช้วิธีการสอนหลายแบบผสมผสานกันไป
สิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ตรงตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายคือ
การน�ำเทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการเรียนการสอน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาทักษะทางด้านปัญญา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่านและเขียน การท�ำงาน
เชิงระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�ำหนด
นโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งด�ำเนินการโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับ
นักเรียน น�ำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางปัญญาและสังคมให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาส่วนใหญ่ได้ดำ� เนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีวิธีการและกระบวนการด�ำเนินงาน
จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
1. การแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ วางแผนพัฒนานักเรียนให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์ โดยร่วมกับครูแกนน�ำ
ที่มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน
2. การจัดโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนสูก่ ารยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยการฝึกวิเคราะห์โครงสร้าง
และแบบทดสอบ เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่าน การเขียนของผูเ้ รียน
ระดับประถมศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายเป็นผูพ้ ฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาครูผสู้ อน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยในการจัดท�ำสือ่ นวัตกรรมเพือ่ น�ำไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม
แก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนในสังกัดอย่างสม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง
4. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก�ำหนดนโยบายให้ทกุ โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียน
ได้ลงมือกระท�ำโดยผ่านกิจกรรม/โครงการ STEM ซึ่งนักเรียนจะต้องท�ำการคิดวิเคราะห์ ด�ำเนินการปฏิบัติให้เกิด
ผลส�ำเร็จจากโครงการ และใช้กระบวนการคิดไปพัฒนาความสามารถในการคิดให้แก่ผเู้ รียน เช่น เรือ่ งการคิดไตร่ตรอง
การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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5. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีการแต่งตัง้
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการด�ำเนินงานการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ในแต่ละชั้นเรียน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนมีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการ
และนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามทีช่ ดั เจน เช่น การนิเทศ
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และการนิเทศแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การออกแบบการเรียนรู้ทเี่ น้นทักษะ
กระบวนการคิดในรูปแบบของ Active Learning
ในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอนโดยความร่วมมือระหว่าง
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่
		 5.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการคิดในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ที่สอน
		 5.2 การเลือกใช้สอื่ ทีส่ ง่ เสริมและกระตุน้
การคิดของผู้เรียน
		 5.3 การเลือกวิธกี ารวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
5.4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด เช่น โครงการ PBL สะเต็มศึกษา
6. สร้างความตระหนักเรือ่ งกระบวนการคิด
ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

7. ก� ำ หนดให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา สอดแทรกและบูรณาการกระบวนการคิด
ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผูเ้ รียน โดยศึกษานิเทศก์
เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร และศึกษานิเทศก์ประจ�ำกลุม่
เป็นพี่เลี้ยง
8. ก�ำหนดให้สถานศึกษาเลือกรูปแบบใด
รู ป แบบหนึ่ ง หรื อ หลายรู ป แบบในการพั ฒ นา
การคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของสถานศึกษา เช่น การบูรณาการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ข องผู้เรีย นร่ว มกับ การจัด การเรีย นรู้ใ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จัดท�ำโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้
ผู้เรีย นปฏิบัติโดยเฉพาะการบูร ณาการตัว ชี้วัด ของ
การคิดวิเคราะห์ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะและ
กระบวนการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลีย่ นแปลงโรงเรียน
เชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

9. จัดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน (นิเทศ 100%) ก�ำหนดจุดเน้นการนิเทศ
การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออก
เขียนได้ การจัดการเรียนรูผ้ า่ นการฝึกปฎิบตั จิ ริง (Active
Learning) การใช้สื่อ DLTV/DLIT การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. กิจกรรมสร้างสถานการณ์จำ� ลองเพือ่ ให้
นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ ท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
และอยากทีจ่ ะแก้ไขสถานการณ์นนั้ ๆ ด้วยตนเอง การใช้สอื่
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การจัดท�ำวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อการสอน
ทีห่ ลากหลาย มีการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 4 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ ผี ลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
สังกัด

จ�ำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ทั้งหมด (คน)

สพป.
สพม.
รวม

2,493,900
1,334,035
3,827,935

นักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ระดับดี หรือดีเด่น
จ�ำนวน คิดเป็น จ�ำนวน คิดเป็น จ�ำนวน คิดเป็น
(คน)
ร้อยละ
(คน)
ร้อยละ
(คน)
ร้อยละ
106,564
4.27 2,198,777 88.17 1,387,493 55.64
88,315
6.62 1,146,089 85.91 943,034 70.69
194,879 5.09 3,344,866 87.91 2,330,527 60.88
ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

จากตาราง 4 แสดงผลการด�ำเนินงานภาพรวมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า จ�ำนวนนักเรียน
ในปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 3,827,935 คน มีนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
จ�ำนวน 194,879 คน คิดเป็นร้อยละ 5.09 มีนกั เรียนทีผ่ า่ นการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จ�ำนวน 3,344,866 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.91 และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดีหรือระดับดีเด่น
จ�ำนวน 2,330,527 คน คิดเป็นร้อยละ 60.88
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
จุดแข็งของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีการวางแผนการนิเทศ ได้แก่ การพัฒนาความก้าวหน้า ผูบ้ ริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาตนเองในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรในการวางแผนร่วมกัน ออกแบบการจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ด้วยการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยการเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนทุกระดับชั้น
3. ครูดำ� เนินการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ร่วมกันในการจัดท�ำหน่วยบูรณาการ โดยเชือ่ มโยงมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วิเคราะห์ภาระงาน/ชิ้นงานร่วมกัน เพื่อลดงาน ลดการบ้านของผู้เรียนให้ลดลงตามนโยบาย
5. วิเคราะห์ออกแบบการวัดประเมินผลร่วมกันเพื่อน�ำผลคะแนนจากตัวชี้วัดที่เกิดจากผลงานไปใช้
ในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน
6. ครูผู้สอนมีการวางแผนการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงาน มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามที่มี
ความเข้มแข็ง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งการนิเทศออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
		 6.1 การนิเทศระดับโรงเรียน โดยครูผนู้ เิ ทศภายในโรงเรียน ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
โดยการสังเกตการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกระดับชั้น
		 6.2 การนิเทศระดับสหวิทยาเขต โดยคณะกรรมการนิเทศที่ผ่านการพัฒนาและคณะกรรมการ
ที่สหวิทยาเขตแต่งตั้ง เพื่อติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสังเกตการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตามงาน
ตามนโยบายส�ำคัญๆ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น
		 6.3 การนิเทศระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาด�ำเนินการ
นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสังเกตการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่มีครูผู้สอนไม่ครบตามจ�ำนวนวิชาเอก โดยใช้กระบวนการนิเทศ
ติดตามทางระบบออนไลน์
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ปัญหา/อุปสรรค
1. นักเรียนบางส่วนอ่านไม่ออก ท�ำให้มปี ญั หา
ในการคิดวิเคราะห์ทตี่ อ้ งใช้แบบทดสอบเป็นตัวหนังสือ
2. ครูผสู้ อนขาดเทคนิคในการสอนให้นกั เรียน
มีทกั ษะในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ทเี่ หมาะสม เนือ่ งจาก
สื่อ วัสดุและกระบวนการท�ำงานไม่เอื้อต่อการเรียน
การสอน
3. ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้าน
วิทยากร ปัญหาด้านเทคนิคการสอน ความสามารถ
ตระหนักรู้ ความตั้งใจและการด�ำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
4. ครูขาดประสบการณ์ เนื่องจากเป็นครู
ที่บรรจุใหม่ หรือขาดการนิเทศภายในจากผู้บริหาร
โรงเรียนการเอาใจใส่และความเสียสละในการท�ำงาน
5. ขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรม
6. นักเรียนส่วนมากอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย
ขาดการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทบี่ า้ น จึงขาดความ
ต่อเนื่อง
7. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีสู่สาธารณชน
8. ขาดข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์
9. การจัดอบรมของศูนย์ STEM มีการจ�ำกัด
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม ท�ำให้ไม่สามารถวางแผนการสอน
ล่วงหน้าได้
10. ครูมีการโยกย้ายบ่อย ครูไม่ครบชั้น
มีภาระงานในระดับนโยบายมากเกินไปจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความตระหนักในการวัดและประเมินผลด้านการคิด
วิเคราะห์อย่างแท้จริง
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวัด
และประเมินผลการคิดวิเคราะห์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
3. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนระหว่างเขตพืน้ ที่
การศึกษากับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และผูป้ กครองนักเรียน
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล ให้ขวัญ
ก�ำลังใจโรงเรียนที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลส�ำเร็จ
5. จัดสรรงบประมาณ ในการจัดหาสือ่ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรม
และมีความน่าสนใจ
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
7. ควรส่งเสริมให้มกี ารประกวดผลงานของ
นักเรียนทัง้ ในและนอกโรงเรียน เพือ่ เป็นการเปิดโลกทัศน์
ของนักเรียนให้กว้างขวางและน�ำข้อบกพร่องของตนเอง
มาพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
8. จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้สถานศึกษา
9. ควรสรรหาศึกษานิเทศก์ให้ครบตามกรอบ
อัตราก�ำลังของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.ควรมีการกระจายศูนย์การอบรม STEM
ให้โรงเรียนต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และจัดให้
มีการอบรมทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริง ทัง้ ในรูปแบบของ
STEM และ Active Learning ก่อนเปิดภาคเรียน

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)

การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้พฒ
ั นาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม
จริยธรรม การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
จิตส�ำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ การสร้างเสริมศักยภาพ
ในการเป็นพลเมืองอาเซียนและการเตรียมสู่การเป็น
พลเมื อ งโลกอย่ า งยั่ ง ยื น และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ตาราง 5 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สังกัด

จ�ำนวนสถานศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2562 (แห่ง)

สพป.
สพม.
รวม

17,582
1,741
19,323

จ�ำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด�ำเนินการ (แห่ง)
คิดเป็นร้อยละ
16,827
95.71
1,721
98.85
18,548
95.99
ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

จากตาราง 5 พบว่า ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จ�ำนวน 17,582 แห่ง มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ ที่ 21
จ�ำนวน 16,827 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.71 และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จ�ำนวน 1,741 แห่ง มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
จ�ำนวน 1,721 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.85
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการขับเคลื่อน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง โดยมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งด�ำเนินการ
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

2. ส่งเสริมให้มีการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบาย                 
ด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 มาใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและพืน้ ที่ และมีความสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความรู้ความสามารถ
ความต้องการและความถนัด มีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการและความถนัดในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา หรือการก�ำหนดนโยบาย   
ด้านการเรียนการสอนควบคู่กับการก�ำหนดนโยบาย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และเพิ่มทักษะอาชีพ (ส�ำหรับโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) เป็นต้น
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4. สถานศึกษาจัดให้มกี จิ กรรมการสร้างเหตุการณ์สมมติให้ผเู้ รียนได้แสดงบทบาทความคิดในสถานการณ์
ต่างๆ ทีเ่ รียกว่า Role Play (เกมเล่นตามบทบาทสมมติ) ท�ำให้นกั เรียนได้เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ ฝึกวิเคราะห์ ฝึกการแก้ปญ
ั หา
ได้ทุกสถานการณ์

5. สถานศึกษามีการอบรมการใช้ STEAM SCHOOL KIT ชุดสื่อเพื่อฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์                          
การออกแบบทางวิศวกรรม ผ่านการสร้างโครงสร้างจ�ำลอง ต่อยอดการเรียนรู้ เสริมจินตนาการ เพือ่ การจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามารถน�ำมาใช้                                
ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่ายเยาวชน คนคุณธรรม เป็นต้น และจัดให้                                    
มีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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7. ส่งเสริมให้สถานศึกษาด�ำเนินงานปลูกฝังคุณธรรม หน้าทีพ่ ลเมืองและค่านิยม 12 ประการ มีการมอบรางวัล
โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการ

8. การพัฒนาบุคลากร และครูผสู้ อนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning
ภายใต้โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท�ำให้บุคลากรและครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. จัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนได้เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
บูรณาการความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพือ่ ให้ครูผสู้ อนน�ำไปใช้
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
10. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ติดตาม จากศึกษานิเทศก์ โดยให้ความช่วยเหลือ
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดป้ายนิทรรศการ
การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านเว็บเพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ และการประชุมทางไกล
11. การนิเทศ ติดตาม การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน AAR (After Action Review)
เป็นการทบทวนหลังกิจกรรมทุกโรงเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. งานนโยบายมีมากและท�ำให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องคอยจัดส่ง
ข้อมูลเดิมๆ ให้กับหลายหน่วยงาน
2. งบประมาณสนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด
การศึกษาไม่เพียงพอ
3. ขาดการบูรณาการการจัดการศึกษา
เพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
ในกิจกรรมการเรียนรู้
4. สถานศึกษาบางแห่งขาดการนิเทศติดตาม
การพัฒนาการเรียนการสอน
5. ครูผู้สอนบางส่วนมีการจัดการเรียน
การสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ครูผู้สอนบางส่วนเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ไม่ต่อยอดหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และไม่น�ำสู่การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน
7. ครูผสู้ อนหรือบุคลากรทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ตรงตามวิชาเอกไม่เพียงพอ อีกทัง้ ครูผสู้ อนขาดความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21
8. ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วน ขาด
การติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชีว้ ดั ของครูผสู้ อนในสังกัด
9. ผูป้ กครองบางส่วนไม่สนับสนุนให้ผเู้ รียน
เรียนรู้ทางด้านอาชีพเพิ่มเติม และไม่สนับสนุนการ
จัดหาสถานประกอบการ เพือ่ ให้ผเู้ รียนฝึกประสบการณ์
เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่าผูเ้ รียน ได้เรียนรูท้ กั ษะด้านวิชาการ
ในสายสามัญอย่างเดียวจะท�ำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่ดี
และมีอาชีพที่ดีเช่นเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานควรเป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อให้บริการ
เพือ่ เป็นการลดภาระให้กบั ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการด�ำเนินการจัดการ
ศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี
การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
และน�ำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา ควรมีการก�ำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
5. จั ด ให้ มี ค รู ผู ้ ส อนหรื อ บุ ค ลากรครบ
วิชาเอก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ตรงตาม
หลักสูตรวิชาที่แท้จริง
6. ควรเปิดหลักสูตรทวิศึกษา หรือเปิด
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม
7. ควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประเมิน
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทัง้ จัดท�ำบันทึก
การจัดการเรียนการสอนทุกครั้งหลังการสอน และน�ำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด
8. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองมีความรู้
ความเข้าใจเพือ่ เปลีย่ นทัศนคติในการเรียนด้านวิชาชีพ
และควรจัดหาสถานประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง
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นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพ

1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพือ่ เป็นหลักในการเทียบเคียงส�ำหรับสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงาน
ในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีแนวทาง
การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. มีการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามการพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา กระบวนการคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จตามประเด็น
การตรวจ มีวิธีการด�ำเนินงานดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา นิเทศให้ค�ำปรึกษา และช่วยเหลือ
สถานศึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน
2. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) พร้อมกับประเด็นทีต่ อ้ งการให้มกี ารประเมินผล
และติดตามตรวจสอบของโรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมินภายนอก ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 6 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
2561(จ�ำแนกตามระดับการศึกษา)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัด
ปฐมวัย
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปฐมวัย
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน
คิดเป็น
จ�ำนวน
คิดเป็น
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
ร้อยละ
(แห่ง)
ร้อยละ
สพป.
18,147
25,634
18,147
100.00
18,996
74.10
สพม.
1,832
1,768
96.51
รวม
18,147
27,466
18,147
100.00
20,764
75.60
ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จากตาราง 6 พบว่า จ�ำนวนสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย จ�ำนวน
18,147 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ�ำนวน 18,147 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน 27,466 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ�ำนวน 20,764 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.60 และจ�ำนวนสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 1,832 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จ�ำนวน 1,768 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.51

