ก

คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ กาหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
การด าเนิ น การจั ด การศึ กษาและการบริ ห ารจั ด การศึ กษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ไปด้ วยความเรี ยบร้ อ ย
บรรลุ เป้ า หมาย อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร จึ งได้ ป ระกาศนโยบายและจุ ดเน้ นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการ
ดาเนิ น งานในการจั ด ท าแผนและงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อ มทั้ งขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย
คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐานดังกล่ าว ใน “รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ฉบั บนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกแห่ ง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากผลความก้าวหน้าการ
ดาเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก ารของส านั ก/หน่ ว ยในสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานสภา
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ เพื่อน าเสนอสารสนเทศผลการดาเนิน งานตามนโยบายและจุดเน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้ง นี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดาเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธันวาคม 2564
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บทสรุปผู้บริหำร
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจราชการ
หรื อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานในสั งกั ด และประเมิ น ผลความส าเร็ จ ในการน านโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบั ติ ว่า เกิดผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายที่กาหนดได้หรือไม่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ เพื่อนาเสนอ
ผลการน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของหน่ วยงานส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค และสถานศึกษาในสังกัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกแห่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ของส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และผลการดาเนิ นโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของสานัก/หน่วยส่วนกลาง
ผ่านทางระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบาย จานวน 12 นโยบาย และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) จานวน 2 นโยบาย
ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คงและมี คุ ณ ธรรม
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด พบว่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาและมีวุฒิทางลูกเสือ และให้สถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านลูกเสือ เช่น การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
การจั ดกิ จกรรมลู กเสื อในวั นส าคั ญร่ วมกั บภาคี เครื อข่ าย รวมทั้ ง ด าเนิ น การนิ เทศ ติ ด ตาม สร้า งขวั ญ ก าลั ง ใจแก่
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น โดยในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนที่จบ
การศึกษาทั้งหมด จานวน 5,404,411 คน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ ในระดับดีขึ้นไป จานวน
5,180,466 คน คิดเป็นร้อยละ 95.86
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ครูบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจและความชานาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และหลักสูตร/กิจกรรมทางลูกเสือไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทในปัจจุบัน ทาให้ไม่เป็นที่นิยมของผู้เรียน
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางพั ฒ นา พบว่า ควรกาหนดระเบี ย บแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับ กระบวนลู ก เสื อ
ให้ ชัดเจนและจัดฝึ กอบรมวิทยากรในการจั ดกิจกรรมลู กเสื อแก่ ครูและบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สามารถ
น าไปใช้ป ฏิ บั ติ ได้ และควรพั ฒ นาหลั กสู ต ร/กิจ กรรมทางลู ก เสื อ ให้ ทั นสมัย ผู้ เรียนสามารถน าความรู้และทัก ษะ
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันได้
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 กำรพั ฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ทุกช่วงวัย โดยกำรเพิ่ มพูนทักษะ (Re-skill) พั ฒนำทั กษะ (Up skill)
และกำรเรียนรู้ทั กษะใหม่ (New skills) เพื่ อเพิ่ มศักยภำพในกำรแข่งขัน พบว่า ส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ ผู้เรียนตามศักยภาพพหุปัญญาที่จะนาไปสู่การเพิ่มพูน
ทักษะ (Re-skill) พัฒ นาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยดาเนิ น การให้ส ถานศึกษาวัดแววความสามารถพิเศษหรือคัดกรองพหุ ปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียนรายบุคคล
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เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการออกแบบการจั ดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีพหุ ปัญ ญา ตลอดจน
ส่งเสริ มและพัฒ นาผู้ เรียนที่มี ความสามารถพิเศษให้ เข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลื อกประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย
ซึ่งสถานศึ ก ษาในสั งกั ด จ านวน 29,398 แห่ ง จัด การเรีย นรู้ ที่ ส ร้างสมดุ ล ทุ ก ด้ านเพื่ อ ให้ ผู้ เรียนได้ รับการพั ฒนา
ตามศักยภาพพหุปัญญาในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ด้าน จานวน 25,769 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.66 โดยผ่านกระบวนการ
ดังนี้ 1) ด้านภาษาศาสตร์ เช่น กิจกรรมโต้วาที เล่านิทาน แต่งกลอน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2) ด้านตรรกศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เช่น กิจกรรมเกมส์ทางคณิตศาสตร์ 3) ด้านมิติสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมวาดภาพ ประติมากรรม และ
ทัศนศิลป์ 4) ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 5) ด้านดนตรี เช่น กิจกรรม
ประกวดร้องเพลงในวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมการแข่งขันด้านดนตรี 6) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรมกลุ่ม
7) ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 8) ด้ านธรรมชาติวิทยา เช่น กิจกรรมการสารวจระบบ
นิเวศ 9) ด้านการคงอยู่ของชีวิต เช่น กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ครูบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
พหุปัญญารายบุคคล เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม และสถานศึกษา
บางแห่งยังขาดความพร้อมเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒ นาพหุปัญญา ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา พบว่า ควรกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการดาเนินการพัฒนา
พหุปัญญาให้ครอบคลุมทั้ งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เช่น การสารวจและติดตั้ง
ระบบสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมในบางพื้นที่ การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒนาพหุปัญญา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.2 กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิศึกษำ และห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้ำงอนำคตให้ผู้เรียนมีอำชีพและมีงำนทำ
พบว่า ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาพั ฒ นาหลักสู ตรที่เชื่อมโยงการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้เรียนและทักษะอาชีพ
เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาบูรณาการทักษะอาชีพในรายวิชา
พื้ น ฐาน หรื อเปิ ด รายวิ ช าตามความถนั ดและความสนใจของผู้ เรียน หรือการน าหลั ก สู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น มาใช้
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ
และการมีงานทา และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น แหล่งเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารโรงเรียน สหกรณ์ โรงเรียน เป็ น ต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนส ารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง
ซึ่งผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ม. 1-3 จานวน 1,503,924 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
ด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จานวน 1,405,264 คน คิดเป็นร้อยละ 93.44 และผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ม. 4-6
จานวน 841,717 คน ได้รับ การพัฒ นาให้ มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
จานวน 775,666 คน คิดเป็นร้อยละ 92.15
ปั ญหำและอุปสรรค พบว่า เนื่ องจากการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลต่อการจั ด
การเรียนการสอนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนอาชีพ หรือการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา พบว่า ควรยกระดับการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ห้องเรียน
อาชีพ และการสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทาในรูปแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและเข้มแข็งโดยใช้ระบบออนไลน์
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3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.1 กำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
พบว่า สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จานวน 2,250 แห่ง จากเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ดาเนินกิจกรรม
พัฒ นาผู้เรียนทุกแห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งดาเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
สื่ อ นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ห่ งศตวรรษที่ 21 (3 Rs8Cs)
และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภ ายในและระหว่างสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้เรียนจากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จานวน 855,387 คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จานวน 851,935 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60
ปัญหาและอุปสรรค พบว่า เนื่องจากการวัดและประเมินผลการพัฒ นาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ครูใช้
เทคนิคในการออกแบบกิจกรรมร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะตาม 3Rs8Cs
แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ทาให้ยากต่อ
การประเมินการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเชิงคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงพัฒนำ พบว่า ควรปรับหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดแนว
โดยบู รณาการสาระการเรีย นรู้ และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน เน้นให้ ผู้ เรียน
สามารถบรรลุตัวชี้วัดผ่านการทากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Online, On Hand, On Demand, On-Air และแบบ
ผสมผสาน ตามบริบทของพื้น ที่และผู้เรียน โดยคานึงถึงคุณ ภาพการเรียนรู้ ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด เพื่อการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมทักษะและคุณลักษณะตาม 3Rs8Cs
3.2 กำรพัฒนำครูให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ รวมทั้ง
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) พบว่า ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยดาเนินการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒ นาภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ดิจิทัลรูปแบบออนไลน์แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพิจารณา
คัดเลือกกิจกรรม หลักสูตรอบรม และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นตามบริบทของ
ท้ อ งถิ่น และจุ ด เน้ น ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา นอกจากนี้ ได้ ด าเนิ น การขยายผลการพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ภ าษาจี น
(Chinese Literacy) เพื่อให้ครอบคลุมมิติทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ปั ญ หาและอุ ป สรรค พบว่ า เนื่ อ งจากการแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ส่ งผลให้
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ไม่สามารถใช้สถานที่
เพื่อการจัดทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และ
ด้านอื่นๆ ได้
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา พบว่า ควรปรับรูปแบบการดาเนินการของศูนย์พัฒ นาศักยภาพบุคคล
เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ทั้ งการทดสอบและอบรมพั ฒ นาในรูป แบบ
ออนไลน์ควบคู่กับมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเมื่อดาเนินงานในพื้นที่ศูนย์ โดยคานึงถึงประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคคล ตามมาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
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3.3 หลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Quick Win) พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
สมรรถนะหลั ก (Core Competencies) ตาม (ร่าง) กรอบหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช …. ให้ เป็ น
พื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา มีลักษณะเป็นสมรรถนะบูรณาการสาระการเรียนรู้ สามารถพัฒนาให้
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
สาระต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 6 สมรรถนะ ได้แก่ การจัดการตนเอง การคิดขั้น สู ง การสื่ อสาร การรวมพลั งทางานเป็นทีม
การเป็ น พลเมื อ งที่ เข้ม แข็ ง และการอยู่ ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ แ ละวิท ยาการอย่างยั่ งยื น รวมทั้ งการพั ฒ นาเครื่อ งมื อ
การประเมินมาตรฐานวัดสมรรถนะผู้เรียน
ปัญ หำและอุปสรรค พบว่า การพัฒ นาผู้เรียนให้ มีสมรรถนะหลัก ต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง
จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงพัฒนำ พบว่า ควรเตรียมการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยดาเนินงานผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.1 กำรใช้ แพลตฟอร์ มดิ จิ ทั ลเพื่ อกำรเรี ยนรู้ และใช้ ดิ จิ ทั ลเป็ นเครื่ องมื อกำรเรียนรู้ เพื่ อพั ฒ นำด้ ำน
กำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) พบว่า สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ด าเนิ น การส่ งเสริมการน าดิจิทั ล แพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการไปใช้ พัฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา โดยดูแลช่วยเหลือและ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ปัญหำและอุปสรรค พบว่า การประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ยังไม่สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งระบบ เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของแพลตฟอร์ม DEEP ระยะที่ 2
ข้ อเสนอแนะ/แนวทำงพั ฒ นำ พบว่า ควรพั ฒ นาแพลตฟอร์ม DEEP ให้ มี ความเสถี ยรและสมบู รณ์
ในการใช้งาน รวมทั้งคานึงถึงผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
4.2 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดทาคู่มือ “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่
สาหรับเด็กอนุบาล” เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการ ที่มุ่ง
เสริมสร้างพหุปัญญาสาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่มีผู้เรียนระดับปฐมวัยที่ผ่านการประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน
อยู่ระหว่างร้อยละ 80-100 ของผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนปกติระดับปฐมวัย จานวน 430,740 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จานวน 394,762 คน คิดเป็นร้อยละ 91.65
ปั ญ หำและอุ ปสรรค พบว่ า เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ การจั ด
การเรียนการสอนระดับปฐมวัยไม่สามารถดาเนินได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับเป็น
รูปแบบนอกห้องเรียนก็ไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวั ยได้อย่างเต็มที่ การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัยไม่สามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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ข้ อ เสนอแนะ/แนวทำงพั ฒ นำ พบว่ า ควรมี แนวทางส่ งเสริ มพั ฒ นาการจั ดการเรียนการสอนปฐมวั ย
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ แก่ครูปฐมวัยและผู้ปกครอง รวมทั้งการปรับ
รูปแบบการนิเทศ ติดตามเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนานักเรียนปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
4.3 กำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มี ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ
และวิชาชีพ รวมทั้งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งจานวนเด็กพิการที่อยู่ในระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ทั้งหมด 435,906 คน มีจานวนผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education : IEP) ทั้งหมด 407,892 คน และจานวนนักเรียนที่ ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) จานวน 396,688 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 ของผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจานวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด 1,978,445 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 1,911,609 คน คิดเป็นร้อยละ 96.62
ปัญหำและอุปสรรค พบว่า การคัดกรองและการจัดประเภทเด็กด้อยโอกาสยังขาดความชัดเจน ทาให้เกิด
ความสับสนในการปฏิบัติงานสนับสนุนและส่งเสริม
ข้อ เสนอแนะ/แนวทำงพั ฒ นำ พบว่า ควรจัด ท าคู่ มื อหรือแนวทางการคั ดกรองเด็ก ด้อ ยโอกาสและ
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภทและตามบริบท
ให้ที่ชัดเจน
4.4 ควำมปลอดภัยของผู้เรียน (Quick Win) พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้ง
ศูนย์ความปลอดภัย OBEC Safety Center ที่เป็นศูนย์กลางในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามเรื่องร้องเรียน จัดระบบความปลอดภัยรอบด้านให้แก่นักเรียน สร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งด้านการป้องกัน การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือและเยียวยา ผ่านช่องทาง
ที่ห ลากหลาย เข้าถึงง่าย โดยการน าเทคโนโลยีมาช่ว ยในการด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ส ามารถดาเนิ นการได้ ทัน ท่ วงที
สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในโรงเรียนแก่สาธารณชน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.1 กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง พบว่า โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน จานวน 183 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จานวน 77 โรงเรียน ดาเนินโครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามแผนงานโครงการและคาของบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และ
8 จุดเน้นของโครงการ ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศ กากับและติดตาม และ Big Data เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา
ความปลอดภัยของสถานศึก ษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้าของโอกาสการเข้ าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท
ให้กับนักเรียน สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามบริบทของโรงเรียน
ปัญหำและอุปสรรค พบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยสามารถ
ดาเนินการได้เพียงบางกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ/แนวทำงพั ฒ นำ พบว่า ระงับ เลื่ อน หรือปรับเปลี่ ยนรูปแบบกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ
ข้อจ ากัดของสถานการณ์ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อให้ โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร
ในการการดาเนิ น งานตามแผนงานโครงการและคาของบประมาณให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และ 8 จุดเน้นของ
โครงการ เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท
5.2 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการวิจัย
และพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ และคลั ง นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนในสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่สามารถขยายผลให้กับสถานศึกษาต่างๆ
นาไปบูรณาการใช้ได้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โดยจัดทากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ
ด้านทักษะชีวิต ด้านภาษาและด้านไอซี ที (ICT) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้ โรงเรียนสร้างนวัตกรรม
โดยให้โรงเรียนส่งผลงานนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจน
มีการนิเทศ ติดตามโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จานวน 28,420 โรง เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ในปีการศึกษา 2563 จานวน 8,069 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.39 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่มีการพัฒนา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการมี
ส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ โรงเรียน จานวน 7,702 โรง คิดเป็นร้อยละ 95.45
ปัญ หำและอุปสรรค พบว่า นโยบายในการดาเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง และแนวทางในการขับเคลื่อน
ที่ไม่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพและดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้
เกิ ดความสั บ สนของการด าเนิ น โครงการ ความสิ้ น เปลื อ งงบประมาณและทรัพ ยากร ครูมี ภ าระเพิ่ ม ขึ้น รวมทั้ ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้กิจกรรมการพัฒ นาของโรงเรียน
คุ ณ ภาพประจ าต าบลไม่ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยสามารถด าเนิ น การได้ เพี ย งบางกิ จ กรรมเนื่ อ งจากจ ากั ด
ด้วยระยะเวลา งบประมาณ และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงพัฒนำ พบว่า ควรมีกรอบ เป้าหมายการพัฒนา คู่มือ แนวทาง และระยะเวลา
ในการดาเนินงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด นอกจากนี้ควรมีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
5.3 โรงเรียนขนำดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง พบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรงบประมาณให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน กรณีรวม/เลิกสถานศึกษา
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ DLTV ให้ กั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ส ามารถด ารงอยู่ ได้ ด้ ว ยตนเอง (Stand Alone) จ านวน 3,168
โรงเรียน การซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปัญหำและอุปสรรค พบว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการเปิดภาคเรียน โรงเรียน
สามารถเลือกจัดการเรียนการสอนในรูป แบบต่างๆ ทั้ง On-Site, On-Air, Online, On Hand และ On Demand
ตามความพร้อมและความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการดาเนินงานสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถ
ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เท่านั้น
ข้อ เสนอแนะ/แนวทำงพั ฒ นำ พบว่า ควรจัดท าแฟลตฟอร์ม ระบบรายงานวัน เดิ นทางมาเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นการสารวจข้อมูลการเดินทางมาเรียนในรูปแบบต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7

บทนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ าที่ ข องรัฐ มาตรา 54 บั ญ ญั ติ ว่ า “รัฐ ต้ อ ง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่ เก็ บ ค่าใช้จ่ ายตามนั ย ข้อ 3 กาหนดว่า “ให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ย วข้องกับ การจัด การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ดาเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน 15 ปี ให้ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่าย” และตามหมวด 6
แนวนโยบายแห่ งรั ฐ มาตรา 65 บั ญ ญั ติ ว่า “ให้ รัฐ พึ งจัด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ช าติ เป็ น เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ได้กาหนดวิสั ยทัศน์ ในการพัฒ นาประเทศดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
กระทรวงศึกษาธิการได้ กาหนดนโยบายและจุดเน้ น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิก ารจึ งได้ป ระกาศนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึ กษาธิก าร ปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 เพื่อให้ ส่ ว นราชการในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็ นกรอบการดาเนินงานในการจัดท าแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้ านการศึกษาให้มีคุณภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก มิ ติ โดยใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งคุ้ ม ค่ า เพื่ อ มุ่ ง เป้ า หมาย คื อ ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย โดย
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการตามภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย 3 ในประเด็น 11
การพั ฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้ง แผนปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ทั้งในส่ว น
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน
เรื่ องการเตรียมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุน การขับเคลื่ อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น อื่น ๆ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและ
แผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัด การศึกษามีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 ข้อ
ได้แก่ 1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร
3) ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาก าลั ง คนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
4) ปรั บ รื้ อและเปลี่ ย นแปลงระบบการจั ดการศึกษาและการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีจุด เน้น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จ านวน 6 ข้อ ได้แ ก่ 1) การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์ 2) การพัฒ นาการศึกษา
เพื่อความมั่น คง 3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบ
การบริหารจัดการ
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ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช 2560
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งกาหนดให้มี
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรี ยน
ทุกกลุ่ มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่ อ สาร และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี วิ นั ย มี นิ สั ย ใฝ่ เรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต รวมทั้ ง
เป็ น พลเมือ งที่ รู้ สิ ทธิแ ละหน้ าที่ มีค วามรั บ ผิ ด ชอบและมีจิ ตสาธารณะ ทั้ งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งรองรับและ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่ งมั่ น ในการพั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ำนควำมปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้ำนโอกำส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมวัย
2.2 ด าเนิ น การให้ เด็ ก และเยาวชนได้ รับ การศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ างมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึ กษาเพื่ ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ ตนเองเพื่ อการศึกษาต่อ และประกอบอาชี พ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พั ฒ นาระบบดูแลช่ว ยเหลื อ เด็ กและเยาวชนที่ อ ยู่ ในการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน เพื่ อป้ อ งกัน ไม่ ให้
ออกจากระบบการศึ ก ษา รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น ให้ ได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส ให้ ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้ำนคุณภำพ
3.1 ส่ งเสริ มการจั ดการศึกษาให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ มีทั กษะการเรียนรู้และทัก ษะที่จาเป็ น ของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มีส มรรถนะและทั กษะด้านการอ่าน คณิ ต ศาสตร์ การคิดขั้ นสู ง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษา
ต่อเพื่อการมีงานทา

9
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒ นาสมรรถนะที่จาเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มีทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ดี มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทั ล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้ำนประสิทธิภำพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลั กในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่น วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ตลอดจนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าว เพื่อกระตุ้นและเน้นย้าหน่วยงาน
ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคให้ มี ค วามตระหนั ก
ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว และปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรมในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภ าค ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกันกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้ง 225 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งดาเนินการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วมโดยหน่วยงานทุกระดับ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสั มฤทธิ์ผล โดยมีรายละเอียดของ
ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมดังนี้
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1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ควำมเป็นพลเมือง
ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัยโดยกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
1. ควำมนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พร้อมกัน
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกาหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับ
การพัฒ นา นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดแล้ว จะนาไปสู่การมีสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสั ตย์ สุ จ ริต มีวินั ย ใฝ่ เรีย นรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกาหนดนั้นต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัดการเรียน
การสอน การปฏิบั ติกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เรีย นได้ น าองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะจากการเรีย นรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒ นาตนเอง เพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีจิตสานึก
สาธารณะที่ดีงาม เป็นผู้มีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้มี
ความสุ ขในการดาเนิ น ชีวิต อย่ างพอเพี ย ง สามารถอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่น ในสั งคมได้อ ย่างสร้างสรรค์ กิ จกรรมนั กเรีย น
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จัก
แก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือมีหลักการสาคัญ คือ จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิ ต ใจและศี ล ธรรม ให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย รู้ จั ก บ าเพ็ ญ ตน
เพื่อสาธารณะประโยชน์ รักษา ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี เป็ น กิจ กรรมที่มุ่งปลู กฝั งระเบี ยบวินัยและกฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสี ยสละและบาเพ็ ญ
ประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมลู กเสือ เนตรนารี ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551
ส่วนกิจกรรมยุ วกาชาดเป็ น กิจ กรรมที่มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณ ธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตส านึกในการท า
ประโยชน์ให้แก่สังคม และมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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2. กระบวนกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายที่สอดคล้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คงและมี คุ ณ ธรรม ความเป็ น พลเมื อ ง ปลู ก ฝั ง
ความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ในนโยบายด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ดังนี้
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคง
มีคุณธรรม เป็นพลเมืองดี
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือ ง มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีการดาเนินการ
ดังนี้
1. ดาเนิ น การประชุมผู้บ ริห ารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบาย และทราบถึงมาตรการและแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
2. จัดทาแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษา มีกิจกรรมปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์
3. การกาหนดใช้คู่มือแนวทางการพัฒ นาหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ของ
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคู่มือที่เกี่ยวข้องด้านระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ย วกับการบริห ารงานลูกเสื อในสถานศึก ษา ตามหลักสู ตรต่าง ๆ ของลูกเสื อให้ สถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
4. การจัดกิจกรรมตามโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการลูกเสือ
5. การจั ดสรรเงิน งบประมาณสนั บ สนุนให้ สถานศึกษา จัดกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษา ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลู กเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรผ่านการ
ฝึกอบรมและมีวุฒิทางลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ พ.ศ. 2553
7. การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา สมาคม สโมสรลู ก เสื อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาผู้ เรี ย น
ให้ เป็ น พลเมืองดี และสร้ างทั กษะประสบการณ์ แ ลกเปลี่ ยนเรียนรู้กั บสถาบัน การศึกษาต่างๆ เพื่ อ ให้ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
8. การนิเทศ กากับ ติดตามและเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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9. การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สร้ างขวัญ และกาลั งใจแก่ บุ ค ลากรทางการลู กเสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด เช่ น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น เข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษา/ครู/นักเรียน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านลูกเสือ เช่น การสมัคร
เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นต้น
11. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ -เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น งานวันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ งานชุมนุมลูกเสือโลก วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจาปี
12. ติดตามผลการดาเนินงานด้านลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาในสังกัด
13. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาในสังกัด
14. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาต้นแบบ
3. ผลกำรดำเนินงำน
3.1 เชิงปริมำณ
ตำรำง 1 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจาแนกเป็นระดับชั้น
ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
(คน)

ทั้งหมด

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

488,485
515,643
516,508
492,898
501,743
501,642
542,332
525,998
501,351
320,319
293,678
277,000
5,477,597

480,786
512,613
511,802
489,665
498,449
498,875
534,962
514,601
484,974
316,103
289,763
271,818
5,404,411

ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 (คน)
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำน
ดี
ดีเยี่ยม
20,813 (4.33%)
152,790 (31.78%)
307,183 (63.89%)
20,595 (4.02%)
165,036 (32.19%)
326,982 (63.79%)
23,945 (4.68%)
165,614 (32.36%)
322,243 (62.96%)
23,378 (4.78%)
164,588 (33.61%)
301,699 (61.61%)
24,007 (4.82%)
169,317 (33.97%)
305,125 (61.21%)
23,000 (4.61%)
162,315 (32.54%)
313,560 (62.85%)
20,609 (3.85%)
130,973 (24.49%)
383,380 (71.66%)
22,585 (4.39%)
128,592 (24.99%)
363,424 (70.62%)
20,573 (4.24%)
118,437 (24.42%)
345,964 (71.34%)
9,321 (2.95%)
49,510 (15.66%)
257,272 (81.39%)
8,323 (2.87%)
44,687 (15.42%)
236,753 (81.71%)
6,796 (2.50%)
45,320 (16.67%)
219,702 (80.83%)
223,945 (4.15%) 1,497,179 (27.70%) 3,683,287 (68.15%)

จากตาราง 1 แสดงให้ เห็ น ว่า ผู้ เรี ย นที่ จบการศึ กษาทั้ งหมด จ านวน 5,404,411 คน มีผ ลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
เยี่ยม จานวน 3,683,287 คน คิดเป็นร้อยละ 68.15 รองลงมา คือ ระดับดี จานวน 1,497,179 คน คิดเป็นร้อยละ
27.70 และระดับผ่าน จานวน 223,945 คน คิดเป็นร้อยละ 4.15 ตามลาดับ
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3.2 เชิงคุณภำพ
ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมยุวกาชาด มีการแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ
4. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อบ้านเมือง
มีพื้ น ฐานชีวิตที่ มั่น คง และมีคุณ ธรรม ความเป็ น พลเมื อง ปลู กฝั งความมีระเบี ยบวินั ย โดยกระบวนการลู กเสื อ
ผ่านกิจกรรม ดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความมี ระเบียบวินัย ทักษะ และความมีวินัย
โดยกระบวนการลูกเสือ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.. โครงการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมด้ ว ยกระบวนการลู ก เสื อ ประจ าปี 2564 โดยส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จานวน 26 เครือข่าย ๆ
ละ 10,500 บาท เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทาให้สามารถดาเนินการได้เพียง 5 เครือข่าย มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน
1,081 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ จานวน 446 คน เนตรนารี จานวน 492 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จานวน 143 คน
3. โครงการ “คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ ” ประจาปี 2564 โดยแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดพิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้บาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ต่อสถานศึกษา ครอบครั วหรือกิจการ
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ เสนอขอเข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ลูกเสือ เนตรนารี
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดได้ คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบาเพ็ญ
ประโยชน์ ประจาปี 2564 ทั้งสิ้น จานวน 89 โรงเรียน 240 คน ประกอบด้วยเข็มขั้นที่ 1 จานวน 25 คน เข็มขั้นที่ 2
จานวน 50 คน เข็มขั้นที่ 3 จานวน 165 คน
4. การคั ด เลื อ กโรงเรี ย นต้ น แบบลู ก เสื อ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ และเป็นขวัญ
กาลังใจให้ แก่บุ คลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒ นางานลูกเสือของโรงเรียนให้ เป็นตัวอย่างที่ ดี ซึ่งมีโรงเรียนได้รับ
การคั ดเลื อกเป็ น โรงเรีน ต้น แบบลู ก เสื อ ประจาปี งบประมาณ 2564 จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่ า
อาเภอนาทวี และโรงเรียนบ้านโคกตก อาเภอสะบ้าย้อย
5. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 สนั บ สนุ น ให้ โรงเรี ย นเข้า ร่ ว มโครงการโรงเรีย นดี วิ ถี ลู ก เสื อ โดยใช้ กระบวนการด้ านลู ก เสื อ สร้า ง
บุคลิกภาพและพัฒนาทางสังคมให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนทั้งกายและจิตใจ
สติปัญญา และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรั บผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในเรื่องเชื้อชาติ ลัทธิทางศาสนา
ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษานาหลักการด้านลูกเสือ ปลูกฝังหลักคิด
ที่ถูกต้องแก่เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี โรงเรียนสมัครเข้าร่วม
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โครงการ จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ านเก่า อาเภอนาทวี และ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุ กูล) อาเภอ
สะเดา
6. โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย สร้างบุคลิกภาพและ
พัฒนาทางสังคมให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของประเทศ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี และอุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการ
ลูกเสือ จานวน 7 คน (ประเภทผู้สอน จานวน 5 คน ประเภทผู้สนับสนุน จานวน 2 คน)
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำนครพนม ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ลู ก เสื อ เนตรนารี
มีคุณ ธรรม จริย ธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ ลูกเสื อ เนตรนารีมีความรักความสามัคคี
ใน หมู่คณะ มีความเข้มแข็ง อดทน สามารถนาทักษะที่ได้รั บสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พัฒ นากิจการลูกเสื อ
ในโรงเรียนให้มีความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้น สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดาเนินการ
ส่ งเสริมการจั ดกิจ กรรมลู กเสื อในสถานศึกษาในสั งกัดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการและ
แนวทางการยกระดั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้าน
คุณธรรมแก่นักเรียนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง โดยดาเนินกิจกรรมดังนี้ การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือและลูกเสือ ประเภท
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จัดกิจกรรม
ศึก ษาดูงานการพั ฒ นาค่ ายลู ก เสื อหนองญาติ ซึ่ งได้ รับ มอบหมายจากส านั ก งานลู ก เสื อ จังหวัด นครพนม ให้ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแลค่ายดังกล่าว จัดให้มีการนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จัดพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนแก่
ผู้บั งคับ บั ญ ชาลู กเสื อ จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบาเพ็ญ ประโยชน์ พิจารณาคัดเลือกลู กเสือเพื่อรับเข็มลู กเสื อบาเพ็ ญ
ประโยชน์ การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เหรียญลูกเสือสดุดี และการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ได้ดาเนินการในวันสาคัญทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมปลูกต้นไม้
เนื่องวันต้นไม้แห่งชาติและกิจกรรม ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อาเภอเมืองจังหวัดนครพนม จานวน 1,000 ต้น และการจัดกิจกรรมบริหารงานลูกเสือ
ได้แก่ การส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น
5. ปัญหำและอุปสรรค
1. สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ หรือมีงบประมาณจากัดในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ
2. ข้อจากัดด้านสถานที่ สถานศึกษาบางแห่งมีสถานที่คับแคบไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ประกอบกับขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
3. สถานศึกษาบางแห่งไม่ได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานลูกเสือไว้อย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ความสาคัญ
กับการจัดกิจกรรมน้อยและไม่ได้บูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่น
4. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อนบางแห่ ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการด าเนิ น งานลู ก เสื อ
ครู บ างส่ ว นขาดคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นลู ก เสื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ยั ง มี น้ อ ย การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือยังไม่ทั่วถึง ขาดวิทยากรที่มีความชานาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
5. ขาดการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

15
6. หลักสูตร/กิจกรรมทางลูกเสือ ความชัดเจนในเรื่องระเบียบการปฏิบัติของลูกเสือหรือเอกลักษณ์ที่บ่งบอก
ความเป็นลูกเสือ ขาดการพัฒนาให้มีความทันสมัย ไม่มีความโดดเด่นและไม่เป็นที่นิยม
7. สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลให้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการเรียนรู้ในเชิงเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติ
6. ข้อเสนอแนะ
1. กาหนดนโยบายให้กิจกรรมลูกเสือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน พร้อมทั้ง
กาหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกเสือและจัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือแก่บุคลากร
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง
2. จั ด สรรงบประมาณส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ กรรมลู ก เสื อ อย่ างเหมาะสมและเพี ย งพอในการใช้ จั ด กิ จกรรม
การเรียนการสอน พัฒนาสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางลูกเสือ และควรเร่งดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในช่วงต้นปีงบประมาณ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือและยุวกาชาด อบรมให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีวุฒิทางลูกเสือให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
4. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือเนตรนารี
การประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีควรได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
7. รูปภำพกิจกรรม
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2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทุกช่วงวัย โดยกำรเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนำทักษะ (Up skill) และ
กำรเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
1. ควำมนำ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศัก ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กาหนด
เป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้าน
การพัฒ นาการเรียนรู้ ปฏิรู ป ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการตระหนัก
ถึงพหุปัญญของมนุษย์ที่หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยดาเนินการปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้างในเรื่องของระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการศึ กษาและ
การเรียนรู้ และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกาลังสอง (Thailand Education
Eco-System : TE²S) เพื่อต้องการเปลี่ยนระบบการศึกษาที่นาไปสู่ “ระบบนิเวศ” ทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
โดยให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนนักเรียน ครู ห้ องเรียน สื่อการเรียนรู้ และโรงเรียน เพื่อยกกาลังสองไปพร้อมกัน
ทั้งระบบ โดยเฉพาะนักเรียนยกกาลังสอง จะต้องเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อสอบไปสู่เรียนเพื่อรู้ให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้
เรียนเพื่ออยากเรียน มีการฝึกฝนเพื่อทา สร้างทักษะอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ภาษาที่ 2-3 และยกระดับทักษะชีวิต
สร้างความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านที่ 2 ด้านโอกาส และด้านที่ 3
ด้านคุณภาพ ดังนี้
ด้ำนที่ 2 ด้ำนโอกำส ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
อย่างครบถ้วน มีงานทามีอาชีพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทา
3. ปรั บ หลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ ที่ เน้ น การพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ที่ จ าเป็ น ในแต่ ล ะระดั บ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ก าหนดแนวทางด าเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ กช่ วงวั ย โดยการเพิ่ มพู น ทั กษะ (Re-skill) พั ฒ นาทั กษะ (Up skill) และการเรี ยนรู้ ทั กษะใหม่
(New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สอดคล้องตามนโยบายด้านที่ 2 ด้านโอกาส และ ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ดังนี้
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนโอกำส
1. ดาเนิน การส่งเสริมและพัฒ นาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
2. พั ฒ นาการจั ดการศึ กษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ พั ฒ นาขีดความสามารถของผู้ เรียนตามความถนั ด
ของแต่ละบุคคล
3. สร้างความเข้มแข็งระบบงานแนะแนว ให้มีการวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ให้คาปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทาที่สอดคล้อ งกับศักยภาพ ความถนัด และ
ความสนใจของตนเอง
ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพ
1. ดาเนินการวัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ที่พัฒ นาขีดความสามารถของ
ผู้เรียน จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒ นาหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสู ตรสถานศึกษาเป็นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
(Competency-based Curriculum) มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมที่ผู้เรียน ยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เกิดสมรรถนะหลักที่จาเป็นสาหรับการทางาน
การแก้ปัญหาและการดารงชีวิต
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒ นาตามศักยภาพพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาพหุ ปัญ ญา การจัด
การเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพพหุปัญญาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สานักทดสอบ
ทางการศึกษา จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนเพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (PISA 2021)
สานั ก นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จัดทาโครงการ ยกระดับและส่ งเสริมความเป็นเลิ ศด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่ มโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลั ย ส านัก พั ฒ นานวัตกรรมการจัดการศึ กษา จัด ท า
โครงการส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษา โครงการส่งเสริมการจัด
การศึ กษาแนวพุ ท ธด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แบบ Active Learning ส านัก วิช าการและมาตรฐานการศึก ษา จัด ท า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึ กษา ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ที่ ส อง และภาษาที่ ส าม (ญี่ ปุ่ น เกาหลี ฝรั่ งเศส เยอรมั น สเปน รั ส เซี ย เมี ย นมา เวี ย ดนาม เขมร และมลายู )
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณและการออกแบบเทคโนโลยี พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน พั ฒ นานั กเรีย นผู้ มีค วามสามารถพิ เศษด้านทั ศนศิล ป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิล ป์ ห้ องเรียนดนตรี
ห้องเรียนกีฬา ยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียนจัดทาโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สภานักเรียน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันภาษาจีน จัดทาโครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ สานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดทาโครงการ
วิทยาศาสตร์พลังสิบ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี (Enrichment Science Mathematics and Technology : ESMT) ประถมศึ ก ษา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและ
ระบบอั จฉริ ยะในสถานศึ กษาเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ พั ฒ นาก าลั งคนด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย ให้ มี คุ ณภาพทั ดเที ยมกั บโรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ชั้ นน าของนานาชาติ ส านั ก บริ ห ารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทาโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานสากล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทาโครงการการสนับสนุนและส่งเสริม
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นต้น ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาศาสตร์ ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ด้านดนตรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเองด้านธรรมชาติวิทยา ด้านการคงอยู่ของชีวิต
ในส่ ว นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
มีการดาเนินการ ดังนี้
กำรส่งเสริมเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
1. ศึกษาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตามแนวนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประชุมวางแผนการดาเนิ น งาน แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน ส่งเสริม สนั บสนุน กากับ ติดตามดูแล
ช่วยเหลือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศั กยภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่าย
ทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการร่วมดาเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
3. สารวจเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้แบบวัดแววความสามารถพิเศษทั้ง 10 ด้าน และจัดทาฐานข้อมูล
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษครอบคลุมความสามารถพิเศษทั้ง 10 ด้าน
5. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขัน คัดเลือกประเภท
ต่าง ๆ โดยดาเนินการ แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครสอบ แจ้งกาหนดการสอบ ประกาศสถานที่จัดสอบ
และรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ เพื่อให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนในสังกัด ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกโครงการต่างๆ ดาเนินการจัดสอบคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือก และประกาศผล
การคัดเลือก
6. นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
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8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วารสาร สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ้ค เป็นต้น
9. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน สมาคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษและให้การสนับสนุนส่งเสริมใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การปรับปรุงสถานที่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย การต่อยอดความสามารถพิเศษในเวทีการประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นต้น
กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพพหุปัญญำ
1. ศึกษาแนวทางการส่งเสริม สนับ สนุน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาพหุ ปัญญาในด้านต่างๆ ของผู้เรียน
ตามแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กาหนดนโยบายระดับ ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนงานโครงการ และ
แผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาในด้านต่างๆ ของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด
3. ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในการร่วมดาเนินการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียนในรูปแบบการประชุมออนไลน์
4. สร้างความตระหนักให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
เพื่อพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน
5. จัดอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการจัดทาคู่มือการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา พร้อมทั้งจัดทาเครื่องมือการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญาให้สถานศึกษาได้นาไปใช้ในการคัดกรองพหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการนิเทศสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบวิธีการนิเทศออนไลน์โดยมอบหมาย
ศึกษานิเทศก์ประจาแต่ละศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามสถานศึกษาในสังกัดโดยครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC และมีการทา After Action Review : AAR
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการนาผลที่ได้จากการคัดกรอง
ผู้ เรีย นรายบุ ค คลมาออกแบบการจั ด การเรี ยนการสอนตามสาระการเรีย นรู้ทั้ ง 8 สาระการเรีย นรู้ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
9. สรุปรวบรวมผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาพหุปัญญาของสถานศึกษา จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนา
พหุปัญญาในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ นวัตกรรมด้านการพัฒนาพหุปัญญาของ
สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ให้สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดเรียนรู้ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
11. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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3. ผลกำรดำเนินงำน
3.1 เชิงปริมำณ
ตำรำง 2 แสดงจานวนและร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้ รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้
ได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยจาแนกตามประเภทความสามารถพิเศษ
ประเภท

จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
(คน)

1. ด้านผู้นา
2. ด้านนักคิด
3. ด้านสร้างสรรค์
4. ด้านนักวิชาการ
5. ด้านนักคณิตศาสตร์
6. ด้านนักวิทยาศาสตร์
7. ด้านนักภาษา
8. ด้านนักกีฬา
9. ด้านนักดนตรี
10. ด้านนักศิลปิน
รวม

206,560
183,058
210,860
257,275
198,897
205,417
197,544
294,781
153,532
139,480
2,047,404

จำนวนเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับ
กำรศึกษำและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
193,994
93.92
169,613
92.66
195,584
92.76
241,941
94.04
185,417
93.22
193,509
94.20
185,692
94.00
280,157
95.04
140,559
91.55
125,164
89.74
1,911,630
93.37

จากตาราง 2 สรุปได้ว่า จานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งหมด จานวน 2,047,404 คน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จานวน 1,911,630 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37 โดยแบ่งตาม
ประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านผู้นา จานวน 206,560 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 193,994 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.92 ด้านนักคิด จานวน 183,058 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 169,613 คน คิดเป็นร้อยละ
92.66ด้านสร้างสรรค์ จานวน 210,860 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 195,584 คน คิดเป็นร้อยละ 92.76
ด้านนั กวิช าการ จ านวน 257,275 คน ได้รั บการส่ งเสริม สนั บสนุน จานวน 241,941 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.04
ด้านนักคณิตศาสตร์ จานวน 198,897 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 185,417 คน คิดเป็นร้อยละ 93.22
ด้านนักวิทยาศาสตร์ จานวน 205,417 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 193,509 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20
ด้านนั ก ภาษา จ านวน 197,544 คน ได้รั บ การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น จานวน 185,692 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 94.00
ด้ านนั ก กี ฬ า จ านวน 294,781 คน ได้ รั บ การส่ งเสริม สนั บ สนุ น จ านวน 280,157 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.04
ด้านนักดนตรี จานวน 153,532 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 140,559 คน คิดเป็นร้อยละ 91.55 และ
ด้านนักศิลปิน จานวน 139,480 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จานวน 125,164 คน คิดเป็นร้อยละ 89.74
โดยจานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่ งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาและพัฒ นาเต็มตาม
ศักยภาพมากที่สุด คือ ด้านกีฬา รองลงมาคือ ด้านนักวิทยาศาสตร์ และจานวนน้อยทีส่ ุด คือ ด้านนักศิลปิน
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ตำรำง 3 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาพหุปัญญารายบุคคล
โดยจาแนกเป็นรายด้าน
พหุปัญญำ

จำนวน
สถำนศึกษำ
ทั้งหมด (แห่ง)

1. ด้านภาษาศาสตร์
2. ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติสัมพันธ์
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
7. ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติวิทยา
9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต

29,398

สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล
จำนวน (แห่ง)
ร้อยละ
24,786
84.31
23,662
80.49
23,433
79.71
23,743
80.76
22,522
77.88
22,895
77.89
23,186
78.87
22,639
77.00
21,996
74.82

จากตาราง 3 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล โดยจาแนกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ ด้านภาษาศาสตร์ จานวน 24,786 แห่ง (84.31) ด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว จานวน 23,743 แห่ ง (80.76) ด้านตรรกศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน 23,662 แห่ง (80.49) ด้านมิติ
สัมพันธ์ จ านวน 23,433 แห่ง (79.71) ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง จานวน 23,186 แห่ง (78.87) ด้านความสัมพั นธ์
ระหว่างบุคคล จานวน 77.88 แห่ง (77.89) ด้านดนตรี จานวน 22,522 แห่ง (77.88) ด้านธรรมชาติวิทยา จานวน
22,639 แห่ง (77.00) และด้านการคงอยู่ของชีวิต จานวน 21,996 แห่ง (74.82) ตามลาดับ
3.2 เชิงคุณภำพ
ผู้ เรี ย นระดับ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานได้รับการส่ งเสริม ให้ ได้รั บ การศึก ษา โดยการเพิ่ ม พูน ทั กษะ (Re-skill)
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อพัฒนาพหุปัญญาเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษได้รับ การส่ งเสริม สนั บ สนุน ให้ ได้รับ การศึกษาและพั ฒ นาเต็มตามศักยภาพผ่านการเข้าร่ว ม
การประกวด แข่ งขั น ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในด้ านวิ ช าการ ภาษา ศิ ล ปะ ดนตรี และกี ฬ า ที่ ค รอบคลุ ม ประเภท
ความสามารถพิ เศษทั้ ง 10 ด้ า น ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาพหุ ปั ญ ญา ผ่ า นการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ งกิ จ กรรม
ในหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ มี ค วามหลากหลายโดยบู ร ณาการในทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระวิช า ครอบคลุ ม
การพัฒนาพหุปัญญาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 9 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านภาษาศาสตร์ เช่น กิจกรรมโต้วาที เล่านิทาน แต่งกลอน
ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ 2. ด้านตรรกศาสตร์แ ละคณิ ตศาสตร์ เช่ น กิ จ กรรมเกมส์ ท างคณิ ต ศาสตร์
3. ด้านมิติสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมวาดภาพ ประติมากรรม ทัศนศิลป์ 4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เช่น กิจกรรม
กีฬาประเภทต่าง ๆ 5. ด้านดนตรี เช่น กิจ กรรมดนตรีและการขับร้อง 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น
กิจกรรมกลุ่ม 7. ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 8. ด้านธรรมชาติวิทยา เช่น กิจกรรม
การสารวจระบบนิเวศในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 9. ด้านการคงอยู่ของชีวิต เช่น กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
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4. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้โรงเรียนดาเนินงานให้
ผู้เรี ย นระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานที่ มีความต้องการพิเศษได้รับ การดูแลช่ว ยเหลื อและส่ งเสริมให้ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพโดย มีการจัดทาข้อมูลและการจัดทาแผน ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบต่างๆ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. โรงเรียนคัดกรองความถนัดของเด็กทั้ง 10 แบบ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
- คัดกรองนักเรียนตามความสามารถพิเศษของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สอดแทรก และ
บูรณาการในรายวิชา/สร้างแบบทดสอบให้นักเรียน ส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้พัฒนาตนเอง
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เน้นรูปแบบให้นักเรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติ เน้นทักษะการนาเสนอผลงาน
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดรายบุคคลในรูปแบบ ชุมนุม หรือค่ายทักษะ หรืออื่น ๆ ได้แก่
- ด้านผู้นา ทากิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมหน้าเสาธง จานวน
นักเรียน 1,572 คน จานวน 97 โรงเรียน
- ด้านนักคิด ทากิจกรรม STEM กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ นักเรียน 869 คน จาก 67 โรงเรียน
- ด้านสร้างสรรค์ ทากิจกรรมในด้านศิล ปะและนันทนาการ กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง นักเรียน
1,095 คน จาก 67 โรงเรียน
- ด้านนักวิชาการ ทากิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning นักเรียน 829 คน จาก 67 โรงเรียน
- ด้านนักคณิตศาสตร์ ทากิจกรรมการแข่งขันคานวณทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
นักเรียน 712 คน จาก 70 โรงเรียน
- ด้านนั กวิทยาศาสตร์ ท ากิจกรรมประกวดทักษะทางวิท ยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย
กิจกรรมโครงงานนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง นักเรียน 570 คน จาก 62 โรงเรียน
- ด้านนักภาษา ทากิจกรรมภาษาวันละคา กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรม
ประกวดทักษะทางภาษา นักเรียน 911 คน จาก 68 โรงเรียน
- ด้านนักกีฬา ทากิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน นักเรียน 3,066 คน จาก 131
โรงเรียน
- ด้านนักดนตรี ทากิจกรรมประกวดร้องเพลงในวันสาคัญต่าง ๆ กิจกรรมการแข่งขันทางด้านดนตรี
นักเรียน 763 คน จาก 62 โรงเรียน
- ด้ านนั กศิลปิ น ท ากิจกรรมชุมนุมศิลป์สร้างสรรค์ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนแสดงศักยภาพ ด้ านความสามารถ
ทางศิลปะ กิจกรรมประกวดด้านศิลปะ นักเรียน 1137 คน จาก 73 โรงเรียน
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ข องครู ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เด็ ก ทั้ ง ภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย น
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มที่ โดยที่ครูนานักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็ก จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ เช่น ด้านนักภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเป็นประจา และให้นักเรียนได้ใช้ภาษานั้น ๆ กับเจ้าของภาษา
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โดยตรง ตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษ นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกแล้วยังทาให้นักเรียนได้ ใช้ภาษากับ
เจ้าของภาษาโดยตรง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้จริง และสามารถนาไปใช้ได้
ด้ำนพหุปัญญำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามแนวคิดของเอดวอร์ด เดมมิ่ง (Edward Deming) ที่เรียกว่าวงจรควบคุมคุณภาพ หรือวงจร PDCA
ประกอบด้วย กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงแผน (Plan – P)
1. ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำร
1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศ
1.1 ข้ อ มู ล สารสนเทศ และสิ่ งอ านวยความสะดวกในการจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เช่ น ห้ อ งเรีย น
ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
1.2 ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT / O-NET)
1.3 ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับครู เช่น จานวนครู คุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่ รายวิชาที่สอน
ผลงานทางวิชาการ การจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียน สื่อ อุปกรณ์การสอน แหล่งข้อมูลเรียนรู้
1.4 ข้อมูลด้านกระบวนการเรียนการสอน เช่น ลักษณะและวิธีการสอน ตารางสอน การมีส่วนร่วมของ
นักเรียน การใช้ตาราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผลการเรี ยนการสอนซ่อมเสริม
วิธีและการใช้เครื่องมือประเมิน
2. องค์ความรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการนิเทศ ติดตามเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีองค์ความรู้ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายของการจัดการเรียน
การสอนแบบพหุปัญญา
ประเด็นที่ 2 การบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา
2.1 รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/เทคนิค เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา
2.2 แนวทางการจัดทาแผนเรียนรู้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา
2.3 สารสนเทศด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ 3 การจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา และแนวทางการจัดทาแผนเรียนรู้ที่สอดแทรกกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา ได้แก่
3.1 การเลือกกิจกรรม รูปแบบ วิธีการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา เพื่อบูรณา
การในแผนการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เรี ย น โดยใช้ สื่ อ เทคโนโลยี แ ละแหล่ งเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ กระตุ้ น ผู้ เรีย น
อย่างเหมาะสม
3.2 การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
3.3 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา
ประเด็นที่ 4 รูปแบบการนิเทศ ติดตาม
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2. วำงแผนและกำหนดทำงเลือก
การนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา กาหนดแผนงาน ดังนี้
1. ประชุมสร้างทีมนิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน
2. ดาเนินการนิเทศผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
3. ใช้เทคนิคการนิเทศหลากหลาย เช่น เทคนิคการนิเทศตามสถานการณ์ เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ
สะท้อนคิดและเป็นพี่เลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) เทคนิคการนิเทศแบบสนทนากลุ่ม
4. กาหนดระยะเวลาการนิเทศ จานวน 2 ครั้ง
3. กำรสร้ำงสื่อ เครื่องมือและกำรพัฒนำวิธีกำรนิเทศ
ดาเนินการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ สร้างและพัฒนาตามกิจกรรมการนิเทศในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็น
เครื่องมือนิเทศ กากับ และติดตาม การพัฒนาการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา
โดยการจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา ดังนี้
1. โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมการนิเทศ การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ขั้นตอนที่ 2 กำรปฏิบัติ (Do – D)
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบพหุปัญญา รายละเอียด ดังนี้
1. ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
3. ดาเนิน กิจกรรมตามโครงการโดยการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักระดมพลังความคิด
สร้างเครือข่าย และกาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมระดับสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
5. นาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
6. สรุปและรายงานผล
ขั้นตอนที่ 3 กำรตรวจสอบ (Check – C)
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลดาเนินการนิเทศ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจาโรงเรียน
และจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 กำรปรับปรุง (Act – A)
ผู้นิเทศจัดกิจกรรมพบปะ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความสาเร็จของการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งความพึงพอใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
พหุปัญญา ภายในโรงเรียนร่วมกัน การประเมิน สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5. ปัญหำและอุปสรรค
ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ
1. งบประมาณในการดาเนิ นโครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่ มีความสามารถพิเศษให้ ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง
2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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เช่น อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องดนตรี เป็นต้น
3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
4. สถานศึกษาไม่มีเครื่องมือในการคัดกรองเด็กทีเ่ ป็นรูปแบบมาตรฐาน
5. ขาดพื้นที่ฝึกซ้อม และเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
6. ผู้ ป กครองขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการดู แ ล และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ต รหลานที่ เป็ น เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ หรือสภาพความพร้อมทางด้านครอบครัวของนักเรียนบางคนไม่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถ
พิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
7. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ ไม่สามารถดาเนินการ
จัดการประกวดแข่งขันความสามารถพิเศษในบางประเภทได้ตามปกติ ทาให้ต้องมีการงดการแข่งขันบางประเภท เช่น
การแข่งขันกีฬา ประกวดวงดนตรี
ด้ำนพหุปัญญำ
1. นโยบายในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนด้านการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างสมดุลทุกด้าน และการพั ฒ นาพหุปัญญา รวมทั้งขาดคู่มือแนวทางการดาเนินงานในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินการพัฒนาพหุปัญญาให้ครอบคลุมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒนาพหุปัญญาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดอบรม พัฒนาครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการพัฒนาพหุปัญญาด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขาดความพร้อมด้านบุคลากร ทาให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
4. ขาดแคลนครูผู้สอน ครูไม่ครบชั้น ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบางสาขาวิชา
5. ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งยังขาดความตระหนักในการกระตุ้นให้ครูเห็น ความสาคัญของการพัฒนา
พหุปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน
6. ครู บ างส่ ว นยั งขาดความรู้ ค วามเข้าใจที่ ถูก ต้ อ งในการจั ด ท าแผนการเรีย นรู้เพื่ อ พั ฒ นาพหุ ปั ญ ญา
รายบุคคลทั้ง 9 ด้าน ขาดเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการวัดและประเมินผล
7. ครูมีข้อจากัดในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากภาระงานในเรื่องอื่นๆ ของครูผู้สอนมีมาก
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาพหุปัญญาไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่และเกิดความต่อเนื่อง
8. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีข้อจากัด หลาย
ประการ ได้แก่ นักเรียนบางส่วนขาดความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์
ไฟฟ้า หรือ Internet ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญาไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
9. ความแตกต่ างระหว่างบุ คคลของนั กเรียน ที่ มี พื้ นฐานความสามารถที่ แตกต่ างกั น บางส่ วนขาดทั กษะ
ด้านภาษา การอ่าน การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ ซึ่งใช้เวลาในการฝึกฝนไม่เท่ากันในแต่ละคน ครูจึงต้องใช้กระบวนการ
จัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป
10. ผู้ปกครองบางส่วนยังมีค่านิยมการให้ความสาคัญเฉพาะด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมิได้คานึงถึง
พหุปัญญาในด้านอื่นๆที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคน
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6. ข้อเสนอแนะ
ด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริม สนับสนุน
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ ใ นก ารพั ฒ นาเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ
2. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดทาคู่มือวัดความสามารถพิเศษของเด็กให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีเวทีการแข่งขันความสามารถพิเศษต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งทาข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ
องค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาสในการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้ำนพหุปัญญำ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
พหุ ปั ญ ญาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ร ะดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้
การดาเนินงานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัด ในการดาเนินการพั ฒ นาพหุ ปัญญาให้ ครอบคลุ มทั้งการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒนาพหุปัญญาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ
3. เร่งรัดการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งอัตรากาลังครูในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนในสาขาวิชาต่างๆ
4. สร้างความตระหนักแก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาพหุปัญญาด้านต่างๆ
ของผู้เรียน โดยการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุ ปัญญา
การจัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลทั้ง 9 ด้าน องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางพหุปัญญา
เทคนิควิธีการสอนของครูทมี่ ีความหลากหลาย รวมทั้งการวัดและประเมินผล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีนโยบายหรือแนวทางในการพิจารณาการลดภาระ
งานด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การเรีย นการสอนในชั้นเรียนของครู เน้นการบูรณาการลดเอกสารในการรายงาน
ผลการดาเนินงาน เพื่อครูผู้สอนจะได้มีเวลาจัดเตรียมแผนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญาได้อย่างเต็มที่
6. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่จาเป็นและช่ว ย
ส่งเสริมในด้านการพัฒนาพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้แก่สถานศึกษา รวมทั้งสารวจและติดตั้งระบบสัญญาณ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมในบางพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
7. สถานศึกษาควรมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพหุปัญญาด้านอื่นๆ
ที่นอกเหนือไปจากความเป็นเลิศทางวิชาการ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสาคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาพหุปัญญาในด้านต่าง ๆของผู้เรียน
8. ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา และสถานศึก ษาในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
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พหุปัญญาของผู้เรียนในสังกัด โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านพหุปัญญาในรูปแบบการจัด
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. รูปภำพกิจกรรม
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2.2 กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิศึกษำ และห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้ำงอนำคตให้ผู้เรียนมีอำชีพและมีงำนทำ
1. ควำมนำ
กระทรวงศึกษาธิการให้ ความสาคัญกับการผลิตและพัฒ นากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยคานึงถึงเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต ซึ่งในการผลิตและพัฒนากาลังคนที่ต้องชัดเจนในสาขาต่าง ๆ เพื่อการผลิตกาลังคนที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเสริมสร้าง
ทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านภาษา และทักษะดิจิทัล ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
และมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทางาน เช่น ระบบทวิภาคี นอกจากนี้ มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ งขั บเคลื่ อนนโยบายการจัดการศึ กษาแบบทวิ ศึกษา และ
ห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาให้
ผู้ เรี ย นมีอาชีพ และมีงานทาอย่ างหลากหลาย สอดคล้ อ งกับ ความสนใจความถนั ดของนั กเรียน ความพร้อ มของ
สถานศึกษา และบริบทของตลาดแรงงานในพื้นที่ เพื่อจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายการพัฒ นาและ
เตรีย มความพร้อมอย่างรอบด้านให้ กับ ผู้ เรียนในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และมี สานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบู รณาการและการวั ดผลประเมิ น ผลจาก Passive Learning เปลี่ ยนเป็ น Active Learning ให้ ผู้ เรี ยนเรี ยนรู้ จาก
สถานการณ์การปฏิบัติจริง แก้ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น ทาให้ผู้ เรียนสามารถค้นพบตนเอง เตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อ หรือมีทั กษะและสมรรถนะความรู้ที่ เป็น พื้ นฐานทางวิชาชีพ ควบคู่กับ การพั ฒ นาครูแนะแนวและ
ครูที่ปรึกษาให้สามารถจัดกระบวนการแนะแนวที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเอง และกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านองค์ความรู้และทักษะการดาเนินชีวิต ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้โลก
ของอาชีพและการทางาน มีทัศนคติที่ดแี ละมีความพร้อมในการประกอบอาชีพสุจริตต่อไป
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทา ดังนี้
1. โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1.1 การสร้างโอกาสให้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยการจัดทาแนวทางความร่วมมือในการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนทางเลือกเฉพาะสาขาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่มีแนวโน้มที่ดีสาหรับตลาดแรงงานในอนาคตในโรงเรียนนาร่อง 18 โรงเรียน และจัดทา
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 การจัดกิจกรรมอัจฉริยชนคน OBEC (OBEC STAR) เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ทั้งทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้ได้รับ
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โอกาส แสดงความสามารถเฉพาะบุคคลในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพ ตามความถนัด
ของพหุปัญญา และเป็นการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ
2. โครงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทา ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
2.1 การพัฒนาและขับเคลื่อนงานแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมการวัดแววและความถนัดด้านอาชีพ
2.3 การเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยการจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
เพื่อให้เด็กเรียนรู้แล้วสามารถทาได้ หรือเป็นอาชีพได้ เช่น การประกอบอาหาร การทาขนม เป็นต้น และการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพเป็นหน่วยการเรียน โดยกาหนดให้เรียนในวิชาพื้นฐานหรือวิชาเลือก ซึ่งผู้เรียนสามารถนับและ
เก็บหน่วยกิตตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา หากต้องการศึกษาต่อด้านสายอาชีพก็สามารถนาหน่วยกิตไปนับรวมได้
2.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนศูนย์แนะแนวและสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนว
2.5 การจัดการศึกษาเพื่ อการมีงานท าแก่โรงเรียนในพื้นที่ บู รณาการจัดการศึกษาพื้นที่ นาโต้ จังหวัด
เชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
2.6 สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานโครงการห้ องเรียนอาชีพ โดยจัดสรรงบประมาณแก่ห้ องเรียนอาชีพ
6 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 2) โรงเรีย นแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
3) โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 4) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส 5) โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
จังหวัดปัตตานี และ 6) โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา
2.7 การพั ฒนาเอกสารกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ในยุค New Normal
เอกสารคู่มือการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม (ทักษะชีวิต) และการให้คาปรึกษาบูรณาการกับฐานข้อมูล HERO
2.8 สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานศู น ย์ แ นะแนวประจ าจั งหวัด โดยจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ยกระดั บ
การขับเคลื่อนงานแนะแนวให้กับศูนย์แนะแนวประจาจังหวัด 77 จังหวัด 78 ศูนย์ และศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่
การศึกษา 183 ศูนย์ รวมจานวน 261 ศูนย์
3. โครงการนั กธุรกิ จ น้ อยมี คุณ ธรรมน าสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (The Young Entrepreneur Project)
ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
3.1 จั ด การประกวดนวัต กรรมการจัด การเรีย นการสอนงานอาชี พ และนวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของ
นักเรียน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน และสนับสนุนให้ ร่วมกิจกรรมของ
รัฐบาล โดยครูและนักเรียนในโครงการร่วมการจัดแสดงสาธิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน ในส่วนของ
กิจกรรมการแสดงสินค้าของนักเรียน ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ระหว่าง
วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam)
3.2 สร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการและแนวทางดาเนิ นการของศู นย์ แกนน าขยายเครือข่ ายโครงการ
นั กธุ รกิจน้ อยมีคุณ ธรรม น าสู่ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยการจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนศูนย์แกนนาฯ จานวน
38 โรงเรียน โรงเรียนละ 66,000 บาท เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และ
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 การวิจัยและพัฒ นาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อสร้างหลักสูตรและชุดฝึกสื่อผสมในการพัฒนาทักษะที่สาคัญของ
การเป็นผู้ประกอบการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียน
อาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทา ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและจุ ด เน้ น ในการพั ฒ นาและยกระดั บ การจัด การศึก ษา เพื่ อ การเป็ น ประชาคมโลก
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทักษะการทางาน ทักษะอาชีพ และการเป็นพลโลก
ทาให้สถานศึกษามีหลักสูตรทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักลักษณะอาชีพ
ต่างๆ ในท้องถิ่นหรืออาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนาไปสู่การค้นพบตัวตนว่ามีความถนัดและบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพ
ใด ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งได้บูรณาการทักษะอาชีพลงในรายวิชาพื้นฐาน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เน้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เช่น ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ทักษะทางด้านพาณิชยกรรม
ทักษะทางด้านเกษตรกรรม ทักษะทางด้านศิลปกรรม และทักษะทางด้านคหกรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเรียนรู้
หรือทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพและสามารถอยู่ร่วมกับบุ คคลอื่นได้อย่างมีความสุขทาให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) โดยดาเนินการด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ระบบ On-site และ Online
3. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) และ Soft Skills
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล สารวจความต้องการ
ของผู้เรียน ความถนัด ความสนใจและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อจัดทาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงสู่ทักษะอาชีพและการศึกษาต่อ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มรายวิชาที่สามารถเปิดรายวิชาตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน และสารวจครูผู้สอนที่สามารถเป็นผู้สอนในรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ถ้าสถานศึกษาไม่มีครูผู้สอนในรายวิชา
นั้นได้ สถานศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากสถานบัน
อาชีวศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได้ โดยในรายวิชานี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ โดยให้นักเรียนได้เลือกประเด็นที่สนใจในด้านอาชีพ เพื่อกาหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยครูผู้สอนต้องคอยดูและให้คาปรึกษาให้
เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน
5. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ กษาด าเนิ น การจั ดฐานการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บ อาชี พ โดยจั ดสภาพแวดล้ อม
ในโรงเรีย นที่ มีอยู่ให้ เป็ น เปนฐานการเรีย นรู เกี่ยวกับ อาชีพ เพื่ อให้ ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู จากสถานที่จริง เช่น
แหล่งเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เปนการสรางประสบการณตรง
ให้ กั บ ผู้ เรี ย น ซึ่ งแหลงเรี ย นรู ต าง ๆ ภายในโรงเรี ย นก็ จ ะชวยใหนั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข้ า ใจ และตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของอาชีพ โดยมีครูหรือผูที่มีหนาที่ประจาฐานการเรียนรูคอยใหคาแนะนา อานวยความสะดวกในการเรียนรู
และประเมินผลการเรียนรูของผู้เรียน