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
ด้านสถานศึกษา

v สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรปู การศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิน่ และแนวทางการปฏิรปู ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
v สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผูเ้ รียนทุกกลุม่ เป้าหมาย สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปู การศึกษาโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
v ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต�ำแหน่ง
v ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
v สถานศึกษาจัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีส่วนร่วม
ในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
v สถานศึกษามีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
v สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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ด้านผู้เรียน

v ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ผา่ นเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาการเรียนรูแ้ ละศึกษาค้นคว้าอย่างทัว่ ถึง ท�ำให้นกั เรียนสามารถแสวงหาความรู้
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์
v ผู้เรียนสามารถท�ำงานร่วมมือกับผู้อื่นในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท�ำให้สามารถท�ำงานเป็นทีม
และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
v ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีความเอือ้ อาทรผูอ้ นื่ และกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ พี ระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

ปัญหา/อุปสรรค
1. ในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาไม่มงี บประมาณ
ในการด�ำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงด�ำเนินการนิเทศติดตาม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาร่วมกับ
โครงการอื่นๆ และนิเทศทางสื่อสังคมต่างๆ
2. ผูเ้ รียนมีความสามารถทางด้านคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. สถานศึกาาบางแห่งขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีงบประมาณในการนิเทศติดตามฯ
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือสถานศึกษาให้พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
2. สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยจะต้องบริหารจัดการ วางแผน
จัดท�ำหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการจัด การเรียนการสอนแบบ Active Learning
กิ จ กรรม STEM และการจั ด การเรี ย นการสอน
แบบโครงงานเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรให้
ค�ำแนะน�ำส่งเสริม ดูแลระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้มีความเข้มแข็ง

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมให้
สถานศึกษาที่มีความพร้อมให้ด�ำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เด็กไทยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย และสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านต่างๆ เพือ่ พัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มคี วามพร้อมเพือ่ เรียนรูใ้ นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับสูงขึน้ เช่น
การพัฒนาด้านจิตใจให้มอี ารมณ์รา่ เริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมให้มปี ฏิสมั พันธ์ทดี่ ี
กับผูอ้ นื่ และสิง่ แวดล้อมรอบตัว สามารถด�ำรงชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข พัฒนาสติปญ
ั ญาให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
โดยวิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมในการด�ำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
1. ส่งเสริมการด�ำเนินงานโครงการอบรมระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนา
ครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เช่น หลักสูตรการจัดประสบการณ์
การเรียนรูบ้ รู ณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย หลักสูตรการจัดประสบการณ์บรู ณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
โดยจัดสถานที่ปลายทางเพื่อจัดอบรมพร้อมกันกับสถานีต้นทาง จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) การพัฒนาผู้น�ำเครือข่ายท้องถิ่น LN (ศึกษานิเทศก์) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT
(ครูปฐมวัย) เพื่อเป็นแกนน�ำในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น
กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ เสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา
โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มีโครงงานต่างๆ
เป็นต้น
3. สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหน่วยงานเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้มีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกคิด สังเกต
ตั้งค�ำถามและค�ำตอบ และพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจะประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับตราพระราชทาน
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 7 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
กลุ่มอายุ 3-5 ปี

จ�ำนวนประชากร
ตามช่วงอายุ (ทร.14)

อายุ 3 ปี อนุบาล 1
อายุ 4 ปี อนุบาล 2
อายุ 5 ปี อนุบาล 3
รวม

8,081
8,660
8,751
25,492

จ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
สพป.
นักเรียนรวม
จ�ำนวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จ�ำนวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

1,050
5,484
5,691
12,225

12.99
63.33
65.03
47.12

1,050
5,484
5,691
12,225

12.99
63.33
65.03
47.12

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ 30 กันยายน 2562

จากตาราง 7 พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 183 เขต มีการส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาในระดับอนุบาล 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม ในปีการศึกษา 2561
มีขอ้ มูลนักเรียนระดับปฐมวัย ตาม ทร. 14 จ�ำนวน 25,492 คน เข้าศึกษาระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 12,225 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12 โดยจ�ำแนกตาม
กลุ่มอายุ ดังนี้ อายุ 3 ปี ชั้นอนุบาล 1 จ�ำนวน 1,050 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 อายุ 4 ปี ชั้นอนุบาล 2 จ�ำนวน
5,484 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 อายุ 5 ปี ชั้นอนุบาล 3 จ�ำนวน 5,691 คน คิดเป็นร้อยละ 65.03

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการ ความสนใจของเด็ก
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ค�ำนึงถึงความสามารถ ความปลอดภัยของเด็กเป็นส�ำคัญ ดังนี้ 			
		
v สถานศึกษาได้ออกแบบอาคารเรียนส�ำหรับเด็ก โดยเฉพาะทางขึน้ และทางลง ควรมีพนื้ ลาดเอียง
พื้นห้องเป็นพื้นยาง มีความยืดหยุ่นสามารถป้องกันและลดแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ
		
v สถานศึกษาจัดให้มีห้องเรียน ห้องกิจกรรมและห้องพิเศษที่มีสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่งให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมุมประสบการณ์ได้เหมาะสมกับวัย และสนองความต้องการ
ความสนใจของเด็ก
		
v สถานศึกษาจัดให้มีห้องน�้ำ ห้องส้วมที่สะอาด สนามเด็กเล่นซึ่งเหมาะสมส�ำหรับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย
2. การจัดสถานทีแ่ ละบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียน ให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ เพือ่ ให้การเรียน
เป็นเรื่องสนุกโดยใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเป็นห้องเรียน ให้สมองเกิดพัฒนาการในด้านโครงสร้างและการท�ำงาน
ได้เต็มศักยภาพ มีการออกแบบองค์ประกอบและกิจกรรมในสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
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3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ด�ำเนินการประเมินความพร้อมในการเตรียมครูผู้สอน
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเป็นระยะ เช่น
		
v การประเมินความพร้อมในการเตรียมครูผู้สอนโรงเรียนที่มีครูครบวิชาเอก มีครูครบวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้าน
		
v การประเมินความพร้อมด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
		
v การเตรียมการด้านแผนการสอน สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
		
v การวัดประเมินผลและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		
v การพัฒนาครูตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
		
v การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรค

1. สถานศึกษาบางแห่งมีนักเรียนปฐมวัย
จ�ำนวนมาก ท�ำให้สัดส่วนนักเรียนปฐมวัยต่อห้องเรียน
เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยบางส่วนไม่มี
วุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย
3. กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. จัดสรรครูที่มีวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย
2. จัดพัฒนาให้ครูระดับปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะกับช่วงวัย
3. ควรส่งเสริมให้มกี ารนิเทศติดตามภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายที่ 2 การลดความเหลือ่ ม

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริม สนับสนุน โดยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาอย่างมีคณ
ุ ภาพและต่อเนือ่ ง ได้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย เป็นคนดี มีวินัย และส�ำนึกรักความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย
เต็มตามศักยภาพ เน้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี ขุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี มีทกั ษะชีวติ และปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการคิด มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ และความ
เข้าใจให้ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์
และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และน�ำเสนอ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อน�ำมาวิพากษ์หลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
3. จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์การสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น
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v โครงงาน โดยใช้หลักสูตรสอดแทรก
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เรียนครบ 4 ด้าน พร้อมกับการน�ำแนวหลักการ
จัดการเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมในการจัดการเรียนรู้
v การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ในกิจกรรม
ต่างๆ ให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ท�ำให้เกิด
ความรับผิดชอบ
v การเรียนรู้แบบ Active Learning
และท�ำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
4. สร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ชุมชน
การร่วมกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. การนิ เ ทศ ติ ด ตาม โดยด� ำ เนิ น การ
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
v ประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อ
ร่วมกันวางแผนแนวทางการด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนิเทศ ติดตาม
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนทีว่ างไว้ อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
v นิ เ ทศ ติ ด ตาม สั ง เกตการณ์
ในการจั ด กิ จ กรรมประสบการณ์ ต ามหลั ก สู ต ร
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย เน้นการพัฒนาหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อม
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย
ผ่านการนิเทศแบบโรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้แนวคิด
การเสริมพลังการท�ำงาน
v สรุปผล การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดในการน�ำหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ
โดยการวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และ
ได้หลักสูตรสถานศึกษาทีถ่ กู ต้อง เป็นไปตามบริบทของ
เขตพื้นที่
v น�ำผลการนิเทศ ติดตามที่ได้รับมา
เพือ่ วางแผนการพัฒนา และด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในกลุ่มต้องรับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน
6. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 และติดตาม
การรายงานผลการปฏิบัติงาน พัฒนาการศึกษา
เด็กปฐมวัยทุกคนให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
และพัฒนาการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
7. ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมน�ำเสนอ
Best Practice ด้านการศึกษาปฐมวัย ถอดบทเรียน
การวิจยั ประเมินผล เพือ่ ปรับปรุงพัฒนา วิเคราะห์ขอ้ มูล
สภาพจริง ปัญหา อุปสรรค และผลการด�ำเนินงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 8 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
สพป.

จ�ำนวน
นักเรียน
(คน)

จ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

สพป.

615,912

606,614

98.49

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

จากตาราง 8 พบว่า จ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และมีความพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ พบว่า มีนกั เรียนระดับปฐมวัย อายุ 3–5 ปี จ�ำนวน 615,912 คน
ได้รับการพัฒนา จ�ำนวน 606,614 คน คิดเป็นร้อยละ 98.49
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึง่ เกิดจากความคิด ความร่วมมือของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
ทุกฝ่าย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อน พ่อแม่ และชุมชน ท�ำให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจจุดหมายของหลักสูตร การอบรมเลีย้ งดู
การให้การศึกษาและพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กตามวัย และระดับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ประเมินหลักสูตรฯ การปรับปรุงหลักสูตร และได้หลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการ ความสนใจ ของเด็กทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน โดยค�ำนึงถึงความสามารถ ความปลอดภัยของเด็กเป็นส�ำคัญ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท�ำสือ่ นวัตกรรม และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีส่ ามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือมุมประสบการณ์ได้เหมาะสมกับวัยที่สนองความต้องการและความสนใจของเด็ก
5. พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินผล
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
7. พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างดีมีคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
1. สถานศึกษาบางแห่งมีจำ� นวนเด็กต่างด้าว
ค่อนข้างมาก บางครั้งต้องย้ายติดตามผู้ปกครอง
ส่งผลท�ำให้ขาดเรียนบ่อย และการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนปัจจัย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่
ครูผสู้ อน สื่อการจัดประสบการณ์
3. ครูผสู้ อนจบไม่ตรงเอก ท�ำให้ขาดครูผสู้ อน
ปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
4. ผู้ปกครองบางส่วน ไม่เห็นความส�ำคัญ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุตรหลานให้มี
พัฒนาการเต็มตามวัย
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรียน
การสอน/อุปกรณ์และควรจัดครูผู้สอนที่จบสาขาวิชา
เอกปฐมวัยที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในระดับปฐมวัย
3. การก� ำ กั บ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระดั บ
สถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา

การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนในระบบเพือ่ รับทราบ
อัตราการคงอยู่ของนักเรียน เนื่องจากเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของปัญหาเด็กออกกลางคัน จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า
มีเด็กที่ตกหล่นออกจากระบบเป็นจ�ำนวนมาก สาเหตุ
ส่วนใหญ่ของการออกกลางคัน เช่น ปัญหาจากความยากจน
ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัวของนักเรียน ปัญหาที่นักเรียนต้องคดี ปัญหาที่นักเรียนเจ็บป่วย และปัญหา
ที่นักเรียนย้ายติดตามผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้
ทุกเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักถึงปัญหาเด็กออกกลางคัน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็กได้รับการศึกษา โดยการให้สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อท�ำให้
ไม่เกิดเป็นปัญหาต่อสังคมต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประชุมชีแ้ จงมอบนโยบาย มาตรการแนวทางการด�ำเนินการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการออกกลางคัน โดยเน้นย�้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักให้ความส�ำคัญต่อปัญหา
การออกกลางคัน
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษามีการส�ำรวจข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน
และเด็กออกกลางคัน เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีปัญหาจากผลกระทบต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้น
ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น เด็กฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา เด็กมีปญ
ั หาจากครอบครัว เป็นต้น
3. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาวางแผนการด�ำเนินงานและการแต่งตัง้ คณะท�ำงาน เพือ่ ด�ำเนินงานป้องกัน
แก้ไขปัญหา ติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
4. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร่วมช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดหาและสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันในด้านการจัดการศึกษา กรณีที่เด็กไม่สามารถ
เรียนในระบบปกติได้ เช่น เครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยองค์กรชุมชน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เป็นต้น
5. กระตุ้น สร้างความตระหนัก และเน้นย�้ำผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความส�ำคัญและสร้างความเข้าใจ
ให้กับครูและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
6. นิเทศ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน สรุปรายงานผลพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาและแนวทางพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 9 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.1-6) หรือเทียบเท่า
ม.ต้น (ม.1-3) หรือเทียบเท่า
ม.ปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่า
รวม

จ�ำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (คน)
นักเรียนต้นปี
นักเรียนออกกลางคัน
ร้อยละ
(10 มิ.ย. 61)
(30 เม.ย. 62)
3,105,114
1,749
0.06
1,707,460
1,319
0.08
948,740
4,222
0.45
5,761,314
7,290
0.13

ข้อมูลจากระบบ DMC ของส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

จากตาราง 9 พบว่า ในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีนกั เรียนต้นปีการศึกษา
พ.ศ. 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น 5,761,314 คน มีนักเรียนออกกลางคัน จ�ำนวน 7,290 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) หรือเทียบเท่า มีจ�ำนวนนักเรียนต้นปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งหมด
จ�ำนวน 3,105,114 คน และมีนักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 1,749 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) หรือเทียบเท่า มีจ�ำนวนนักเรียนต้นปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งหมด
จ�ำนวน 1,707,460 คน และมีนักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 1,319 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่า มีจ�ำนวนนักเรียนต้นปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งหมด
จ�ำนวน 948,740 คน และมีนักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 4,222 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน เช่น ทุนการศึกษา สถานที่เรียน และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

ปัญหา/อุปสรรค
1. ปัญหาความยากจนของนักเรียน และนักเรียนจ�ำเป็น
ต้องประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
2. ปัญหาครอบครัว เช่น ผู้ปกครองแยกทางกัน อาศัย
อยู่กับปู่ย่าตายาย ต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง เป็นต้น
3. ปั ญ หาด้ า นพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น เช่ น ชู ้ ส าว
ขาดเรียนบ่อย เป็นต้น
4. สถานศึกษาขาดความเข้าใจในการด�ำเนินการตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
กรณีเด็กมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา โรงเรียนสามารถจ�ำหน่าย
ออกจากทะเบียนนักเรียนได้
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยครูควรให้ก�ำลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนไม่เกิดความท้อถอย
2. โรงเรียนควรด�ำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูประจ�ำชัน้ หรือครูทปี่ รึกษา
และบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หาวิธีแก้ไขปัญหาและติดตาม              
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออกกลางคันให้กลับเข้าเรียนในระบบ
3. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคล                 
เช่น การเข้าค่ายเพื่อท�ำกิจกรรม กิจกรรมชุมนุมและชมรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น
4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เช่น โครงการพี่สอนน้อง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น                 
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ
5. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
6. ควรประสานงานทุกภาคส่วนในการติดตามเด็กโดยแต่งตั้งคณะท�ำงานในระดับจังหวัด ระดับเขต               
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้

การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้

ตัวชี้วัด : ระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นเพือ่ ให้โรงเรียนในสังกัดมีอนิ เทอร์เน็ต
ใช้งานอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปส�ำรวจและดูแลโรงเรียนให้มีการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตอย่างครบถ้วน ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามความเหมาะสม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ อินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้โรงเรียน
ได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังมีการพัฒนาอบรมครูเรือ่ งการใช้อนิ เทอร์เน็ตควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ ให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการใช้อนิ เทอร์เน็ต
มากขึ้น ส่งผลให้ครูสามารถผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนได้หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนรวมถึงท�ำให้เด็กต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเอง สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และยังส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็นและแก้ปัญหาได้เองอย่างเป็นระบบ

แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการเข้าถึงเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน
1. ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)
เพือ่ รับฟังนโยบายการแก้ปญ
ั หาการใช้อนิ เทอร์เน็ตของ
สถานศึกษา โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ชี้แจงในที่ประชุมประจ�ำเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษา และแจ้งเป็นหนังสือราชการ
		
v สร้างความเข้าใจในเหตุผลการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ให้สถานศึกษามีอำ� นาจจัดหาอินเทอร์เน็ตในฐานะ
ผู้ใช้บริการโดยตรงกับผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้รับบริการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
v สร้างความเข้าใจในเป้าหมายของ
การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้สามารถใช้อนิ เทอร์เน็ตมากกว่า
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การใช้งานธุรการ การสือ่ สาร และการบริหาร เป้าหมาย
สูงสุดคือใช้เพือ่ การเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
		
v ในการใช้บริการของทุกโรงเรียน
สามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนนักเรียน
ได้โดยตรงส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก หากโรงเรียนที่มี
ภารกิจในการใช้อนิ เทอร์เน็ตแบบเต็มรูปแบบ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะสนับสนุน
งบประมาณตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดโรงเรียน
จ�ำนวนนักเรียน และเหตุผลในการใช้งาน
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v ส�ำหรับโรงเรียนทีไ่ ม่มเี ครือข่ายของ
ผูใ้ ห้บริการ หลังจากยกเลิก MOE Net ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาจะส�ำรวจและประสานผูใ้ ห้บริการทัง้ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน กรณีทสี่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสามารถ
น�ำอุปกรณ์มาใช้รบั สัญญาณเพือ่ ให้โรงเรียนใช้อนิ เทอร์เน็ต
ได้ ก็ขอให้ด�ำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน กรณี
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ให้รายงานข้อมูลและประสาน
โดยตรงกับผู้อำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. แจ้งให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการจัดหา
อินเทอร์เน็ตตามแบบรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งประสานให้ทราบทุกวัน
จนกว่าโรงเรียนจะมีอนิ เทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนภายใน
เวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ในการด�ำเนินงานให้ผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษาเป็นผูจ้ ดั หาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานศึกษา
		
v กรณีโรงเรียนทีม่ เี ครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้า
มีความจ�ำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถด�ำเนินการเช่า
จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารได้ ต ามเหตุ ผ ลและความจ� ำ เป็ น
ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทัง้ นี้ ถ้าสามารถ
เปลีย่ นเราเตอร์เป็นรุน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง จะสามารถ
เพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps
		
v กรณีโรงเรียนทีไ่ ม่มเี ครือข่าย UniNet
ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่โดยเลือกใช้
ความเร็วตามความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ตามจ�ำนวนนักเรียน
และความพร้อมด้านงบประมาณ
		
v กรณีโรงเรียนทีไ่ ม่มผี ใู้ ห้บริการอืน่ ใด
ในพืน้ ที่ ให้แจ้งส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทราบปัญหา
เพื่อที่จะได้ด�ำเนิน การประสานผู้ให้บ ริก ารในพื้น ที่
เปิดให้บริการในทีต่ งั้ ของโรงเรียนนัน้ หรือเลือกใช้อปุ กรณ์
ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น
เราเตอร์ที่สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ
3G หรือ 4G) เป็นต้น

4. แต่งตั้งคณะท�ำงานช่วยเหลือสนับสนุน
การบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โดยแต่ง
ตัง้ คณะกรรมการเป็นรายกลุม่ โรงเรียนเครือข่าย เพือ่ ช่วย
เหลือสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถมีอนิ เทอร์เน็ตความเร็ว
สูงโดยเร็วทีส่ ดุ รวมทัง้ ช่วยตรวจสอบการรายงานข้อมูล
การเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนให้ถกู ต้องและทันก�ำหนด
เวลา
5. การบริหารจัดการของกลุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถใช้งานได้ดี ติดตั้งระบบ Wi-Fi จุดกระจาย
สัญญาณในการรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
ครอบคลุมทั่วพื้นที่โรงเรียน นักเรียนสามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลการเรียนรู้
ในพื้นที่โรงเรียนได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ส�ำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง นักเรียนสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายช่องสัญญาณของ
โรงเรียน โดยผ่านบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง
6. กรณีที่บางโรงเรียนมีเครื่องแม่ข่าย
เพียง 1 เครือ่ ง แต่โรงเรียนมีพนื้ ทีก่ ว้าง ท�ำให้ไม่สามารถ
ขยายหรือกระจายสัญญาณไปได้อย่างทั่วถึงหรือ
ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน หากโรงเรียนที่ไม่สามารถ
จัดหาได้ ให้ประสานงานมายังส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือ โดยประสานงานกับ
ผูใ้ ห้บริการทีม่ โี ครงข่ายเข้าถึง และขอความอนุเคราะห์
ขอใช้บริการแบบไม่เสียค่าบริการ จนกว่าจะได้รบั จัดสรร
งบประมาณ
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 10 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณ
ความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

4.02
2.37
6.40

ร้อยละ

1,120
56
1,176

ระดับ 5
สายเคเบิล้ Super High Internet
ความเร็วสัญญาณ 100 M+

1.17
1.31
2.49

ร้อยละ

327
31
358

ระดับ 4
สายเคเบิล้ Super High Internet
ความเร็วสัญญาณ 50 -100 M

ร้อยละ

2,084 7.49
115 4.87
2,199 12.36

ระดับ 3
สายเคเบิล้ Super High Internet
ความเร็วสัญญาณ 30 – 50 M

27,838
2,359
30,197

ร้อยละ

สพป.
สพม.
รวม

ระดับ 2
สายสัญญาณทั่วไป
ความเร็วสัญญาณ 10 – 30 M

จ�ำนวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด

ร้อยละ

สังกัด

ระดับ 1
จานดาวเทียม
ความเร็วสัญญาณ 8 -10 M

ระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561

2,744 9.86 21,563 77.46
207 8.77 1,950 82.66
2,951 18.63 23,513 160.12

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

จากตาราง 10 พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จ�ำนวน 27,838 แห่ง
และสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 2,359 แห่ง สามารถแบ่งระดับ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 5 ระดับ คือ ระดับ 1
จานดาวเทียมความเร็วสัญญาณ 8 -10 M ระดับ 2 สายสัญญาณทั่วไปความเร็วสัญญาณ 10 – 30 M ระดับ 3
สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ 30 – 50 M ระดับ 4 สายเคเบิ้ล Super High Internet
ความเร็วสัญญาณ 50 -100 M ระดับ 5 สายเคเบิ้ล Super High Internet ความเร็วสัญญาณ 100 M+

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครูวชิ าการ เพือ่ ขยายผลให้ครูผสู้ อน มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะ
ด้าน Digital Literacy
2. ก�ำหนดให้มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นกั เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
4. จัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน
5. ประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด หน่วยงานทางการศึกษาอื่น เป็นต้น
6. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้าน Digital Literacy โดยใช้สื่อจากการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV/DLIT/NEW DLTV)
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ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา

1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจัดสรรงบประมาณเพือ่ การติดตัง้ จัดหา และ
บ�ำรุงระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษาไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตามทีว่ างแผน
2. โรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
จากเครื่องชุมสาย ส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ฝนตกหนักก็ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการรับ-ส่งสัญญาณ
มากยิ่งขึ้น
3. ภัยธรรมชาติและสภาพอากาศท�ำลาย
ระบบส่งสัญญาณและอุปกรณ์ให้ช�ำรุดเสียหาย ท�ำให้
ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
4. ระบบส่ ง สั ญ ญาณไม่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว
ทุกพื้นที่โรงเรียน อุปกรณ์รับสัญญาณไม่สะดวก
และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครู

1. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การจัดหา ติดตั้ง และซ่อมบ�ำรุงระบบอินเทอร์เน็ต
อย่างชัดเจนเป็นระบบ ลดปัญหาความล่าช้า เพื่อให้
เกิดผลกระทบแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด
สร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. ควรปรับเปลีย่ นระบบอุปกรณ์และจัดสรร
คอมพิวเตอร์ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียน
3. ควรเพิม่ ช่องทางในการให้ความรูเ้ พิม่ เติม
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ด้ า นไอซี ที และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน
4. หากโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและได้รับจัดสรรทุกปีเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้โรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
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นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้

DLTV/DLIT

ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองผ่านระบบ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด�ำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสือ่ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย นักเรียนและครูมเี ครือข่ายในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การน�ำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning)
มายกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning via InformationTechnology : DLIT)  มาด�ำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ทัง้ กระบวนการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเ่ น้นกระบวนการสร้างความรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั   ิ เนือ้ หา ตลอดจนสือ่ และอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็น
ในการจัดการเรียนการสอน อันเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการด�ำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและ
สนองพระราชด�ำริในการทีจ่ ะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานในการจัดการศึกษา โดยใช้
DLIT/DLTV ให้บรรลุผลส�ำเร็จของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการด�ำเนินงานโดยใช้กระบวนการ ดังนี้
1. ส�ำรวจและรายงานความต้องการจ�ำเป็นด้านครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดอย่างครบถ้วน ตามหลัก
เกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น
2. การสร้างความตระหนัก ทบทวนความรู้ความเข้าใจนโยบายการจัดการศึกษา โดยใช้ DLIT/DLTV
3. ให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการในการใช้รูปแบบการออกอากาศ HD ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผน
การจัดการเรียนรู้ วีดโี อการสอนก่อนล่วงหน้า เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนการสอน แนวทางการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
เมื่อพบปัญหาต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วย NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเป็นคณะกรรมการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
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5. ประชุมวางแผนการด�ำเนินการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
6. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการจัดการศึกษา
7. จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานการนิเทศ โดยจัดท�ำเป็นคู่มือการนิเทศและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเอกสาร
8. จัดท�ำเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ                
การศึกษาก�ำหนดประเด็น 4 ด้าน ดังนี้
9.1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
9.2 ด้านการบริหารจัดการ
9.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
9.4 ด้านผลส�ำเร็จของนักเรียน
10. สนับสนุนสือ่ การเรียนการสอนผ่านโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดหาสื่อส�ำเร็จรูปหรือสื่อออนไลน์               
เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่ท�ำให้บรรยากาศในการเรียนของนักเรียนมีความน่าสนใจ สนุกสนาน ท�ำให้การจัดการเรียน                     
การสอนมีความสุขและมีระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
11. การส่งเสริมการใช้สอื่ ทางไกลผ่านดาวเทียว DLTV /DLIT นัน้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้จดั อบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นเรื่องการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV / DLIT มาเป็น
สือ่ กลางในการจัดการเรียนการสอนของครูให้กบั โรงเรียนในสังกัด ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ครูสามารถใช้สอื่ ประกอบ
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับบริบท เหมาะสมกับ
วัยของผูเ้ รียนในกิจกรรมการจัดอบรมนัน้ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบตั ิ
รู้จักการใช้สื่อ ค้นหาองค์ประกอบของสื่อ และสามารถน�ำสื่อไปใช้ได้
12. การประชุมระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศมาร่วมกันถอดบทเรียน น�ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12.1 โรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
12.2 ผู้บริหาร ครูวิชาการและครูผู้สอนร่วมกันสะท้อนคิด โดยร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลสําเร็จ ปญหา
อุปสรรค และร่วมกันนําเสนอแนวทางและสถานภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
13. นิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์และเครือข่าย เช่น ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน                         
ครูวิชาการ เป็นต้น
14. ด�ำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างกัลยาณมิตร ให้กำ� ลังใจ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้เห็นวิธีการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่ดีของโรงเรียนอื่นๆ สามารถ
น�ำกลับมาพัฒนาโรงเรียนตนเอง โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมการสะทอนคิดร่วมกัน
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15. คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ิ
ทีด่ ที สี่ ดุ ของแต่ละคณะเพือ่ ให้ขวัญก�ำลังใจในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยเสนอมายังกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ จะด�ำเนินการคัดเลือก จัดอันดับและมอบเกียรติบตั รในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
16. ติดตามยืนยันข้อมูลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อขอรับเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและเพื่อ
ส่งเสริมขวัญก�ำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
17. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ DLTV/DLIT ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์
ไลน์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 11 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน
จ�ำนวน สถานศึ
สถานศึกษา ที่ได้รกบั ษา
หน่วยงาน ทั้งหมด
การจัดสรร
(แห่ง)
(แห่ง)

สพป
สพม.
รวม

12,867
1,381
14,248

10,049
895
10,944

จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
และมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561
DLTV
DLIT
คิดเป็น
คิดเป็น
(แห่ง)
(แห่
ง)
ร้
อ
ยละ
ร้อยละ
(1)
(2)

6,085
208
6,293

47.29
15.06
44.17

5,746
926
6,672

44.67
67.05
46.83

จ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น (แห่ง)
(1)+(2)

คิดเป็น
ร้อยละ

11,831
1,134
12,965

91.95
82.11
91.00

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

จากตาราง 11 พบว่า ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในปีการศึกษา
2561 มีจ�ำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 12,867 แห่ง ด�ำเนินการตามตัวชี้วัด จ�ำนวน 10,049 แห่ง โดยมีจ�ำนวน
สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 6,085 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.29 และมีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLIT ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 5,746 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.67 ทั้งนี้
มีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT
ปีการศึกษา 2561 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 11,831 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.95
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีจ�ำนวน
สถานศึกษาทั้งหมด 1,381 แห่ง ด�ำเนินการตามตัวชี้วัด จ�ำนวน 895 แห่ง โดยมีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 208 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 15.06 และมีจำ� นวนสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ DLIT ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 926 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.05 ทั้งนี้มีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,134 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.11
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ตาราง 12 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2562

หน่วย
งาน

จ�ำนวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)

จ�ำนวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การจัดสรร
(แห่ง)

สพป
สพม.
รวม

14,133
1,269
15,402

11,819
776
12,595

จ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
และมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2562
DLTV คิดเป็น
DLIT
คิดเป็น
(แห่ง) ร้อยละ
(แห่ง)
ร้อยละ
(1)
(2)

7,841 55.48
149 11.74
7,990 51.88

6,292
782
7,074

44.52
61.62
45.93

จ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น
(แห่ง)
(1)+(2)

คิดเป็น
ร้อยละ

14,133
931
15,064

100.00
73.36
97.81

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

จากตาราง 12 แสดงผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในปีการศึกษา
2562 มีจ�ำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 14,133 แห่ง ด�ำเนินการตามตัวชี้วัด จ�ำนวน 11,819 แห่ง โดยมีจ�ำนวน
สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV ปีการศึกษา 2562
จ�ำนวน 7,841 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.48 และมีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLIT ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 6,292 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.52 ทั้งนี้
มีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT
ปีการศึกษา 2562 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 14,133 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีจ�ำนวน
สถานศึกษาทั้งหมด 1,269 แห่ง ด�ำเนินการตามตัวชี้วัด จ�ำนวน 776 แห่ง โดยมีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 149 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 11.74 และมีจำ� นวนสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้มกี ารพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ DLIT ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.62 ทั้งนี้มีจ�ำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2562 รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 931 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.36

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

51

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมควบคู่กับการสอนแบบปกติ
มีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนทีม่ คี รูทตี่ รงวิชาเอกจะจัดการเรียนการสอนแบบปกติควบคูก่ บั การใช้ DLTV เป็นสือ่ ในการจัด
การเรียนการสอน
2. โรงเรียนทีม่ คี รูไม่ตรงวิชาเอกจะใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน โดยส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีการประชุมชีแ้ จงการเรียนการสอนโดยใช้ดาวเทียม ให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตน โดยดาวน์โหลดคลิปการสอน
แผนการสอน คู่มือ ใบงาน เพื่อน�ำไปใช้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารนิเทศติดตาม
อย่างใกล้ชดิ ต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ให้โรงเรียนจัดครูเข้าสอนแทน ในกรณีทคี่ รูมภี ารกิจไม่สามารถสอนในชัว่ โมงใดได้
โดยให้ควบคุมชัน้ เรียนแทนระหว่างครูเจ้าของวิชาไปท�ำกิจกรรมอืน่ และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ หมือนครูประจ�ำวิชาอย่างเต็มที่
3. ครูผู้สอนใช้ DLTV ในการทบทวนวิชาเรียนในชั่วโมงซ่อมเสริม และทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว
ก่อนจะเรียนในชั่วโมงต่อไป สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนและนอกตารางเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้นักเรียน
โดยให้ดูคลิปซ�้ำหรืออธิบายเพิ่มเติม กรณีนักเรียนเรียนไม่ทัน ครูปลายทางสอนเสริมช่วงสิบนาทีสุดท้ายก่อนหมด
คาบเรียนครูจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. ครูใช้ DLTV สอนซ�ำ้ และเปิดดูรายการย้อนหลัง ในคาบซ่อมเสริม /เปิดดูรายการย้อนหลังผ่านเว็บไซต์
หรือ แอปพลิเคชัน DLTV อธิบายซ�้ำให้นักเรียนเข้าใจ ครูอธิบายให้นักเรียนฟังใหม่
5. ครูดาวน์โหลดคลิปการสอน แผนการสอน คู่มือ ใบงาน หรือวีดีโอ ที่สอนผ่านมาแล้วทางเว็บไซต์
http://www.dltv.ac.th/home มาทบทวนให้กับนักเรียน
6. ครูมีการบันทึกการเรียนการสอนลงใน USB แล้วน�ำมาสอนนักเรียนย้อนหลังหรือเปิดเทปการสอน
ย้อนหลังและสอนเพิ่มเติมตรงจุดที่นักเรียนเรียนไม่ทัน
7. ครูมีการสอนย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต โดยให้นักเรียนดูรายการย้อนหลัง อธิบายเพิ่มเติม
และมีใบงานให้นักเรียนท�ำในส่วนที่เรียนไม่ทันและยังไม่เข้าใจ
8. ครูสอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาในช่วงเวลาอื่น สอนเสริมในคาบซ่อมเสริม มีการดาวน์โหลดใบงาน
ให้กับนักเรียน ถ้านักเรียนมีปัญหา หรือไม่เข้าใจบทเรียน จะมีชั่วโมงซ่อมเสริมให้กับนักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย
9. ให้นักเรียนจดบันทึกข้อสงสัยและน�ำไปถามครูในภายหลัง
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10. โรงเรียนได้ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อมาจัดเตรียม
ระบบพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเน้นย�้ำเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสถานศึกษาและมาตรฐาน
ด้านการเรียนการสอน ให้ครูผสู้ อนได้รบู้ ทบาทในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนส่วนใหญ่
ทีใ่ ช้ DLTV เป็นสือ่ ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนมีคา่ คะแนน O–NET
สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปิดสอบ) หรือเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ปัญหา/อุปสรรค
1. การด�ำเนินงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV
		 1.1 สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
			 1) ความพร้อมของนักเรียนและพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกันกับทางโรงเรียนต้นทางซึ่งส่งผลให้
นักเรียนทางโรงเรียนปลายทางมีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้เกิด
ปัญหาเรียนไม่ทัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ช้ากว่าต้นทาง ครูต้องเป็นตัวกลางอธิบายเพิ่มเติมและบางเนื้อหา
ก็มีความยากเกินไป
			 2) เด็กนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลไม่เข้าใจในเรือ่ งของบทเรียน มีความสับสนในด้านของความคิด
เรียนไม่ทันนักเรียนที่อยู่ในเมืองที่มีความพร้อมหลายๆ ด้าน
			 3) สือ่ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีการจัดการสอนทีค่ อ่ นข้างเร็ว ท�ำให้นกั เรียน
บางคนที่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ช้า ไม่เข้าใจบทเรียน ขาดความสนใจ และไม่ร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
			 4) ขาดการกระตุ้นให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนต้นทาง ท�ำให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายเนื่องจาก
การเรียนผ่านระบบ DLTV เป็นสื่อทางเดียว ทั้งยังขาดการสรุปร่วมกับผู้เรียนหลังเรียนจบในชั่วโมงเรียน
			 5) ปัญหาในเรื่องเวลา ท�ำให้นักเรียนท�ำใบงานไม่ทัน
			 6) มีบคุ ลากรครูไม่ครบชัน้ บางโรงเรียนครูผสู้ อนรับผิดชอบสอนเกิน 2 ระดับชัน้ ขึน้ ไป ท�ำให้
มีปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน DLTV ท�ำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และในบางรายวิชาไม่สามารถดาวน์โหลดแผนการสอนล่วงหน้าได้
			 7) การจัดการเรียนการสอนบางสาระการเรียนรู้ต้องใช้แบบสอนย้อนหลังดูจากเว็บไซต์ DLTV
เนื่องจากบริบทของผู้เรียนปลายทาง มีการก�ำหนดวันหยุดตามประเพณี ไม่เหมือนกับโรงเรียนต้นทาง
			 8) การนิเทศภายในโดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียนยังขาดความต่อเนื่อง
		
1.2 สภาพปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ สัญญาณ ระบบไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบ�ำรุง
			 1) ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการช�ำรุดของอุปกรณ์แบบกะทันหันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
ได้แก่ การถูกฟ้าผ่าหรือฝนตก ท�ำให้กระแสไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต และสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง
เกิดการขัดข้อง ในบางครั้งสัญญาณขาดหาย ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง
			 2) ปัญหาเรื่องอุปกรณ์สัญญาณ ระบบกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง
ซึ่งบางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่สูง และห่างไกล
			 3) อุปกรณ์ เช่น โทรทัศน์เสีย ไม่มีร้านเข้าไปซ่อมเนื่องจากระยะทางที่ไกล ส่งผลให้นักเรียน
ไม่สามารถเรียนผ่านระบบ DLTV เป็นระยะเวลานาน
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2. การด�ำเนินงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLIT
		
2.1 สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
			 1) ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
มีการเข้าถึงได้ลำ� บาก
			 2) ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากร
ที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า และการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ก็ทำ� ได้ในวงจ�ำกัด
			 3) การขาดครูหรือครูไม่ครบชัน้ ไม่ครบสาระการเรียนรู้
2.2 สภาพปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ สัญญาณ ระบบไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบ�ำรุง
			 1) ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอในการใช้งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
			 2) ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าเกินไปต่อการจัดการเรียน
การสอน
			 3) อุปกรณ์ในการเข้าถึง (DLIT) ยังไม่เพียงพอและข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ทุกระดับชั้น
ในการให้บริการดาวน์โหลดใบงานต่างๆ
			 4) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เสีย ไม่สามารถใช้งานได้
			 5) โทรทัศน์หรือจอภาพขนาดไม่เหมาะสมกับห้องเรียนและจ�ำนวนนักเรียน การติดตั้งโทรทัศน์
หรือจอภาพสูงเกินไปไม่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการด�ำเนินงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV
		
1.1 ด้านบริบทพื้นฐาน
			 1) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ
			 2) โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ�ำนวนนักเรียน ติดตัง้ โทรทัศน์ให้มคี วามสูงเหมาะสม
กับระดับสายตานักเรียน
			 3) บทบาทของครูตอ้ งเอาใจใส่ ก�ำกับ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
			 4) นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
			 5) ควรให้โรงเรียนขนาดกลางที่มีแนวโน้มจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีความประสงค์จะใช้
DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมโครงการ DLTV ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ DLTV ได้
		
1.2 ด้านผู้บริหาร
			 1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ�ำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง
			 2) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องจัดหาเครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับ
ห้องเรียนและจ�ำนวนนักเรียน ติดตัง้ โทรทัศน์ให้มคี วามสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน
			 3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องจัดหาคูม่ อื ครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส�ำหรับโรงเรียน
ปลายทาง
54

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

			 4) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น�ำด้วยความมุ่งมั่นและน�ำพาครูทุกคน ทุกฝ่ายให้เห็น
ความส�ำคัญและให้ความร่วมมือด�ำเนินการอย่างจริงจังต่อเนือ่ ง
			 5) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอ
1.3 ด้านครู
			 1) ครูตอ้ งจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เอือ้ ต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
			 2) ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม
ตามทีค่ มู่ อื ครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก�ำหนด รวมทัง้ มอบหมายงานให้นกั เรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครัง้ ต่อไป
			 3) ครูตอ้ งร่วมจัดการเรียนรูไ้ ปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ ก�ำกับ ดูแล แนะน�ำ
นักเรียนให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนทุกครัง้
			 4) ครูต้องสรุปสาระส�ำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผล
การจัดการเรียนรูห้ ลังสอนทุกครัง้
			 5) ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้งและแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ซึง่ จะท�ำให้ทราบว่าผลการเรียนรูข้ องนักเรียนบรรลุจดุ ประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
		
1.4 ด้านอุปกรณ์ สัญญาณ ระบบไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบ�ำรุง
			 1) ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจัดให้มีการเพิ่ม
ความระมัดระวังให้มากยิง่ ขึน้
			 2) วางแผนและหามาตรการให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่างมีเสถียรภาพ
			 3) จัดสรรงบประมาณในการซ่อม หรือให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยพืน้ ฐาน ให้การสนับสนุน
เช่น ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต/มีเครือ่ งส�ำรองในการเปลีย่ นทดแทน เพือ่ ให้ครูดำ� เนินการจัดการเรียน
การสอนและนักเรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ ง
			 4) ครูผสู้ อนควรสอนเพิม่ เติมให้นกั เรียนหลังการรับชมทางไกลหรือควรจะให้ความรูไ้ ปพร้อมกับ
การเรียนการสอนทางไกลระหว่างชัว่ โมง เพือ่ เป็นการเสริมความรูค้ วามเข้าใจและกระตุน้ ให้เด็กนักเรียนเกิดความคิด
ทีห่ ลากหลาย
2. ด้านการด�ำเนินงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLIT
		 2.1 ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรูห้ รือให้ความรูเ้ พิม่ เติมแก่นกั เรียนจากปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการด�ำเนินงานการจัดการเรียน
การสอน (DLIT) ของโรงเรียน
		 2.2 ควรก�ำหนดโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
			 1) มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีส่ ามารถใช้งานได้ดี ติดตัง้ ระบบ Wi-Fi อย่างทัว่ ถึงในทุกระดับชัน้
			 2) มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียนอย่างเหมาะสม ตรวจสอบความปลอดภัย
และมีการปรับปรุง ซ่อมแซมอย่างสม�ำ่ เสมอ
			 3) จัดหาตูส้ ำ� หรับจัดวางสือ่ อุปกรณ์ในแต่ละห้อง
			 4) จัดสภาพห้องเรียนให้มคี วามสว่างและสีทเี่ หมาะสม เอือ้ ต่อการเรียนรู้
		 2.3 โทรทัศน์หรือจอภาพขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจ�ำนวนนักเรียน ติดตัง้ โทรทัศน์หรือจอภาพ
ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตา มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) โปรเจคเตอร์ และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในห้องเรียน
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		 2.4 ควรจัดหาและผลิตสือ่ น�ำแท็บเล็ตมาปรับปรุง ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้นกั เรียนใช้
ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเข้าถึง DLIT
		 2.5 มีแผนการด�ำเนินการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยครูจัดท�ำ MOU เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
		 2.6 ครูทุกคนจัดท�ำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดท�ำ SDQ ในทุกระดับชั้น
น�ำผลที่ได้มาพิจารณาคัดกรองนักเรียนทั้งด้านผลการเรียนและพฤติกรรม ประเมินผลการเรียนทั้งก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
		 2.7 นักเรียนทุกคนร่วมท�ำกิจกรรมที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อหรือบทเรียน
จากห้องเรียน DLIT ท�ำกิจกรรมด้วยความตั้งใจและมีความสุขในการเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
		 2.8 ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ DLIT ในลักษณะออฟไลน์ ผ่านฮาร์ดดิสก์ที่ได้รับจัดสรรจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 2.9 ควรก�ำหนดนโยบายควบรวมโรงเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้มีครูครบทุกชั้นเรียน รวมทั้งเอาใจใส่
ก�ำกับ ดูแล แนะน�ำนักเรียนโรงเรียนปลายทางในการท�ำกิจกรรมอย่างทั่วถึง
		 2.10 ควรส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนให้มากขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนได้นเิ ทศงานด้านวิชาการ
หรือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนนิเทศในระดับช่วงชั้นเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้ห้องเรียนมีชีวิตมากขึ้น

56

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา

2.2 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้

การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา

ตัวชี้วัด : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
จากการศึกษาวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ พบว่า เป็นปัญหาในการจัดการ
ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
v ในเชิงปริมาณ พบว่า ส่วนใหญ่ขาดแคลนทัง้ ครูและผูบ้ ริหารโรงเรียน โรงเรียนทีข่ าดแคลนครูส่วนมาก
เป็นโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนทีต่ งั้ ในเขตชนบท สาขาวิชาทีข่ าดครูมากทีส่ ดุ ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สอง) และหลายประเทศมีปัญหาขาดแคลนครูเพศชาย
v ในเชิงคุณภาพ พบว่า เกือบทุกประเทศจ้างครูที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงวิชาที่สอน หรือครูที่มี
วุฒกิ ารศึกษาต�ำ่ /ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ รวมทัง้ ประสบปัญหาการทีค่ รูขาดศรัทธาในวิชาชีพ ขาดความเข้าใจในพหุวฒ
ั นธรรม
ด้อยประสบการณ์ในการท�ำงาน ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้เนื้อหาวิชาที่ทันสมัย
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบรรจุครูใหม่ไม่เพียงพอกับความต้องการ (Growth Demand)
กล่าวคือ ขาดครูทจี่ ะบรรจุใหม่บางสาขาวิชาหรือมีลกั ษณะไม่ตรงกับความต้องการอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างหรือความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภูมิประเทศ กับขาดแคลนครูทดแทนอัตราเกษียณ
ลาออก หรือโอนย้าย (Replacement Demand)
จากสภาพปัญหา ครูขาด ครูไม่ครบชัน้ หน่วยงานทางการศึกษา ได้มวี ธิ กี ารทีส่ ามารถด�ำเนินการให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม คือ
1. จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในห้องเดียวกัน เพื่อให้ครูสามารถดูแลควบคุม ก�ำกับการจัด
การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก จั ด การเรี ย นการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ครบทุกโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาส ใช้การเรียนการสอนด้วย DLIT เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ตรงสาขา
หรือครูไม่ตรงเอก โดยสามารถเลือกใช้ช่องทาง DLTV หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นทาง Youtube หรือตามที่ครูผู้สอน
พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้
3. จ้างครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน/ครูขั้นวิกฤต/ครูวิทย์-คณิต) ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้โดยใช้งบประมาณของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการอนุญาตให้สถานศึกษาจ้างครูอัตราจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค เงินผ้าป่า
เพื่อการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน)
4. การบริหารอัตราก�ำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษาและสอดคล้อง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดให้มีในสถานศึกษา โดย
		
w จัดท�ำแผนอัตราก�ำลังครูและข้อมูลสารสนเทศรายโรงเรียน จ�ำแนกเป็นครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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w ส�ำรวจความต้องการสาขาวิชาเอกของโรงเรียนโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดให้มีในสถานศึกษา
		
w การตรวจ ติดตามผล โดยใช้ข้อมูล DMC ที่โรงเรียนรายงาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน มาประมวลผล
เพื่อทราบปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบวิชา
		
w แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและด�ำเนินการเกลี่ยอัตราว่างให้สถานศึกษาที่มีจ�ำนวนครู
ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
5. เกลี่ยอัตราก�ำลังสายบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่ยุบเลิกเรียนรวมและมีจ�ำนวนนักเรียน
ไม่ถึง 40 คน ก�ำหนดเป็นสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีอัตราก�ำลังครูต�่ำกว่าเกณฑ์
6. ตรวจสอบอัตราว่างของครู หากมีสถานศึกษาที่มีอัตราก�ำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนดให้
ด�ำเนินการเกลี่ยอัตราก�ำลังไปสถานศึกษาที่มีอัตราก�ำลังต�่ำกว่าเกณฑ์
7. ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด โดยการจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากการเกษียณอายุราชการ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ เพือ่ ทดแทนการสูญเสีย
อัตราก�ำลังตามความจ�ำเป็นและความขาดแคลน
8. ด�ำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย/บรรจุ) ในต�ำแหน่งที่ว่าง ตามความต้องการของโรงเรียน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนจ�ำเป็น
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้วทิ ยากรภายนอก เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จิตอาสาสอนฟรี เป็นต้น
10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษารับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์สอน
ตามสาขาวิชาเอก
11. ส่งเสริมให้ครูไปอบรม พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ไม่ถนัด
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 13 แสดงจ�ำนวนสัดส่วนนักเรียนต่อครู ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวนครู
และนักเรียน
จ�ำนวนครู
จ�ำนวนนักเรียน
สัดส่วน