31
6. การเสริมทักษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเสริมทั กษะอาชีพในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ
คื อ กิ จกรรมแนะแนวกิ จกรรมนั กเรี ยน และกิ จกรรมเพื่ อสั งคมและสาธารณประโยชน์ โดยให้ ส ถานศึ ก ษามี อิ ส ระ
ในการเลือกจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคนพบความถนัดและความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให
เต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้สถานศึกษาได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา นอจากนี้แล้วครูผู้สอนอาจให้ความดูแลและช่วยเหลื อเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบและรู้จัก
ตนเองได้เร็วขึ้น
7. การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ เรี ย นได้ เสริ ม สร้ างทั กษะและฝึ ก ประสบการณ์ อาชี พ จากผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในอาชี พ นั้ น ๆ ตามความถนั ดและ
ความสนใจด้านคหกรรมด้านอุตสาหกรรม เช่น รายวิชาขนมไทย รายวิชาจักสาน เป็นต้น
8. ส่ งเสริ ม สนั น สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด กิ จกรรมการสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ อ าชี พ (Work Experience)
ในลั ก ษณะการสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ อ าชี พ นอกชั้ น เรีย น สนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นได้ เรี ย นรู้ โลก
ของการทางานตามสภาพจริง เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนทางานในช่วงปิดภาคเรียนจากสถานประกอบการต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดประสบการณ์และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีในการทางาน
9. นิเทศ ติดตาม เพื่อให้คาแนะนาแก่สถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาและการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ไป โดยกาหนดให้ สถานศึกษาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ที่โรงเรียนจัดเพื่อนิเทศ และให้ คาแนะนาในการปรับปรุง
รายวิช าเพิ่มเติม ตลอดจนการสร้างและพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการการถอดบทเรียนและคัดเลื อกผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นแบบอย่างได้
3. ผลกำรดำเนินงำน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี ผ ลการดาเนิน งานตามโครงการเพื่ อส่ งเสริม การจั ด
การศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทา ดังนี้
1. โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาในศตวรรษที่ 21 ได้จัดทาแนวทางการพัฒนาและ
บู ร ณาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี งานท าในศตวรรษที่ 21 โดยส่ งเสริมให้ โรงเรียนมี รูปแบบการจัดแผนการเรียน
(Education Program) หรือรายวิชาเพิ่มเติมรองรับความต้องการประเภทวิชาชีพที่มีรูปแบบเป็นไปตามบริบทพื้นที่ของ
ท้องถิ่น ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาโครงงาน (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จัดทาหน่วยการเรียนรู้ของแผน
การเรียนรู้บูรณาการ เพื่อนาไปสู่เส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Path) และการศึกษาต่อของนักเรียน รวมทั้ง
ความก้าวหน้าความร่วมมือในการสร้างโอกาสให้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในด้านการประสานงาน การบริหาร
จัดการ ด้านการจัดทาหลักสูตร ด้านบุคลากร และด้านประเมินผล โดยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและ
ต้องการร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการได้รับ ข้อเสนอแนะของโรงเรียนต่อแนวโน้มความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
2. โครงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทา หรือโครงการยกระดับการขับเคลื่อน
งานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา
โดยได้จัดทาแบบวัดความสนใจในอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาแนว
ทางการดาเนินงานโครงการเพิ่ มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนจากครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ การพัฒนามาตรฐานการแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะให้กับนักเรียน และได้จัดทาเอกสารคู่มือการแนะ
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แนวด้านส่วนตัวและสังคม (ทักษะชีวิต) และการให้คาปรึกษาโดยบูรณาการกับฐานข้อมูล HERO เอกสารกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ในยุค New Normal
3. ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ
ตำรำง 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับชั้น
ม.1

ม.2

ม.3

รวม

จำนวนผู้เรียน ผู้เรียนทึ่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำที่พัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ใน ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง ๆ
(คน)
ด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ กำรประกอบอำชีพ
เพื่อกำรประกอบอำชีพ
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
506,728
473,378 คน (93.42%)
2. โครงการส่งเสริมอาชีพและมีงานทา
3. ศึกษาดูงานแลฝึกทักษะอาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.โครงการสหกรณ์โรงเรียน
2.โครงการงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
501,501
466,295 คน (92.98%)
3.โครงการส่งเสริมอาชีพและมีงานทา
4.โครงการส่งเสริมอาชีพงานช่าง
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวิถีพอเพียงสู่อาชีพที่ยั่งยืน
2.การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม
495,695
465,591 คน (93.93%)
3. โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
4. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Makser Space
“ฝ้ายเพื่อชีวิต”
5. โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
1,503,924
1,405,264 คน (93.44%)

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งหมด จานวน 1,503,924 คน ได้รับ
การพัฒ นาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ จานวน 1,405,264 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.44 และโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 5 ลาดับแรก ได้แก่ 1) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากิจกรรมการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมวิถี
พอเพียงสู่อาชีพที่ยั่งยืน 2) การเสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม 3) โครงการเปิดโลกกว้างสร้าง
เส้นทางสู่อาชีพ 4) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Masker Space “ฝ้ายเพื่อชีวิต” 5) โครงการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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ตำรำง 5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

ผู้เรียนทึ่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ ในด้ำนต่ำง
ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ

ม.4

300,508

273,981 คน (91.17%)

ม.5

279,478

256,576 คน (91.81%)

ม.6

261,731

245,109 คน (93.65%)

รวม

841,717

775,666 คน (92.15%)

โครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำที่พัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพ
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ
1.อบรมอาชีพระยะสั้น/แนะแนวอาชีพ
2.จัดในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
3.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น การทาผ้ามัดย้อม
4.จัดเป็นกิจกรรมชุมนุมเน้นอาชีพ
5.โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน
1. หลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น
ทวิศึกษา โครงงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชุมนุม/ชมรม เช่น ช่างเชื่อมโลหะ
2. หลักสูตรระยะสั้น, ด้านการเกษตร, ด้านอาชีพ
1.โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ
2.โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านอาหารและงานช่าง
3.โครงการศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.โครงการทักษะดีมีอาชีพ
5.กิจกรรมแนะแนว