หน่วยงาน
ประถม
117,741
159,110
1:1

สพป.
ม.ต้น (ขยายโอกาส)
45,018
193,844
4:1

สพม.
ม.ต้น
63,080
1,131,602
18:1

ม.ปลาย
57,867
890,284
15:1

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

จากตาราง 13 พบว่า สัดส่วนนักเรียนต่อครูปกี ารศึกษา 2561 หน่วยงานสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ในระดับประถมศึกษามีครูจำ� นวน 117,741 คน นักเรียนจ�ำนวน 159,110 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียน
ต่อครูเท่ากับ 1:1 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีครูจำ� นวน 45,018 คน นักเรียนจ�ำนวน 193,844 คน คิดเป็นสัดส่วน
นักเรียนต่อครูเท่ากับ 4:1 หน่วยงานสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีครูจำ� นวน 63,080 คน นักเรียนจ�ำนวน 1,131,602 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนต่อครูเท่ากับ 18:1 ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีครูจ�ำนวน 57,867 คน นักเรียนจ�ำนวน 890,284 คน คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนต่อครูเท่ากับ 15:1
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนจ�ำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน ที่มากเกินไปในบางช่วงชั้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาครูขาด
ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา

ปัญหา/อุปสรรค
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า 120 คน เกิดปัญหาขาดแคลนครู
2. โรงเรียนไม่ได้รับอัตราก�ำลังคืนจากการเกษียณอายุราชการ โดยมีเงื่อนไขจัดสรรคืนเฉพาะโรงเรียน
ที่มีจ�ำนวนนักเรียน 250 คน ขึ้นไป ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก�ำลังในแต่ละปี
3. เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก�ำหนดให้มีในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชัน้ ครูไม่ครบวิชาเอกได้ เนือ่ งจากหลักเกณฑ์ใช้จำ� นวนนักเรียนเป็นตัวก�ำหนดในอัตรา
นักเรียน 20 คน ต่อ ครู 1 คน
4. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนต�่ำกว่า 120 คน ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่
ก.ค.ศ. ก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ซึ่งก�ำหนดให้มีในสถานศึกษาขึ้นใหม่ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
การคิดมาตรฐานวิชาเอกในระดับประถมศึกษา
5. ครูขอย้ายกลับภูมิล�ำเนาเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้โรงเรียนขาดแคลนครู
6. กระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งครูทดแทนต�ำแหน่งว่างมีความล่าช้า เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ
และขั้นตอนการด�ำเนินงานมากเกินไป
7. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดสรรอัตราจ้างครูผสู้ อนและอัตราจ้างพนักงานราชการ
ไม่เพียงพอกับความขาดแคลนอัตราก�ำลังในแต่ละโรงเรียน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจึงไม่สามารถจัดสรรอัตราจ้าง
ได้ทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กทีช่ ดั เจน ต่อเนือ่ ง และมีแนวปฏิบตั ใิ ห้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนระดับจังหวัดมีสว่ นร่วมในการพิจารณา
การรวม/ยุบเลิก
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ควรจัด
ให้มคี รูสอนครบในสาระหลักและมีครูครบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก�ำหนด
3. ควรจัดสรรคืนต�ำแหน่งว่างจากการเกษียณ
อายุราชการให้กบั โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนต�ำ่ กว่า 250 คน
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนอัตราก�ำลังของสถานศึกษาและปรับปรุง
หลักเกณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้บรรจุในภูมลิ ำ� เนา
ของตนเอง
4. ควรก�ำหนดแนวทางการบริหารต�ำแหน่ง
ว่าง ครูอตั ราจ้าง พีเ่ ลีย้ งเด็กพิการ และพนักงานราชการ
ให้สามารถใช้อัตราว่างระหว่างปีงบประมาณได้
5. ควรจัดสรรงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ พนักงานราชการ และเพิ่มอัตรา
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้เขตพื้นที่การศึกษา
ในการแก้ปัญหาให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูตาม
มาตรฐานวิชาเอกที่ก�ำหนด
6. คัดเลือกครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ
ทีป่ ฏิบตั งิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดยคัดเลือกในสาขา
วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลน
7. ก�ำหนดให้มีครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอก
ทีข่ าดแคลน คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ทุกโรงเรียน
8. พัฒนาครูทปี่ ฏิบตั กิ ารสอนไม่ตรงกับสาขา
วิชาเอก โดยการฝึกอบรม เพือ่ ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนในสังกัดในกลุม่ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งู ขึน้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา (ก.ค.ศ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานควรร่วมมือประสานงานกัน
ในการปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความสอดคล้อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถใช้
ปฏิบตั ไิ ด้ในระดับพืน้ ที่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนครู
และครูไม่ครบวิชาเอก
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ให้โรงเรียนได้
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาปฏิบัติงาน
เพื่อความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
3. รวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้ เ คี ย งกั น เข้ า ด้ ว ยกั น บริ ห ารงานในลั ก ษณะ
กลุม่ โรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดอัตราก�ำลังและการบริหารจัดการ
ในภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
ความขาดแคลนอัตราก�ำลังครูได้ระดับหนึ่ง
4. ก�ำหนดนโยบายลดการประชุม อบรม
เพื่อไม่ให้ครูออกนอกห้องเรียนมากเกินไป

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 เพิ่มศักยภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน

ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท�ำงาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น้อมน�ำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน                 
ด้านการมีงานท�ำ มีอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ทั้งความรู้ทักษะอาชีพ                          
ทักษะชีวิต ทักษะการท�ำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม                              
มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
นอกจากนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                  
ได้จัดท�ำเอกสารแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
สถานศึกษาน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพที่มุ่งหวังให้นักเรียน
ได้ส�ำรวจและค้นพบตนเองเบื้องต้น และเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการท�ำงานในอนาคต                                
ของผู้เรียนต่อไป โดยมีวิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. โรงเรียนส�ำรวจวิเคราะห์งานอาชีพที่นักเรียนสนใจเพื่อวางเป้าหมายการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนประสานร่วมมือกันในการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็น เช่น การพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านตามมหาวิทยาลัยต่างๆ การเชิญวิทยากรจากภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า องค์กร สถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้ เป็นต้น
3. การน�ำหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะอาชีพบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
4. ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและโรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท� ำ แผนงาน ปฏิ ทิ น การนิ เ ทศติ ด ตาม                             
ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่มีหลักสูตรอาชีพดีเด่น
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

61

ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 14 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท�ำงาน
สังกัด

สถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง)
ปีการศึกษา 2562

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการท�ำงาน (แห่ง)

คิดเป็นร้อยละ

สพม.

1,864

1,091

58.53

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

จากตาราง 14 พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต มีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
ของผู้เรียนเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนต่อไป โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2562
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทัง้ หมด 1,864 แห่ง มีสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอน
แบบบูรณาการการท�ำงาน จ�ำนวน 1,091 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.53

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกปีอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีการประชุมหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
ทุกกลุม่ สาระ พร้อมผ่านมติคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยเนือ้ หาของหลักสูตรได้ออกแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในเรื่องทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านอาชีพ
2. โรงเรียนได้มีการจัดท�ำหลักสูตร และมีแผนการเรียนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการและ
ความถนัด
3. โรงเรียนทุกแห่งมีการจัดท�ำหลักสูตรเพื่อรองรับอาชีพและด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการท�ำงานผ่านการเรียนรู้ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดอบรมพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท�ำแบบบูรณาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
มีการพัฒนาด้านการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. โรงเรียนมีการท�ำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
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ปัญหา/อุปสรรค
1. การสร้างความเข้าใจด้านสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังขาดการเชือ่ มโยงกัน
ทุกระดับชั้น และยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยังคงแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดการบูรณาการ
2. การพัฒนาบุคลากรยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ในทุกระดับที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเรื่องการมีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
เพื่อน�ำไปสู่การมีการศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ (Career Education)
3. การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี นักเรียนจะต้องเดินทางไปเรียนในสถานที่ค่อนข้างไกล ท�ำให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ควรมีการจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการค้นพบความถนัดของตนเองโดยเริ่มตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความเฉพาะทาง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมวางแผนสู่การศึกษาต่อหรือน�ำไปประกอบอาชีพต่อไป
2. ควรมีการจัดหาทรัพยากร เช่น งบประมาณในการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ ทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เป็นต้น
3. ควรร่วมมือกันส่งเสริมภาพลักษณ์ของการศึกษาสายอาชีวศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความส�ำคัญและความส�ำเร็จของผู้ที่ศึกษาในสายอาชีวศึกษา
4. ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพที่แท้จริง
ของตลาดแรงงานและสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้
5. ควรจัดให้มีการท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียนสายทวิศึกษา เพื่อรับรองว่า
ผู้เรียนจะมีงานท�ำและมีรายได้
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นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท

โครงการ 1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด�ำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
“1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายของรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นการพัฒนาโรงเรียน
ในท้องถิ่นระดับต�ำบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ�ำต�ำบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นกั เรียนและชุมชน อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน
การด�ำเนินงานมีเป้าหมายคือ “เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานท�ำ เน้นย�้ำการมีส่วนร่วม”
ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 8,224 โรงเรียน
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 7,079 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1,145 โรงเรียน โดยมีวิธีการ/ปัจจัยที่สามารถ
ด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 13 กิจกรรม เพือ่ ให้สำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน การประเมิน
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล โดยก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย
		 1.1 โรงเรียนก�ำหนดผลลัพธ์ (Outcome) ที่ระบุถึงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
(10 ขั้นตอน) และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล
		 1.2 มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
		 1.3 ความพร้อมด้านจ�ำนวนครู (ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก ครูครบวิชาชีพ)
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2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้
บุคลากร จ�ำแนกเป็น 3 ด้านส�ำคัญ คือ โครงสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วม
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ด�ำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ สนับสนุนให้โรงเรียนจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน น�ำเสนองาน และปรับปรุง รวมทั้งด�ำเนินการ
นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม สร้างเครือข่ายประสานงานร่วมกัน

ผลการด�ำเนินงาน

ตาราง 15 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของโรงเรียนที่มีครูครบชั้น โรงเรียนที่มีครูครบวิชาเอก โรงเรียนที่มี
ครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน และโรงเรียนที่มีความพร้อมของครู
ครบทั้ง 3 ด้าน
สังกัด
สพป.

จ�ำนวน
โรงเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ปีการศึกษา
2561
6,728

โรงเรียน
ที่มีครูครบชั้น

โรงเรียนที่มี
ครูครบวิชาเอก

โรงเรียนที่มีครู
ครบวิชาชีพหรือ
วิชาเฉพาะด้าน
ที่จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนที่มี
ความพร้อมของครู
ครบทั้ง 3 ด้าน

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

4,069

60.48

2,034

30.23

1,651

24.54

1,338

19.89

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562

จากตาราง 15 พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมของครู
เพือ่ เข้าร่วมโครงการ 1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ซึง่ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 6,728 โรงเรียน โดยจ�ำแนก
เป็นโรงเรียนที่มีครูครบชั้น จ�ำนวน 4,069 คิดเป็นร้อยละ 60.48 โรงเรียนที่มีครูครบวิชาเอก จ�ำนวน 2,034 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.23 โรงเรียนที่มีครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 1,651 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.54 โรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้าน จ�ำนวน 1,338 คน คิดเป็นร้อยละ 19.89
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา

1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “1 ต�ำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ” โดยจัดกลุ่มการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล ระยะที่ 1 ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
โรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีความพร้อม และไม่มีความพร้อม
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ จะมุ่งเน้น
ด้านความพร้อมของครู จ�ำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ครูครบชัน้ ครูครบวิชาเอก และครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้าน
ที่จัดการเรียนการสอน กรณีมีปัญหาครูไม่ครบวิชาเอกจะแก้ปัญหาโดยการให้ครูเดิมของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ�ำต�ำบลสอนตรงตามวิชาเอก และครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นหรือวิทยากรจากสถานประกอบการ เป็นต้น
3. มีการรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมุ่งสร้างคุณภาพ
ด้านการศึกษา มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม งานอาชีพ และเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน
4. มีการส�ำรวจโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อม และขยายผลให้โรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมน้อย หรือไม่มคี วามพร้อม
โดยช่วยกันร่วมคิด วางแผน และส�ำรวจความต้องการด้านต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการ 1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ซึ่งปัจจัยที่ท�ำให้โครงการประสบความส�ำเร็จคือการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบ
จัดท�ำปฏิทินการติดตามผล การสร้างเครื่องมือการติดตามผล จัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศ และด�ำเนินการติดตาม
ผลการด�ำเนินการเป็นระยะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
5. จากการขับเคลื่อนโครงการฯ ท�ำให้นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
โรงเรียนประจ�ำต�ำบลมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาระหว่างรัฐ เอกชน บ้าน วัด และโรงเรียน

ปัญหา/อุปสรรค
1. สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจากนโยบายไม่ชัดเจน
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนโครงการ
3. ผู้บริหารและครูขาดการบูรณาการงานด้านนโยบาย

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ควรจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการด�ำเนินการ
ในทิศทางเดียวกัน และการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนควรได้รบั การช่วยเหลือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
2. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินการในแต่ละนโยบาย และควรมีความยืดหยุ่นในด้าน
ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
3. ควรก�ำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง
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นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู
อัตราส่วนจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียน

การพัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามบริบท โดยการบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. ออกนิเทศและติดตามการบริหารจัดการห้องเรียนและการประยุกต์การใช้งานสื่ออุปกรณ์
2. อบรมพัฒนาครูผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นิเทศ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนของโรงเรียน สนับสนุนอุปกรณ์และการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด
4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Scratch การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) และการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและสือ่ 60 พรรษา ซึง่ ในการด�ำเนินงานทัง้ 2 กิจกรรมจะมีการสอดแทรกการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษาลงไปในกิจกรรม
5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส�ำรวจและรายงานความต้องการจ�ำเป็นด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนในสังกัดอย่างครบถ้วนทันตามก�ำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนดและขอตัง้ งบประมาณในการซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ ทดแทนเครือ่ งคอมพิวเตอร์เก่าและช�ำรุด
ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท�ำ MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น วิทยาลัยชุมชน
หรือวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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8. การใช้งานคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการเรียนการสอนที่มีอายุการใช้งานมานาน ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนลดลง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนโดยด�ำเนินการแต่งตัง้
คณะท�ำงานเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนทีข่ าดความรู้ ทักษะในการซ่อมแซมบ�ำรุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
10. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการตรวจ ติดตามความเหมาะสมเพียงพอของครูตอ่ จ�ำนวนนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11. ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความขาดแคลน โดยใช้
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ใกล้เคียงเป็นพี่เลี้ยงในการให้ความช่วยเหลือ ตามบริบทที่แตกต่าง
ในแต่ละพื้นที่
12. สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการบุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์

ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 16 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
960,387
3,121,256
1,726,825
972,657

ห้องเรียน
66,580
188,150
59,352
31,788

สัดส่วนห้องเรียน : นักเรียน
1:14
1:17
1:29
1:31

ข้อมูลจากส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

จากตาราง 16 พบว่า ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ 225 เขต มีการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพือ่ การศึกษา โดยมีการคิดอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษามีนักเรียน จ�ำนวน 960,387 คน ห้องเรียน 66,580 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนห้องเรียน
ต่อนักเรียน 1:14 ระดับชั้นประถมศึกษามีนักเรียน จ�ำนวน 3,121,256 คน ห้องเรียน 188,150 ห้อง คิดเป็นสัดส่วน
ห้องเรียนต่อนักเรียน 1:17 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจ�ำนวน 1,726,825 คน ห้องเรียน 59,352 ห้อง
คิดเป็นสัดส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:29 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียน จ�ำนวน 972,657 คน
ห้องเรียน 31,788 ห้อง คิดเป็นสัดส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:31
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ตาราง 17 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียน
960,387
3,121,256
1,726,825
972,657

ครู
54,784
213,050
109,590
60,542

สัดส่วนครู : นักเรียน
1:18
1:15
1:16
1:16

ข้อมูลจากส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

จากตาราง 17 พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต
มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โดยมี ก ารคิ ด อั ต ราส่ ว นนั ก เรี ย นต่ อ ครู จ� ำ แนกตามระดั บ การศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับชัน้ ก่อนประถมมีนกั เรียนจ�ำนวน 960,387 คน
ครูจ�ำนวน 54,784 คน คิดเป็นสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:18 ระดับชั้น
ประถมศึกษามีนักเรียนจ�ำนวน 3,121,256 คน ครูจ�ำนวน 213,050 คน
คิดเป็นสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:15 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน
จ�ำนวน 1,726,825 คน ครูจ�ำนวน 109,590 คน คิดเป็นสัดส่วน
ครูต่อนักเรียน 1:16 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจ�ำนวน
972,657 คน ครูจ�ำนวน 60,542 คน คิดเป็นสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:16
ตาราง 18 แสดงอัตราส่วนจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียน จ�ำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561
สังกัด

จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
ที่ใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

สพป.
สพม.

99,428
24,638

นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน
อัตราส่วน
(คน)
นร : คอมฯ

นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน
อัตราส่วน
(คน)
นร : คอมฯ

237,529
144,610

140,860

2:1
6:1

6:1

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 4 กันยายน 2562

จากตาราง 18 พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา จากการส�ำรวจอัตราส่วนจ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนกตามสังกัด
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้
ในการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ�ำนวน 99,428 เครือ่ ง มีนกั เรียนทัง้ หมดในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน 237,529 คน คิดเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์ 2:1 สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ�ำนวน 24,638 เครื่อง มีนักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน
144,610 คน คิดเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 6:1 และมีนักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ�ำนวน 140,860 คน คิดเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 6:1
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
1. ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเพือ่ ให้นกั เรียน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต ท�ำให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขึ้น แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา และเป็นการแก้ไขปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาคอมพิวเตอร์วทิ ยาการ
ค�ำนวณ และใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของผู้เรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
3. มีกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นศูนย์ประสานงาน ดูแล
ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียน กรณีที่คอมพิวเตอร์หรือระบบ LAN ภายในโรงเรียนมีปัญหา เจ้าหน้าที่
ที่ดูแลระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่จะออกให้การช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษายังได้มีการออกติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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ปัญหา/อุปสรรค

1. โรงเรียนบางแห่งยังมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอ มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามีประสิทธิภาพต�่ำ ระบบอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียนเกิดการขัดข้องบ่อย ท�ำให้การดาวน์โหลดหรือค้นหาข้อมูลล่าช้า ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อระบบการท�ำงาน
ของคอมพิวเตอร์ และขาดบุคลากรที่มีความช�ำนาญในการดูแลและซ่อมบ�ำรุง
2. การจัดท�ำค�ำของบประมาณเพือ่ จัดซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์หรือการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส�ำหรับโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับกรม ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการจึงท�ำให้เกิดความล่าช้า ในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่แทนเครื่องเก่าที่ช�ำรุด
และตกรุ่น พิจารณาจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียนในอัตรา 1 คน
ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
2. จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต้นสังกัดคอยดูแลและซ่อมบ�ำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์อย่างสม�่ำเสมอ และจัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. จัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน เช่น APP DLIT ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. โรงเรียนควรด�ำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมโดยการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
5. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าทดแทน

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท

Partnership School

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School

โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นรูปแบบหนึง่ ทีร่ ฐั บาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด�ำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยมี                    
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะมีการออกแบบและ                  
ยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มข้น มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน              
โดยการบริหารงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน                          
ผูน้ ำ� ระดับท้องถิน่ ชุมชน ผูป้ กครอง และมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ขณะทีก่ ารจัดการศึกษาและการบริหารจัดการนัน้
จะเป็นไปตามกลไกประชารัฐ โดยภาคเอกชนจะเป็นผูส้ นับสนุนการจัดการศึกษา และร่วมกับภาคประชาสังคม                       
ในท้องถิ่นในการบริหารจัดการอีกด้วย ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติที่มี                                   
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
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ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 19 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นที่ 1
ที่มีการท�ำแผนร่วมกับภาคเอกชนและได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน
สังกัด
สพป.
สพม.
รวม

จ�ำนวน
โรงเรียน
รุ่นที่ 1
40
7
47

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นที่ 1
มีการท�ำแผนร่วมกับภาคเอกชน
จ�ำนวน (โรง)
40
7
47

คิดเป็นร้อยละ
100
100
100

ได้รับความร่วมมือ/สนับสนุน
จากภาคเอกชน
จ�ำนวน (โรง)
40
7
47

คิดเป็นร้อยละ
100
100
100

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

จากตาราง 19 พบว่า โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Partnership School รุน่ ที่ 1 ในภาพรวม จ�ำนวน 47 โรง
มีการท�ำแผนร่วมกับภาคเอกชน จ�ำนวน 47 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับความร่วมมือ/สนับสนุน
จากภาคเอกชน จ�ำนวน 47 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่ 1 เริ่มด�ำเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมีผู้สนับสนุน จ�ำนวน
11 บริษัท 1 มูลนิธิ และมีสถานศึกษา จ�ำนวน 47 แห่ง (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 47 แห่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 แห่ง และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 แห่ง) ครอบคลุม
ใน 34 จังหวัด ซึ่งคณะท�ำงานได้ลงพื้นที่ในการมอบนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการ 27 แห่ง
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท�ำงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานทั้ง 50 แห่ง
พบว่า โรงเรียนส่วนหนึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับประกาศของกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้เรียนรู้ถึงหลักการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวในการท�ำงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูและบุคลากรส่วนหนึง่ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรมการท�ำงาน รวมทั้งผู้สนับสนุนหรือบริษัทที่สนับสนุนเห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การจัดการศึกษา และร่วมจัดท�ำแผน ก�ำหนดเป้าหมายหรือทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
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ตาราง 20 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นที่ 2
ที่มีการท�ำแผนร่วมกับภาคเอกชนและได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน
สังกัด

จ�ำนวน
โรงเรียน
รุ่นที่ 2

สพป.
สพม.
รวม

54
3
57

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School รุ่นที่ 2
มีการท�ำแผน
ได้รับความร่วมมือ/สนับสนุน
ร่วมกับภาคเอกชน
จากภาคเอกชน
จ�ำนวน (โรง)
คิดเป็นร้อยละ
จ�ำนวน (โรง)
คิดเป็นร้อยละ
54
100
3
100
57
100
ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

จากตาราง 20 พบว่า โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ Partnership School รุน่ ที่ 2 ในภาพรวม จ�ำนวน 57 โรง
ได้รับความร่วมมือ/สนับสนุนจากภาคเอกชน จ�ำนวน 57 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้สนับสนุนจ�ำนวน 13 บริษัท
4 มูลนิธิ 3 สถาบัน 3 สมาคม โดยมีการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนสถานศึกษารุ่นที่ 2 และบันทึกความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งมีการปรับระเบียบเกี่ยวกับจ�ำนวน องค์ประกอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
öจุดเด่นของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว
มากขึน้ รวมทั้งนักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อที่ได้รับการสนับสนุน

ปัญหา อุปสรรค
1. การปฏิบัติตามแผนงานที่จัดท�ำร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้สนับสนุนยังไม่ชัดเจน
2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจแนวทางการด�ำเนินงาน
3. ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียส่วนหนึ่งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของโครงการ

ข้อเสนอแนะ
1. ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด
และแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
2. ก�ำหนดให้มีการติดตาม ช่วยเหลือการด�ำเนินงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ

“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศ ได้ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา
ในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) (E2) และด้านการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ ำ�
(Human Capital Development) (E5) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ “โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ” โดยด�ำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนได้พฒ
ั นาและด�ำเนินการส่งเสริม ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียน
ประชารัฐมีมาตรฐานต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต ได้รายงานข้อมูลผ่านระบบ
e-Inspection โดยโรงเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 มีจ�ำนวน 29,772 โรง มีจ�ำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/
เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ จ�ำนวน 5,590 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.78 ทั้งนี้ ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีด�ำเนินการ ดังนี้
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดท�ำโครงการ/แผนงานในการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีการบริหารและจัดการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้
		 1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียนประชารัฐ และผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนประชารัฐ
ร่วมกับ School Partner – SP
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1.2 นิเทศ ติดตาม เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ  ช่วยเหลือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ                                   
ในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางสานพลังประชารัฐ
1.3 การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
1.4 สรุปผล/รายงานผลการด�ำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ
2. โรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 225 เขต ส่วนใหญ่มีการด�ำเนินงานกิจกรรม                   
ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1) สนับสนุนหลักสูตรวิชาการ 2) วิชาชีพ
ทางการเกษตร 3) วิชาชีพอื่นๆ 4) การพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน 5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน
และ 6) ด้านอื่นๆ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 สนับสนุนหลักสูตรวิชาการ   โรงเรียนได้ดำ� เนินการในหลายกิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน การสนับสนุนการเรียนรู้/กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ               
แบ่งเป็น สือ่ การเรียนการสอน การปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร/ห้องปฏิบตั กิ ารภาษา การจัดค่ายวิชาการ/เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
และการจัดจ้างครูผู้สอน การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เช่น การติดตั้งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และการจัดท�ำเว็บไซต์ของโรงเรียน การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active
Learning การสนับสนุนโครงการห้องสมุดมีชีวิต การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา เป็นต้น

2.2 วิชาชีพทางการเกษตร โรงเรียนได้ด�ำเนินการในหลายกิจกรรม เช่น การปลูกไม้ผล การปลูก           
พืชผักสวนครัว การท�ำเกษตรแบบพอเพียง การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยพืชสด การเลี้ยงปลา   การแปรรูป
อาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ เป็ด กบ เป็นต้น

2.3 วิชาชีพอื่นๆ โรงเรียนได้ด�ำเนินการในหลายกิจกรรม เช่น การท�ำอาหาร การท�ำขนม                          
งานธนาคารขยะในโรงเรียน การท�ำผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดต่างๆ งานประดิษฐ์ตา่ งๆ เช่น ดอกไม้ การท�ำผลิตภัณฑ์
จากใบตอง ผ้าบาติก งานธนาคารโรงเรียน ช่างเสริมสวย งานจักสาน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
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2.4 การพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนได้ดำ� เนินการในหลายกิจกรรม เช่น การอบรม/พัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐ และการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ด้านการบริหารและด้านการเรียนรู้) เป็นต้น

2.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน โรงเรียนได้ด�ำเนินการในหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ด้านกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล คีตะมวยไทย/                
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และว่ายน�้ำ  กิจกรรมด้านศิลปะ กิจกรรมด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และ                    
กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ เป็นต้น

2.6 ด้านอืน่ ๆ โดยสนับสนุนในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ไอซีที โทรทัศน์ การปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครุภัณฑ์/วัสดุส�ำหรับการเรียนการสอน การสนับสนุน/ซ่อมแซมอาคารเรียน                            
การซ่อมแซม/เดินระบบไฟฟ้า การสนับสนุน/ซ่อมแซมสุขา และการจัดจ้างครูผู้สอนด้านไอซีที
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา

ผลจากการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
ในภาพรวม ทั้งในส่วนของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ö โรงเรียน : โรงเรียนได้รับการเติมเต็มจากภาคเอกชนในส่วนที่ต้องการรับการพัฒนาในเรื่องต่างๆ
อาทิ การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของโรงเรียน และฐานข้อมูลโรงเรียน
ö ผู้บริหาร : ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะในความเป็นผู้น�ำ
ในการบริหารการศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา
ö ครู : ครูได้รบั ความรูใ้ นเรือ่ งกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
สูงสุดกับตัวผู้เรียน รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านระบบคิดและทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาชีพ
ö ผู้ปกครอง/ชุมชน : ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค
1. สนับสนุนหลักสูตรวิชาการ
		 1.1 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงาน
		 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ช�ำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
		 1.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
		 1.4 สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
		 1.5 ขาดการนิเทศติดตาม สนับสนุน
การด�ำเนินงานโรงเรียนประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
2. วิชาชีพทางการเกษตร
		 2.1 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงาน
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2.2 ขาดแคลนโรงเรื อ น/อุ ป กรณ์
ทางการเกษตร
		 2.3 สถานที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การ
ด�ำเนินงานด้านการเกษตร
		 2.4 สินค้าทางการเกษตรล้นตลาด
3. วิชาชีพอื่นๆ
		 3.1 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงาน
		 3.2 ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกงาน
อาชีพ
		 3.3 ขาดแคลนวิทยากรด้านงานอาชีพ
ที่จะให้ความรู้ให้แก่นักเรียน
		 3.4 การหาตลาดรองรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ค่อนข้างล�ำบากประกอบกับมีผู้ประกอบการในพื้นที่
เป็นคู่แข่งขัน
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ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. การพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน
		 4.1 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงาน
		 4.2 ครู ข าดทั ก ษะในด้ า นการผลิ ต
และใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
		 4.3 ครูเข้าอบรมไม่ตรงกับความต้องการ
		 4.4 ครูมีภาระงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ
มาก นอกจากงานสอน
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน
		 5.1 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงาน			
		 5.2 ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และครู
ผู้ฝึกสอน
		 5.3 ขาดแคลนเครื่องดนตรีไทย/ดนตรี
สากล และครูด้านดนตรีและนาฏศิลป์
6. อื่นๆ
		 6.1 งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การด�ำเนินงาน
		 6.2 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ / อุ ป กรณ์
ไม่เพียงพอ ช�ำรุด เสื่อมสภาพ
		 6.3 ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญในด้านไอซีที
		 6.4 สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนหลักสูตรวิชาการ
		 1.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐทุกโรงอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
		 1.2 เพิ่มคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต
		 1.3 อบรมครูเพือ่ พัฒนาทักษะความช�ำนาญ
ในการใช้สื่อไอที
		 1.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการและมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียน
2. วิชาชีพทางการเกษตร
		 2.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐครบทุกโรง โดย
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อเนื่องและเหมาะสม