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั้งหมด จานวน 841,717 คน ได้รับการ
พั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ สมรรถนะ หรื อ ทั ก ษะอาชี พ ในด้ า นต่ าง ๆ เพื่ อ การประกอบอาชี พ จ านวน 775,666 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.15 และโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ 5 ลาดับแรก ได้แก่ 1) อบรมอาชีพระยะสั้น/แนะแนวอาชีพ 2) หลักสูตรระยะสั้น
เรีย นรู้จ ากวิทยากรท้องถิ่น ทวิศึกษา โครงงานอาชีพ กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน ชุมนุ ม/ชมรม เช่น ช่ างเชื่ อมโลหะ
ด้านการเกษตร 3) โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน 4) โครงการอิ่มท้องสมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง
และ 5) โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. ปัญหำและอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้การดาเนินกิจกรรมล่าช้า
และไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการดาเนินการส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัด
การเรียนการสอนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือมีการดาเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และ
ห้องเรียนอาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ง ยังไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาต่อ และทักษะอาชีพ
3. ทัศนคติของผู้ปกครองมีผลต่อการกาหนดเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานทาของนักเรียน
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4. การดาเนินงานของสถานศึกษาที่เป็นศูนย์หรือแกนนาโครงการขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหรือขาดแคลนครูผู้มีความเชี่ยวชาญ
5. ข้อเสนอแนะ
1. ยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา
และสร้ า งเสริ ม สมรรถนะผู้ เรี ย นเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ และการมี ง านท าในรู ป แบบ Online มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความต่อเนื่องและเข้มแข็งโดยใช้ระบบออนไลน์ในการดาเนินการบางกิจกรรม สาหรับกิจกรรมที่ต้องดาเนินการแบบ
face to face จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อปฏิ บั ติ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข อย่างเข้ ม งวด หรือ พิ จารณาชะลอ
การดาเนินกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง
2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้
พร้อมในการสนับสนุน สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา
6. รูปภำพกิจกรรม
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3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.1 กำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
1. ควำมนำ
การศึกษาถือเป็นนโยบายที่สาคัญ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการผลิตทรัพยากร มนุษย์
ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นอนาคตที่สาคัญของชาติและเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและคุณธรรม
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 หรือ ยุทธศาสตร์ช าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยกาหนดให้คนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม ทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการ
บนฐานการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และที่สาคัญในยุทธศาสตร์นี้ ยังได้กาหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เ รียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
มีการออกแบบ ระบบการเรียนรู้ใหม่ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนบทบาทครูจาก
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกประเภทโดยให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียน การพัฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นการจัดระบบ
การศึกษาและระบบฝึ กอบรมบนฐานสมรรถนะที่ มีคุณ ภาพสูงและยืดหยุ่นผ่ านกลไกต่าง ๆ และการตระหนักถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ โดยน้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีความเท่าเทียม ตลอดจนการเพิ่ มทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บุคลากรมีความเป็นครูมืออาชีพ
มีสื่ออุปกรณ์ ที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โลกสมัย ใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกได้
เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จาเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์
ทั ก ษะในการเลื อ กสรรและประมวลข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมากมาย ไม่ ใช่ ทั ก ษะด้ า นการท่ อ งจ าอี ก ต่ อ ไป
แต่ในสภาพปั จจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสื อเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการอันนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
เมื่ อ เที ย บกั บ นานาประเทศ ดั งนั้ น ในการจั ด การเรีย นการสอนในยุ ค นี้ จึ งควรมุ่ งให้ ผู้ เรี ยนเกิ ด การสร้ างทั ก ษะ
แห่งอนาคตใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
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2. กระบวนกำรดำเนินงำน
การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง ระบบสู่ ก ารยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการเตรี ย มผู้ เรี ย น
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 2) เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของ
สถานศึกษา และ 3) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานยกระดับคุ ณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรง
รวมทั้งสิ้น 2,250 โรง (ใช้เขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตเดิมเป็นฐาน) โดยโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ
80 บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัด
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดาเนินการ พัฒนา
การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ดังนี้
1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยได้ดาเนินงาน ดังนี้
1.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทัก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน
1.2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้เรียน เช่น การนาเสนอผลงาน
นักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.3 นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.4 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายฯ จังหวัด 77 จังหวัด โดยใช้จานวนโรงเรียนในแต่ละเครือข่ายเป็นฐาน
ในการจัดสรรงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,535,400 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสรรงบประมาณ คือ
1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒ นาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
แต่ละจังหวัด โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในการพัฒ นาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ส่งเสริมและพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 3) สรุปและ
รายงานผลการดาเนินการ
2. การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้งระบบสู่ ก ารยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนและการเตรียมผู้ เรีย น
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ/รับรอง ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (KRS) ตามมาตรการ
ปรับ ปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รอบที่ 2
ปี 2563 ตัวชี้วัดศตวรรษที่ 21 มีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ
10 โรงเรียน และมีการจัดทาเครื่องมือการประเมินตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
2.2 รวบรวมข้ อ มู ล รายชื่ อ โรงเรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้
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มี ทั ก ษะศตวรรษที่ 21 ได้ ป ระสบผลส าเร็ จ ติ ด ตามการด าเนิ น งานการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะศตวรรษที่ 21
ทางออนไลน์ มีการจัดทาวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และ
จัดทาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒนาสื่อ 65 พรรษาฯ และเอกสารประกอบสื่อ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และได้มีการพัฒนา
สื่อ และเอกสารประกอบสื่อ ภาคเรียนที่ 1 โดยได้จัดทาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจั ดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทและชีวิตจริง (on life) ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภ าษาไทย กลุ่มสาระการเรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องใน
วโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา
2.4 ตรวจสอบ/รับรองข้อมูล การรายงานผล ฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระบบ KRS ปีงบประมาณ 2564 และติดตาม
การนาสื่อ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 1 ไปใช้ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะติดตามการใช้สื่อ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom Meetings
3. ผลกำรดำเนินงำน
ภาพรวมของผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 พบว่า
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2,250 โรง (225 เขต เขตละ 10 โรง) ดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตาม
โครงการครบทั้ง 3 กิจกรรมทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยจากการรายงานในระบบ KRS พบว่า ผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จานวน 855,387 คน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จานวน 851,935 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60
2. โรงเรียนดาเนิ นงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน
3. ครู ผู้ สอนได้ รั บการพั ฒ นาศั กยภาพด้ านการจั ดการเรียนรู้ที่ สอดคล้ องกั บทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 และ
มี เทคนิ ค /วิธีก ารจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรมการจั ด การเรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด ทั ก ษะการเรีย นรู้
แห่ งศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภ ายในสถานศึกษา/เขตพื้น ที่ การศึกษา และ
ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อค้นพบที่ได้จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พบว่า
1. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องมีความยืดหยุ่นสูง และต้องมีแผนพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและคาดเดาไม่ได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การบูรณาการเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานโครงการจนประสบความสาเร็จ
3. การวั ดและประเมิ นผลการพั ฒ นาทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 นอกจาก 3Rs (Reading, writing, Arithmetic)
ยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานกลาง/แบบทดสอบที่สามารถวัดและประเมินผล ครูต้องใช้เทคนิคในการออกแบบ
กิจ กรรมร่วมกับ การสั งเกตพฤติกรรมเพื่ อประเมินว่าผู้เรียนมีทักษะและคุณ ลั กษณะตาม 8Cs แล้ วหรือไม่ ดังนั้ น