		 2.2 ขอความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน สถานประกอบการในชุมชน
		 2.3 ควรมีแหล่งรองรับและระบายผลผลิต
ให้มากยิ่งขึ้น
3. วิชาชีพอื่นๆ
		 3.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐครบทุกโรง โดย
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อเนื่องและเหมาะสม
		 3.2 ขอความร่วมมือหรือจัดจ้างครู
วิทยากร หรือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาช่วยในการด�ำเนินงาน
ให้กับโรงเรียน
		 3.3 ส�ำรวจความต้องการของนักเรียน
และพัฒนาครูให้มอี งค์ความรูเ้ พือ่ ให้สามารถจัดกิจกรรม
ตามกลุ่มสนใจโดยให้เกิดความคุ้มค่า
4. การพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน
		 4.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐครบทุกโรง
โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อเนื่องและ
เหมาะสม
		 4.2 สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม
การจัดท�ำสื่อการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
ตามสาระการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน
		 5.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
		 5.2 ควรจัดกิจกรรมตามความสนใจ
และความสามารถของนักเรียน
		 5.3 ใช้ ค รู ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ความช�ำนาญเข้ามาฝึกสอนให้แก่นักเรียน
6. อื่นๆ
		 6.1 ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
		 6.2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
สื่อไอซีทีให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน
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นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

พัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน�ำผลมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ในด้านการวางแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากรครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย ครูปฐมวัยและพี่เลี้ยงทุกคน
พบว่า มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดท�ำหลักสูตร                  
สถานศึกษาปฐมวัยและการน�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และพัฒนาครู
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา การส่งเสริมเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั ครูปฐมวัยทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชัน้ เรียน
เช่น เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การให้ความรู้
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งวิทยาการค�ำนวณ เทคนิคการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก การผลิตสือ่ และนวัตกรรมทีส่ ง่ เสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย
ด้วยระบบการศึกษาทางไกลให้แก่โรงเรียนกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนระดับชัน้ ปฐมวัย
อีกทัง้ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทัง้ ในเรือ่ งความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบบูรณาการ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รวมถึงการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร
และครูผสู้ อน ส่วนเด็กผูพ้ กิ ารทางการศึกษา มีการจัดอบรมในเรือ่ งการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามหลักสูตร
การผลิตสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กพิการเรียนร่วมให้กับพี่เลี้ยง อีกทั้งการจัดกิจกรรมลูกเสือ ส�ำหรับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กปฐมวัย เพือ่ เพิม่ ทักษะต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม และความมีวนิ ยั
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยเพื่อให้ได้รับการพัฒนา                  
เพื่อน�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการพัฒนาใน 3 ระดับ คือ                        
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ซึ่งในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 1.1 ส่งเสริมการให้โอกาสอย่างเสมอภาคในการพัฒนาครูโดยเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ารับการอบรม
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง
		 1.2 จัดอบรม โดยส�ำรวจศึกษาความต้องการความจ�ำเป็นในการพัฒนาของครูและจัดอบรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทุกโรง
		 1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างคลังข้อมูล เพือ่ ให้ครูปฐมวัยสามารถเข้าถึงความรู้
และสืบค้นข้อมูลได้ เช่น การจัดกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและส่งโครงงานเพื่อประเมินขอรับ
ตราพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย พ.ศ. 2562 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
พ.ศ. 2562 และโครงการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562
		 1.4 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งจากเครือข่ายวิชาการ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานของรัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน
เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัย
		 1.5 การนิเทศติดตามผลการด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
		 2.1 ส�ำรวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนา กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับ
การเปลีย่ นแปลง เพือ่ เปิดโอกาสให้ครูได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจยั เป็นส่วนหนึง่
ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก สนับสนุนทางด้านงบประมาณและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
		 2.2 จัดระบบครูพี่เลี้ยง เพื่อช่วยสอนงานและแนะน�ำครูปฐมวัยมือใหม่หรือด้อยประสบการณ์
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
		 2.3 จัดระบบให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาการท�ำงาน มีการด�ำเนินการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย
เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมถึงเทคนิควิธีการในการจัดประสบการณ์
เพือ่ พัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย เพือ่ ให้ครูสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ในการท�ำงานได้จริงและเกิดความเข้าใจยิง่ ขึน้
		 2.4 จัดระบบนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตรในรูปแบบต่างๆ และช่วยเหลือครูปฐมวัยที่มีปัญหาหรือ
ต้องการปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างเพือ่ นครูในการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้โดยมีการเตรียมงานร่วมกัน สังเกตการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และ
น�ำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข จัดระบบการก�ำกับติดตามอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้หลักการมีสว่ นร่วม ในการด�ำเนินงาน
จัดระบบและก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าของงานต่างๆ มีการประเมินและน�ำผลการประเมิน
มาปรับปรุงคุณภาพการท�ำงาน การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากองค์คณะต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
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ทัง้ ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดตัง้ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของแต่ละอ�ำเภอ
และแต่งตั้งคณะนิเทศติดตามของศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
		 2.5 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ต้นสังกัด ศึกษานิเทศก์
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นต้น

3. ครูผู้สอน
		 3.1 พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอด้วยวิธที หี่ ลากหลาย เช่น การจัดท�ำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติในการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้จากหน่วยงานต่างๆ หรือการพัฒนาตนเอง
ตลอดจนการศึกษาต่อ
		 3.2 เปลีย่ นบทบาทตนเองในการจัดการเรียนรูจ้ ากผูส้ อนเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดและสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
		 3.3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู โดยน�ำวิธีการหรือเทคนิคการจัดประสบการณ์ที่ได้ผลดี
มาแบ่งปันกับเพื่อนครูอยู่เสมอ

ผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 21 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของการพัฒนาครู/ครูพเ่ี ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รบั การพัฒนา
เพื่อน�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จ�ำนวนครู/ครูพี่เลี้ยง/
ครูปฐมวัยที่ท�ำการสอน
หน่วยงาน
ระดับปฐมวัยทั้งหมด
ปีการศึกษา 2561 (คน)

สพป.
รวม

25,239
25,239

จ�ำนวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัย
ที่จบวิชาเอก
ปฐมวัย(คน)

14,022
14,022

จ�ำนวนครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ จ�ำนวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบ
วิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน�ำผล
ครูปฐมวัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ที่ไม่จบวิชาเอก
ปฐมวัย(คน)
คน
คิดเป็นร้อยละ

10,157
10,157

10,157
10,157

100
100

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

จากตาราง 21 การพัฒนาครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รบั การพัฒนาเพือ่ น�ำผลมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า จ�ำนวนครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีท่ ำ� การสอนระดับปฐมวัยทัง้ หมด ปีการศึกษา 2561
ทัง้ หมด จ�ำนวน 25,239 คน ซึง่ จ�ำแนกเป็นจ�ำนวนครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีจ่ บวิชาเอกปฐมวัย จ�ำนวน 14,022 คน
และจ�ำนวนครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัย จ�ำนวน 10,157 คน ขณะทีจ่ ำ� นวนครู/ ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัย
ทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รบั การพัฒนาเพือ่ น�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 10,157 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา

จากผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานการพัฒนาครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/ครูปฐมวัยทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัยให้ได้รบั การพัฒนา
เพือ่ น�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษาและครูมกี ารประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาต่อยอดการด�ำเนินกิจกรรมน�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย เพื่อน�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียนตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูปฐมวัยที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ในชั้นเรียน เช่น เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เทคนิค
การบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก การผลิตสือ่ และนวัตกรรมที่สง่ เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้นการพัฒนาครู
ให้มีสมรรถนะ เพื่อลงสู่การขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความมีวินัย อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การจัดการส่งเสริม พัฒนา และฝึกอบรมผูด้ แู ลคนพิการ บุคลากรทีจ่ ดั การศึกษาส�ำหรับคนพิการ ด�ำเนินการ
โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และพัฒนาให้ความรูด้ า้ นการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการแก่ผบู้ ริหาร ครูผสู้ อน
ผูด้ แู ลคนพิการ ผูท้ สี่ นใจ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดท�ำหลักสูตรและคูม่ อื การฝึกอบรม ด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับ
คนพิการ ส่งเสริมให้มกี ารผลิตสือ่ คูม่ อื และเอกสารทางวิชาการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร สร้างวิทยากรแกนน�ำ
และครูต้นแบบด้านการศึกษาพิเศษ โดยจัดให้มีนักสหวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านอบรมให้ความรู้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และฝึกปฏิบตั จิ ากสถานการณ์จริง เป้าหมายจริง ก่อนน�ำไปบูรณาการปรับใช้กบั ผูร้ บั บริการ
ซึ่งการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ที่มีผลต่อครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
		 1.1 การด�ำเนินงานในระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ได้ดำ� เนินการประสานงานความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดท�ำโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์
โครงงานในระดับปฐมวัย และจัดอบรมการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
เช่น การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ของ สสวท.
การจัดอบรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย พัฒนาคุณภาพครู เพื่อวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย
ในอนาคต ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
การสนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอยู่เสมอ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
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ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนา และสามารถตรวจสอบหลักฐานเอกสารและร่องรอยการพัฒนาได้
การปรับเปลีย่ นวิธกี ารอบรม จากเดิมทีเ่ ป็นการอบรมเป็นแบบฟังบรรยาย มาเป็นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงจ�ำลอง
สถานการณ์และการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง มีการตั้งคณะกรรมการ
และประชุมคณะท�ำงานตามแนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรม เพือ่ เป็นวิทยากรแกนน�ำ และเป็นผูช้ ว่ ยศึกษานิเทศก์
ในการด�ำเนินการนิเทศตามกิจกรรมของโครงการ ติดตามการจัดประสบการณ์ และติดตามการด�ำเนินงานหลังจาก
ที่ได้รับการขยายผลแล้วอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยงทุกคนที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดเอย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.2 การด�ำเนินงานในระดับสถานศึกษา สถานศึกษามีการด�ำเนินงานทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาครู/ครูพเี่ ลีย้ ง/
ครูปฐมวัยทีไ่ ม่จบวิชาเอกปฐมวัยให้ได้รบั การพัฒนาเพือ่ น�ำผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนากับหน่วยงานที่ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาให้ครู
ที่จบไม่ตรงเอกปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเข้าใจหลักการนิเทศภายในสถานศึกษา หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ประชุมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งจัดท�ำโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารขอมีและเลือ่ นวิทยฐานะแนวใหม่ตาม ว 21/2560 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ชีแ้ จงให้ผบู้ ริหารโรงเรียน
และข้าราชการครู ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ในการขอมีและเลือ่ นวิทยฐานะแนวใหม่ตาม ว.21/2560 ทีถ่ กู ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถน�ำไปขยายผล
ให้กบั ข้าราชการครูในสังกัดต่อไป สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการจัดประสบการณ์ให้กบั
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีการประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และจัดท�ำรายงานผลการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการสร้างขวัญก�ำลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านให้แก่ครูพเี่ ลีย้ ง ครูปฐมวัย เช่น การจัดตัง้ ชมรมปฐมวัยขับเคลือ่ นด้านวิชาการ เพือ่ คอยให้คำ� แนะน�ำ
แก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูพี่เลี้ยงด้วยกัน ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนแนวคิด
โดยวิทยากรและทีมครูพี่เลี้ยงโรงเรียน ท�ำให้เกิดเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน ส่งผลให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดทีจ่ ดั การศึกษาระดับปฐมวัยสามารถด�ำเนินการจัดการเรียนรูไ้ ด้ตามหลักสูตรเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามศักยภาพ เพือ่ ให้ครูผสู้ อนสามารถน�ำกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค
1. สือ่ ในการจัดการเรียนรูไ้ ม่เพียงพอ ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากร
ครูที่สอนระดับปฐมวัยไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนครูวิชาเอกปฐมวัย
2. ครู/พี่เลี้ยงที่สอนระดับปฐมวัยบางคนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนตามหลักสูตร
3. การพัฒนาครูผู้สอนมีไม่เพียงพอ/ไม่ครบชั้นในระดับปฐมวัย สัดส่วนครูปฐมวัยต่อจ�ำนวนนักเรียน
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ไม่สอดคล้องกับสภาพการจัดประสบการณ์ (จ�ำนวนครูต่อนักเรียนควรมีสัดส่วน
ที่นอ้ ยกว่าปัจจุบนั ) บางส่วนมีสาเหตุมาจากจ�ำนวนนักเรียนน้อยแต่มคี วามจ�ำเป็นต้องให้หอ้ งเรียนยังคงอยู่ ท�ำให้
หลายโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนสองระดับชั้นหรือสามระดับชั้น โดยมีนักเรียนเรียนรวมกัน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - 3 ซึ่งเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยที่แตกต่างกัน ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เต็ม
ศักยภาพ นอกจากนีโ้ รงเรียนขนาดเล็กทีม่ จี ำ� นวนครูไม่ครบชัน้ เรียน โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนด้านบุคลากร
ต้องหางบประมาณจากภายนอกมาจ้างครูพี่เลี้ยง
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4. ในแต่ละปีจะมีครูปฐมวัยเกษียณอายุราชการแต่ไม่ได้รับต�ำแหน่งทดแทน ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหา
โดยการให้ครูในโรงเรียนที่ไม่จบเอกปฐมวัยมาสอนแทน และบางโรงเรียนจ้างครูอัตราจ้างมาสอนแทน ท�ำให้
การจัดประสบการณ์ไม่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ช่องทางในการถ่ายทอดสดจากต้นทางถึงปลายทางมีการสะดุด ภาพและเสียงขาดหาย
เป็นบางช่วง ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในเนื้อหาของการอบรม
6. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย
ของเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่อยากให้ครู “เร่งเรียนเขียนอ่าน” ไม่ค�ำนึงถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย
7. ข้อจ�ำกัดด้านเวลาในการลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรคูปองครู รวมถึงการยกเลิกหลักสูตรโดยหน่วยจัด
และมีข้อจ�ำกัดด้านสถานที่อบรม และการส่งเอกสารคู่มือการฝึกอบรมที่ล่าช้า
8. การเปลี่ยนแปลงเอกสารและหลักเกณฑ์ในการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21/2560 บ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการ
ในห้วงเวลาต้นปีการศึกษา
2. สนับสนุนด้านงบประมาณและสือ่ การจัดการเรียนการสอน จัดการอบรมเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
3. ส�ำรวจข้อมูลครูปฐมวัยและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อท�ำการพัฒนาครูให้เข้าใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง
4. ส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการจัดสรรครูและบุคลากรให้เพียงพอครบชัน้ เรียน ก�ำหนด
จ�ำนวนครูปฐมวัย/จ�ำนวนนักเรียนให้มคี วามเหมาะสม ก�ำหนดสัดส่วนครูตอ่ นักเรียน 1:25 ก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์
ก.ค.ศ. ให้มีครูปฐมวัย อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 โรงเรียนเพื่อที่ครูผู้สอนจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แนวทางการด�ำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ควรมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ และเข้าใจตรงกัน
ควรจัดครูปฐมวัยที่มีวิชาเอกตรงวุฒิเข้าสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยให้ครบชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาเด็ก
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
6. ส่งเสริมให้มกี ารนิเทศทัง้ ภายในและภายนอก เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร
การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อคอยช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียนในการด�ำเนินงาน
7. โครงการพัฒนาครูรปู แบบครบวงจร ควรให้หน่วยจัดรวบรวมจ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม และควรจัดส่งเครือ่ งมือ
ก่อนการอบรม 2-3 วัน เพื่อให้วิทยากรพี่เลี้ยงได้ศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตามภาคหรือเขตตรวจ
ราชการ และจัดในเขตใกล้เคียงกับผู้สมัคร ส�ำหรับค่าลงทะเบียนหน่วยจัดควรแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดการขอเบิกซ�้ำซ้อน และควรมีขั้นตอนการจองที่ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนในการเข้าระบบ เมื่อได้หลักสูตร
และจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วนแล้วให้หน่วยจัดแจ้งรายชื่อและรุ่นมายังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. โรงเรียนที่ไม่พร้อมจัดการเรียนการสอนปฐมวัย และไม่มีครูที่ไม่สามารถสอนระดับปฐมวัย ไม่ควร
ให้เปิดท�ำการสอนระดับปฐมวัย หรือใช้วิธีให้นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนที่มีความพร้อม
9. โรงเรียนควรท�ำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
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นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

พัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) และ PLC

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและน�ำผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน และร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) และน�ำผลการพัฒนามาปรับใช้ในการเรียนการสอน
เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
การปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
สูง สุด สอดคล้อ งกับ แผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
จึงได้กำ� หนดทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
จ�ำเป็นของครูเป็นรายบุคคล โดยเป็นค่าลงทะเบียน
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าเบีย้ เลีย้ ง โดยสามารถ
เลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่าน
การรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
จากนโยบายดังกล่าวส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร โดยด�ำเนินการคัดเลือกหลักสูตร
ที่สถาบันคุรุพัฒนา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รับรองและประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาตนเองตามความต้องการความจ�ำเป็นตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ในระบบ
ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผเู้ ข้ารับการพัฒนา
ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th เพื่อให้ครูสามารถ
เลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลาง
สามารถบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปยังส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครูที่
แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
และสามารถทราบความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของครูในภาพรวมได้
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ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ดังกล่าวจึงได้ด�ำเนินการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา โดยแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการ PLC คือการน�ำคนมาอยู่รวมกัน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
จนเกิดการสะท้อนคิดในด้านต่างๆ ที่จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนรู้ ซึง่ ไม่เป็นการเพิม่ ภาระของครู
และใช้เวลาในการอบรมจนไม่มีเวลาสอนนักเรียน
นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากร
โดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง
แทนทีจ่ ะสัง่ การจากโครงสร้างส่วนบนลงมา ซึง่ สิง่ ส�ำคัญ
ที่สุดของการอบรม PLC อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning)
กล่าวคือ ผูเ้ ข้าอบรมต้องรูว้ า่ วันนีไ้ ด้เรียนรูแ้ ละแบ่งปัน
ความรู้อะไรบ้างและจะท�ำอย่างไรให้ความรู้จาก
การอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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การด�ำเนินการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พบว่า มีการจัดท�ำแผน
การขับเคลือ่ นกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ (PLC) สูส่ ถานศึกษา โดยแต่งตัง้ คณะท�ำงานด�ำเนินการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทาง
การปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากรในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอืน่ (ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน)
รวมทั้งจัดท�ำโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ตาม
ว 21/2560 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ชีแ้ จงให้ผบู้ ริหารโรงเรียนและข้าราชการครู ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักเกณฑ์
และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ตาม ว21/2560
ที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถน�ำไปขยายผลให้กับข้าราชการครูในสังกัดต่อไป รวมทั้งการสร้าง
ความตระหนักให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ PLC ให้กบั สถานศึกษาในสังกัด การแต่งตัง้
คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC ในระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นเครือข่ายที่จะร่วมกันขยายผลการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ด้วยกระบวนการ PLC ให้ครูสามารถน�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการพัฒนาไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม PLC
ในสถานศึกษาและหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามวงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่
1. ระบุความต้องการของผู้เรียนและความส�ำคัญ
2. ครูร่วมกันวางแผนการเรียนรู้และทดลองใช้
3. ตรวจสอบแผนและกระบวนการน�ำไปใช้
4. ปรับแก้ไขบนพื้นฐานของข้อมูล
5. ศึกษาแนวทางวิธีการสอนและทดลองใช้วิธีการใหม่
6. สะท้อนผลการท�ำงานและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
กับผู้เรียน
นอกจากนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการก�ำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลให้กับสถานศึกษา
ในสังกัด พร้อมทั้งเร่งรัด สนับสนุนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบความส�ำเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และยกย่องชมเชยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ทีเ่ ป็นแบบอย่างในการน�ำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน สุดท้ายน�ำผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล
เพือ่ พัฒนาแผนและแนวทางการขับเคลือ่ นกระบวน PLC สูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูก�ำแพง,
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การด�ำเนินการในระดับสถานศึกษาโดยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ด�ำเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการที่เหมาะสม          
และมีป ระสิท ธิภ าพในการพัฒ นาการเรีย นการสอน
               
และออกแบบแนวทางการจั ด การและใช้ ชุ ม ชน                          
แห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น         
ในสถานศึกษา มีการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตาม
กระบวนการ PLC สูส่ ถานศึกษาเป็นรายบุคคลต่อผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา (แบบบันทึกการสะท้อนคิดหลังการจัดการ
เรียนรู้ After Action Review : AAR) แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC สรุปและรายงานผลการติดตาม
ในสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ของสถานศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีกระบวนการ
ด�ำเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้และเผยแพร่ผล  
ให้ เ กิ ด ผลส� ำ เร็ จ แก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา                        
ในสถานศึกษานัน้ ได้พฒ
ั นาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอตรงตาม
ศักยภาพ และสามารถเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดในการน�ำ
ความรูจ้ ากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบ
อาชีพครู

ตาราง 22 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของจ�ำนวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ปีการศึกษา 2562 และน�ำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
หน่วยงาน
สพป.
สพม.
รวม

จ�ำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ปีการศึกษา 2562 (คน)
50,380
27,823
78,203

จ�ำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
น�ำผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอน (คน)
50,379
27,726
78,105

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
99.65
99.87

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

จากตาราง 22 พบว่า ครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 และ
น�ำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนในภาพรวม มีจ�ำนวน 78,105 คน คิดเป็นร้อยละ 99.87 โดยส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีจ�ำนวน 50,379 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มีจ�ำนวน 27,726 คน คิดเป็นร้อยละ 99.65
88
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ตาราง 23 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของจ�ำนวนครูทผี่ า่ นการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) ปีการศึกษา 2562 และน�ำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
หน่วยงาน
สพป.
สพม.
รวม

จ�ำนวนครูทผี่ า่ นการพัฒนาตามกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
ปีการศึกษา 2562 (คน)
72,674
35,754
108,428

จ�ำนวนครูที่ผ่านการพัฒนา
น�ำผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอน (คน)
69,621
34,459
104,080

คิดเป็น
ร้อยละ
95.80
96.38
95.99

ข้อมูลจากระบบ e-Inspection ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

จากตาราง 23 พบว่า ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ปีการศึกษา 2562 และน�ำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนในภาพรวม มีจ�ำนวน 104,080 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.99 โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีจ�ำนวน 69,621 คน คิดเป็นร้อยละ 95.80
และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีจ�ำนวน 34,459 คน คิดเป็นร้อยละ 95.99

การด�ำเนินงานของหน่วยงานมีจุดแข็งหรือเกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา
จากผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครูได้น�ำผลการพัฒนา
มาจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามหลักสูตรที่ได้เลือกเพื่อพัฒนาตนเองตามโครงการฯ สามารถน�ำมา
บูรณาการกับรายวิชาที่ตนเองได้ท�ำการสอน แก้ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
นักเรียนได้โดยตรง สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อกับการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ขณะเดียวกันนั้นการด�ำเนินงาน
พัฒนาครูทงั้ ระบบเพือ่ การจัดการเรียนรูแ้ นวใหม่ทมี่ จี ดุ แข็งและก่อให้เกิดการพัฒนาต่อผูเ้ รียน/สถานศึกษาทัง้ ระดับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การด�ำเนินงานในระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
มีขั้นตอนการพัฒนาครูที่มีจุดแข็งและก่อให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/สถานศึกษา คือการศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาครูกอ่ นจะออกแบบแนวทางการพัฒนา เพือ่ ส่งเสริมให้ขา้ ราชการครูเข้ารับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนา/อบรมตามโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีกลยุทธ์ทกี่ ารประชาสัมพันธ์การพัฒนารูปแบบต่างๆ
ในช่องทางที่หลากหลาย สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา มีการวางแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น การก�ำหนด
หลักสูตรการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของครู การเตรียมการประสานการพัฒนา การเตรียมวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทาง ก�ำหนดวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เป็นต้น
2. การด�ำเนินงานในระดับสถานศึกษา ในภาพรวมสถานศึกษาแต่ละแห่งได้ดำ� เนินการพัฒนาครูรปู แบบใหม่
และกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่มีจุดแข็งและก่อให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน/
สถานศึกษา ดังนี้
		 2.1 ครูมคี วามมุง่ มัน่ ในการแสวงหาความรู้ ทักษะ วิธกี าร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้วธิ กี าร
สอนทีห่ ลากหลายเพือ่ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ท�ำให้นกั เรียนมีความสนุกสนานต่อการเรียนและสนใจการเรียน
เพิ่มมากขึ้น
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		 2.2 ครูมีการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจากหนังสือ อินเทอร์เน็ตและ
สื่อดิจิทัลต่างๆ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วางแผนบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้กับโครงงาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง น�ำแผน
การจัดการเรียนรู้และสื่อที่ใช้กับโครงงานเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและมีการปรับปรุงแผน
การจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการสอน
		 2.3 การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ โดยน�ำความรู้หรือหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเป็นระบบ และออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
		 2.4 ครู/บุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกสัปดาห์โดยใช้กระบวนการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ในการร่วมชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) อย่างจริงจัง เพือ่ น�ำผล
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการสอนต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ รายงานผล
เป็นแบบบันทึกกิจกรรมและสรุปแบบบันทึก PLC ต่อผู้บริหารสถานศึกษา (แบบบันทึกการสะท้อนคิด
หลังการจัดการเรียนรู้ After Action Review : AAR)
		 2.5 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน และความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะ
พัฒนานักเรียนให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และผลการพัฒนานักเรียนในรูปแบบ PLC

ปัญหา/อุปสรรค
1. หลักสูตรการอบรมภายในจังหวัดหรือภูมิภาคมีน้อยไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ไม่สอดคล้องกับ ID Plan ของครู
2. กรณีที่หน่วยพัฒนาหลักสูตรยกเลิกหลักสูตร ท�ำให้ครูไม่สามารถเลือกหลักสูตรใหม่ให้ตรงกับ
แผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้จัดท�ำแผนพัฒนาตนเองไว้
3. ครูขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC จึงควรจัดอบรมเพือ่ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีเวที/
สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนให้มากขึ้น
4. สถานศึกษาบางแห่งมีครูไม่ครบชั้นและมีภาระงานที่มาก ท�ำให้การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสังเกตการสอนเป็นไปได้ยาก
5. ครูจัดท�ำแผนจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกวิชาเนื่องจากครูหนึ่งคนสอนหลายชั้นหลายวิชา หากเข้านิเทศ
ตรงกับชัว่ โมงทีไ่ ม่มแี ผนการจัดการเรียนรูก้ จ็ ะสังเกตหรือตรวจสอบไม่ได้วา่ กิจกรรมการเรียนรูก้ บั แผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกันหรือไม่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
1. ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาในบริบทของเขตพื้นที่และจัดสรร
งบประมาณให้เขตพืน้ ทีใ่ นลักษณะงบแลกเป้าเพือ่ ให้เขตพืน้ ทีจ่ ดั การอบรมครูได้ทงั้ ระบบ ตลอดจนสามารถก�ำหนด
ชั่วโมงเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้แก่ครูได้
2. จัดท�ำแผนขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC ช่วงระยะเวลา 3-5 ปี เพือ่ เป็นการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน และเกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนในการปฏิบัติ
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3. ควรให้บุคลากรที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานสามารถได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมในสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้
4. ประชุมทบทวนกลไกและบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เป็นระยะๆ และ
ต่อเนื่อง
5. ควรจัดท�ำคลังข้อมูลออนไลน์กลางเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินงานตามกระบวนการ PLC
6. สร้างช่องทางการเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
7. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับการพัฒนาในโครงการ

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก

ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 95 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำกรอบ แนวทาง เครื่องมือการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------------------------------ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะด�ำเนินการติดตามและรายงานผลการติดตาม
การขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก�ำหนดนโยบายการตรวจราชการ จ�ำนวน 6 นโยบาย
ดังนั้น เพื่อให้การก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานด้านการศึกษา และรายงานผลการด�ำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำกรอบ
แนวทาง เครื่องมือติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะท�ำงาน
1. นางอังคณา สุขเสวี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล ประธานคณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายนริศว์ ปรารมย์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล รองประธานคณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางปณิชา นัยเพียร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล รองประธานคณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก
5. นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ
6. นายนิธิศ ภู่ชัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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7. นางสดใส นิยมจันทร์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะท�ำงาน
			
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
8. นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ วิจยั เชิงประเมินและสารสนเทศ คณะท�ำงาน
9. นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
คณะท�ำงาน
10. ผู้แทนส�ำนักอ�ำนวยการ		
คณะท�ำงาน
11. ผู้แทนส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
คณะท�ำงาน
12. ผู้แทนส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
คณะท�ำงาน
13. ผู้แทนส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
คณะท�ำงาน
14. ผู้แทนส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะท�ำงาน
15. ผู้แทนส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะท�ำงาน
16. ผู้แทนส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
คณะท�ำงาน
17. ผู้แทนส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คณะท�ำงาน
18. ผู้แทนส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะท�ำงาน
19. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
20. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน		
คณะท�ำงาน
21. ผู้แทนส�ำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
คณะท�ำงาน
22. ผู้แทนส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะท�ำงาน
23. ผู้แทนส�ำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะท�ำงาน
24. ผู้แทนส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะท�ำงาน
25. ผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท�ำงาน
26. ผู้แทนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
คณะท�ำงาน
27. ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
คณะท�ำงาน
28. ผู้แทนส�ำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
คณะท�ำงาน
29. ผู้แทนศูนย์ PISA ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะท�ำงาน
30. นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
คณะท�ำงาน
31. นายไชยา อินทะเสน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
คณะท�ำงาน
32. นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
คณะท�ำงาน
33. นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
คณะท�ำงาน
34. นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะท�ำงาน
35. นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
คณะท�ำงาน
36. นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส 4
คณะท�ำงาน
37. นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะท�ำงานและ
		
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
เลขานุการ
38. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มจังหวัดพัฒนาพิเศษ
คณะท�ำงานและ
เฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ (จชต.)
เลขานุการ
39. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
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40. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
41. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
42. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
43. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
44. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
45. นายปวริศ กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส 4
คณะท�ำงานและ
				
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะท�ำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจัดท�ำกรอบ แนวทาง เครื่องมือในการติดตาม และสรุปรายงานผล
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศให้กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
		

สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสนิท แย้มเกษร)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการด�ำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

97

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
1. นายอ�ำนาจ วิชยานุวัติ
2. นายสนิท แย้มเกษร
3. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

คณะผู้จัดท�ำต้นฉบับ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

1. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
			
2. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
			
4. นางวันดี จิตรไพวรรณ
5. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
6. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
7. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
8. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
9. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
10. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคใต้
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออก
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะผู้จัดท�ำบรรณาธิการกิจ
1. นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร
			
2. นางวันดี จิตรไพวรรณ
3. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
4. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์
5. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
6. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
7. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
8. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคใต้
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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