38
ในสถานการณ์โควิดที่ครูไม่ส ามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ทาให้ ยากต่อการประเมินการพัฒ นาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ในเชิงคุณภาพ แต่ยังคงประเมินได้ในเชิงปริมาณ
4. ครูยังต้องการและจาเป็นต้องได้รับการพัฒ นาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
5. การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยี สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และการอบรมพัฒนาสาหรับครูและนักเรียน ยังคงเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6. ความแตกต่างของสถานศึกษาที่ผู้บริหารใช้การนิเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร ส่งผลอย่างมากต่อ
ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
4. ปัญหำและอุปสรรค
1. สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรน่ าสายพั น ธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่ งผลต่อ การพั ฒ นาการจั ด
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1.1 โรงเรียนไม่สามารถจั ดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในห้ องเรียนได้ ครูไม่สามารถใช้นวัตกรรม
ในการจั ดการเรี ยนการสอนได้ เต็ มที่ ตามที่ วางแผนและออกแบบไว้ ส่ งผลกระทบต่ อการพั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ มี ทั กษะ
ศตวรรษที่ 21
1.2 ความซับซ้อน/ข้อจากัดในการปรับหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดแนว เพราะโควิด
ทาให้มีเวลาเรียนสั้นลง/ไม่ตรงตามปฏิทินการศึกษาปกติ โรงเรียนและครูจาเป็นต้องคิดวิธีการคงคุณภาพในการจัด
การศึกษาในสถานการณ์วิกฤติที่ไม่คุ้นเคย
1.3 ภาระงานที่มากขึ้นของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับวิธีจัดการเรียนรู้กิจกรรม สื่อ
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนต้องคานึงถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
การกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจการเรียนอย่างสม่าเสมอแม้จะอยู่นอกห้องเรียนปกติซึ่งง่ายต่อการที่นักเรียนจะเสียสมาธิ
โรงเรียนหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจานวนครูไม่พอ/ครูไม่ตรงวิชาเอก
1.4 ครูขาดความชานาญในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
1.5 ไม่ส ามารถจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออฟไลน์ได้ หากมีการจั ดแบบออฟไลน์ก็ต้องจากัด
จานวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือดาเนินการด้วยข้อจากัด ตามมาตรการทางสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่
1.6 ในหลายเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถออกนิเทศตามปกติได้ แม้จะพยายามทดแทน
ด้วยการนิเทศออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าการนิเทศแบบ face-to-face
1.7 การติดต่อประสานงานขาดช่วง/เป็นไปด้วยความยากลาบากเนื่องจากอุปสรรคในการสื่อสาร
1.8 ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่บ้านแก่บุตรหลานตนเอง
2. การขาดแคลนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ และทางวิชาการ ได้แก่
2.1 งบประมาณสนับสนุ นการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครู นักเรียน)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
2.2 องค์ความรู้/โมเดล/วิธีการ/เครื่องมือในการปรับการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนาไปปรับใช้ได้
ทันทีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
2.3 ความรู้ ความชานาญในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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2.4 เครื่องมือ สื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ
On Hand, Online, On Demand, On-Air เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
2.5 เครื่องมือการวัดและประเมินผลทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เป็นมาตรฐานกลางและสามารถนาไปใช้ได้ทันที
2.6 งบประมาณในการดาเนินงานโครงการสาหรับโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
2.7 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานโครงการ (ทั้งครู และศึกษานิเทศก์)
2.8 พื้นฐานความรู้และฐานะทางเศรษฐกิจนักเรียนมีความแตกต่างกัน ทาให้ยุ่งยากในการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
5. ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมตามสถานการณ์การระบาดของพื้นที่ ประชุมร่วมกับโรงเรียนในการวิเคราะห์
นโยบายของ ศธ. และ สพฐ. เพื่อใช้ในการปรับหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดแนว
1.2 โรงเรียนวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด เพื่อบูรณาการสาระการเรียนรู้ และออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ที่ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาด เน้นจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุทุกตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ผ่ า นการท ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Online, On Hand, On Demand, On-Air หรื อ แบบผสมผสาน
ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน โดยคานึงถึงคุณภาพการเรียนรู้ และข้อจากัดเรื่องเวลาเรียน การตรึงความสนใจของ
ผู้เรียน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
1.3 ออกแบบการเรียนรู้โดยบู รณาการกิจกรรมกับชีวิตประจาวันของนักเรียนในช่ว งโควิด สอดแทรก
การพัฒนาทักษะ 3Rs8Cs ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
1.4 ให้ความสาคัญกับการติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด เพื่อประเมินผลลัพธ์
ของการจัดการเรียนรู้เพื่อนามาปรับปรุง
1.5 ให้เขตพื้น ที่การศึกษารวบรวมสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธี เครื่องมือการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียน
ในเขตพื้นที่และแหล่งต่าง ๆ สร้างเป็นคลัง online resources ให้ครูสามารถเข้าถึงและเลือกนาไปใช้ประกอบการจัด
การเรียนการสอนได้ เพื่อเป็นการตัวช่วยครูให้มีสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือที่หลากหลายสาหรับนาไปปรับใช้ในการจัด
การเรียนการสอนออนไลน์ที่จาเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนตลอดเวลา
1.6 จัดอบรม พัฒนา ส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน เช่น การอบรมการใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ การอบรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์พิเศษ Learn from Home การอบรมเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
1.7 ให้ความรู้และคาปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนที่บ้าน
เช่ น การจั ด สิ่ งแวดล้ อ มทางการเรี ย น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ผู้ ป กครองสามารถร่ ว มท ากั บ นั ก เรี ย น และการให้
ความช่วยเหลืออื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน
2. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่
2.2 ในพื้ นที่ ระบาด ใช้ online platforms ต่ าง ๆ เช่ น Line, Facebook, Google Meet ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นวัตกรรม ประกวด แข่งขัน ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
2.3 จัดประกวดคัดเลือก Best practices
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2.4 เชิญผู้ทรงคุณ วุฒิมาให้คาแนะนา/ข้อคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งจากในเขตพื้นที่ นอกเขต
พื้นที่ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ด้านการนิเทศ ติดตาม
3.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศตามบริบทของพื้นที่และความต้องการจาเป็น ให้มีกระบวนการนิเทศ
ที่เข้มข้นและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นอกจากการนิเทศของศึกษานิเทศก์ เช่น ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน รวมทั้ง
การอบรม พัฒนาครูใหญ่ให้สามารถนิเทศงานวิชาการได้ การทา Peer Coaching การทา Lesson Study การทาวิจัย
ชั้นเรียน Open Approach ฯลฯ เพื่อสร้างและส่งเสริมกระบวนการ PLC ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
3.2 เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการทางสาธารณสุข ในการกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน และสร้างปฏิทินการนิเทศที่สอดคล้องกัน โดยออกนิเทศแบบ on site และจัดอบรมในพื้นที่
ที่ไม่มีการระบาด หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่า โดยปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นพื้นที่
โรคระบาด หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นจนต้องงดการนิเทศ on site ศึกษานิเทศก์จะปรับไปใช้วิธีการ
ออนไลน์ในการนิเทศและประชุมอบรม และส่งเสริมให้มีกระบวนการนิเทศภายในที่เข้มข้นขึ้น
3.3 พัฒนาโมเดลการนิเทศที่เหมาะสมกับการนาไปใช้งานจริงตามบริบทของพื้นที่
3.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศ
4. ด้านงบประมาณ
4.1 บูรณาการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับโครงการ
อื่น ๆ ที่ มี งบประมาณสนั บ สนุ น โดยพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของเนื้ อ งานและความเป็ น ไปได้ ในการสอดแทรก
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการพัฒนา Active Learning
โครงการ STEM โครงการพัฒนาคุณธรรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียน World-class ฯลฯ
4.2 เขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมตามกาลังความสามารถ
4.3 ได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้จากชุมชน หรือท้องถิ่น
หมำยเหตุ : ข้อมูลอ้างอิง 1. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรการปรั บ ปรุงประสิท ธิภ าพในการปฏิบั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ พุทธศักราช 2564 ตัว ชี้วัดที่ 1
ระดับ ความส าเร็ จ ของการดาเนิ น โครงการส่ งเสริมผู้ เรียนให้ มีคุณ ลั กษณะและทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยกลุ่ มพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ สานั กวิชาการและมาตรฐานการศึกษากลุ่ มพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2. ฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS System) ตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดั บความส าเร็จของ
การดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย สานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(eMENSCR)
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3.2 กำรพัฒนำครูให้มีทักษะควำมรู้และควำมชำนำญ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ
รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
1. ควำมนำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มี
มาตรฐานวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และให้มีศักยภาพ
ทั ด เที ย มอาณาประเทศ นอกจากนี้ ยั งเป็ น ศู น ย์ ในการทดสอบด้ านภาษาอั งกฤษ (English literacy) และทั ก ษะ
ด้านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital literacy) ซึ่งเป็น ทักษะพื้ นฐานในมาตรฐานวิช าชีพครูบุคลากรอื่นๆ และนักเรียน
ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสาคัญในศตวรรษที่ 21 ที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
เพื่อให้ มีศูนย์ กลางในการบริหารจั ดการและดาเนินการในการทดสอบและอบรมพั ฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
(English literacy) และทัก ษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทั ล (Digital literacy) และด้ านอื่ นๆ และขั บเคลื่ อนศูน ย์พั ฒ นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :HCEC) ให้เกิดการพัฒนาตามสมรรถนะ
วิช าชี พ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี ก ระบวนการพั ฒ นาผ่ า นแพลตฟอร์ ม
ด้านการศึกษา โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
เป็ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการขยายศูน ย์พัฒ นาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิ ศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) ในระดับภูมิภาคเพิ่มเป็น 185 ศูนย์ทั่วประเทศ และขยายผลการจัดทดสอบ อาทิ ความสามารถ
ด้านภาษาจีน และความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อให้ครอบคลุมมิติทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลาง
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ มาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะ
วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC) ระดับจังหวัด โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 ด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) ภายในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.2 ประสานงานการดาเนิ นงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) ภายในจังหวัด
1.4 ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น เช่น สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ เป็นต้น
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2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ Training การทดสอบ Testing
การตรวจสอบและการอบรมพั ฒ นาทั ก ษะอื่ น ๆ ให้ บุ ค คลเกิ ด ทั ก ษะตามมาตรฐานต าแหน่ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ
สมรรถนะวิช าชี พ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตลอดจน
ข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรอื่น
3. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ และบุ ค ลากรอื่ น เพื่ อ ให้ เกิ ด แนวปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น งานและสามารถปฏิ บั ติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
พลเรื อ นสามั ญ และบุ ค ลากรอื่ น เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ร่ ว มกั บ ภาครัฐ เอกชนชุ ม ชนและภาคส่ ว นอื่ น ๆทั้ งในและ
ต่างประเทศ
5. กากับ ติ ดตาม ประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของศูน ย์และให้ ค าปรึ กษาในการพั ฒ นาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรอื่น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานแก่
สาธารณชน
6. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
7. ดาเนิ น การขับ เคลื่ อนนโยบายการยกระดับคุณ ภาพการเรียนการสอนภาษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนของภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8. ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
9. ให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และรองรั บ การพั ฒ นาข้ า ร าชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กระทรวงศึก ษาธิการโดยส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ การส่ งเสริม
สนับสนุ นการพัฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีทักษะด้านภาษาและด้านดิจิทัล ผ่ านศูนย์พัฒ นาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในภาพรวม ดังนี้
9.1 จั ด ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การออกแบบหลั ก สู ต รและจั ด อบรมหลั ก สู ต รออนไลน์
(E-learning) ของประเทศฟินแลนด์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลั กสู ตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) สาหรับผู้ ส อนระดับ ปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลั ย
เฮลซิงกิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้สื่อในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฟินแลนด์ และ
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐานของมหาวิทยาลัยโอลู
9.2 จั ด สรรงบประมาณไปยั ง ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) จานวน 185 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมอบรม/พัฒนาภาษาอังกฤษ และทักษะ
การใช้ ดิ จิ ทั ล ผ่ านระบบออนไลน์ โดยคณะท างานประจ าศู น ย์ HCEC ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและคั ด เลื อ กกิ จ กรรม/
การอบรม/การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นตามบริบทของท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียน
9.3 จั ดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการปรับปรุงศูนย์พั ฒ นาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยจัดสรรให้ แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นศูนย์
ต้นแบบ (Master Center) และศูนย์อื่นๆ
9.4 จั ด อบรมการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษส าหรับ ผู้ บ ริ ห าร ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ ว ย
E-Learning Platform และติดตามผลการอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
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9.5 การประชุมกาหนดระดับ ความรู้และแนวทางการประเมินระดับความรู้ตามมาตรฐานสมรรถนะ
ทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศในด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
ภาษาจีน (Chinese Literacy) และด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน มีโครงการ/กิจกรรมรองรับในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ ในภาพรวม ดังนี้
10.1 การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา“สะพานสู่ภาษาจีน ”
ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.2 การประชุมคณะอนุ กรรมการด้านการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่ สากล ครั้งที่
1/2564 และเตรียมการวางแผนโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์โดยแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน ให้สอดคล้อง
กับระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10.3 การประชุ ม พิ จ ารณาตั ด สิ น เรี ย งความภาษาอั งกฤษ การแข่ งขั น กิ จ กรรมการเขี ย นเรี ยงความ
ภาษาอังกฤษ โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชานาญ ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอน ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ในภาพรวม
ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการส่งเสริมสนับสนุนและรองรับการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล ดังนี้
1.1 ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การได้ รั บการอบรมผ่ านหลั กสู ตรฟิ นแลนด์
แบบออนไลน์ (E-learning) จานวน 36 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ส าหรั บ ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย และระดั บ ประถมศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย เฮลซิ งกิ โดยอบรมผ่ านแพลตฟอร์ม ของ
มหาวิทยาลัย
ในรูปแบบ E-learning ด้วยตนเอง 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้สื่อในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นฟินแลนด์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานของมหาวิทยาลัยโอลู โดยใช้วิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชา
1.2 ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
จานวน 185 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับ
การจัดกิจกรรมอบรม/พัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์
1.3 ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
ที่เป็นศูนย์ต้นแบบ (Master Center) ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการและปรับปรุงศูนย์
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1.4 ยกระดับสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
1.5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบกาหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)
และได้ร่างแนวทางการประเมินระดับความรู้ตามมาตรฐานสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกาศก าหนดระดั บ สมรรถนะดิ จิ ทั ล (Digital
Competency) สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อให้
โรงเรียนในสังกัดนาไปใช้จัดการเรียนการสอน และศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศการเรียนการสอนภาษาจีนได้
3. ศู น ย์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
เป็ น ศูน ย์ การติดตามผลการพัฒ นา โดยดาเนิ นการวัดและประเมินผลการพั ฒ นาความรู้ตามมาตรฐานสมรรถนะ
ทางด้ านภาษาอั งกฤษ (English Literacy) ภาษาจี น (Chinese Literacy) และทั กษะทางด้ านดิ จิ ทั ล (Digital Literacy)
สาหรับผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางศึกษา
4. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่าง
ของสังคม
4. ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรวมของประเทศไทยนั้นยังคงวิกฤติและต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามกิจกรรมที่วางแผนไว้เบื้องต้น เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงานตามแผน
กิจกรรม
5. ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมการดาเนินการโดยการทาผ่านระบบออนไลน์ได้ในบางส่วน
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6. รูปภำพกิจกรรม
การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา“สะพานสู่ภาษาจีน”
ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2564
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการวางแผนโครงการ พัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั้น Zoom
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3.3 หลักสูตรฐำนสมรรถนะ
1. ควำมนำ
เนื่ องด้วยการปฏิรูป ประเทศและสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้โมเดล Thailand 4.0
โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ตามที่ได้ปรากฏขึ้นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี นั้น ปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้ การขับเคลื่อนบรรลุ สู่เป้าหมายก็คือทรัพยากรมนุษย์ จึงจาเป็นต้องวางรากฐาน
การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ของประเทศในทุ กมิติและทุ กช่ว งวัย ให้ เป็น ทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ดี เก่ง และมี คุณ ภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่า งเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ เป็ น ทุ น มนุ ษ ย์ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ดังจะเห็ น ว่า รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ.2560 ได้กาหนดในมาตรา 54 ว่ารัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีก่อนวัยเรี ยน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการจัดทาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ การดาเนิ น ชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการปฏิรูปหลั กสู ตรและการเรียน
การสอนให้ มีคุณ ภาพและได้ มาตรฐาน เหมาะสมกับ บริบทการเปลี่ ยนแปลงของสังคม สอดคล้ องกับ แผนแม่บ ท
ของประเทศ นโยบายของรั ฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายเพื่อการพัฒ นาที่ ยั่งยืน (SDGs)
อย่างเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency- based Curriculum)
ให้ เป็นกรอบแนวทางให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนาไปจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย จิตใจ สังคม
และปั ญ ญา มีคุณ ธรรมจริยธรรม คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ ส ามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ศั ก ยภาพตามขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู่ ในตั ว ตนของแต่ ล ะบุ ค คล และสามารถปรั บ ตั ว เท่ า ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถนาความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลก
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น โครงการเพื่ อส่ งเสริม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1.1 จัดทาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะและเอกสารกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

48
1.2 รวบรวมข้อมูลสาหรับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการนา (ร่าง) หลั กสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ..... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ไปสู่การปฏิบัติ
1.3 รวบรวมข้อสั งเกต ข้อคาถาม ข้อแนะนา จากการติดตาม Facebook Fanpage : CBE Thailand
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ..... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
ไปสู่การปฏิบัติ
1.4 ด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ การด าเนิ น โครงการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารโรงเรี ย นน าร่ อ ง
การศึกษาฐานสมรรถนะระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.5 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ที่ สาคัญ จาเป็น
สาหรับนักเรียนทุกคนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.6 พั ฒ นาขอบข่ ายการเรี ย นรู้ (เพิ่ ม เติ ม ) ตาม (ร่าง) หลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (หลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ : Competency – based Curriculum )
1.7 การพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง เชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับช่วงชั้น และความซ้าซ้อน
ของมโนทั ศน์ ส าคัญ ในขอบข่ายการเรี ย นรู้ ต าม (ร่าง) หลั กสู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ :
Competency – based Curriculum )
1.8 การจัดทาสาระการเรียนรู้ที่สาคัญจาเป็น การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล สาหรับ (ร่าง)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การจั ด ทาสาระการเรีย นรู้ ที่ มีความเกี่ย วข้ องเชื่อ มโยงกัน ให้ เป็ นขอบข่ ายการเรีย นรู้เดีย วกั น
โดยกาหนดสัดส่วนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาสาระที่มีค วามสาคัญและจาเป็นที่ผู้เรียนทุกคน
ต้องเรียนรู้ และเนื้อหาสารที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนตามหลักพหุปัญญา
2) การจัดการเรียนรู้ ปรับเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ เน้นการใช้ Active Learning
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) การวัดและประเมินผล เปลี่ยนวัตถุประสงค์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนา
ผู้ เรี ย นและการตั ดสิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ น าไปสู่ การสร้ างสมรรถนะที่ สู งขึ้ น เป็ นขั้ นบั น ได (Step-up Development)
ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
1.9 การผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
2. โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เนื่ องจากการพัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมิน ผล และแนวทาง
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปรับ ปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ที่จาเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ งได้ ดาเนิ น การพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาให้ มี มาตรฐาน
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และนักเรียน
มีความรู้ความสามารถได้ม าตรฐานตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการประเมิน
นักเรียนทุกคนจะเป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน เป็นข้อมูลวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควบคู่กับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งประกอบการตัดสิน ใจในการ
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กาหนดนโยบายระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวบ่งชี้คุณ ภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศเพื่อนาไปพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เทียบเท่านานาชาติต่อไป ซึ่งได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานวัดความสามารถของผู้เรียน
เพื่อการประเมินในปีการศึกษา 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การประชุมปฏิบัติการกาหนดนิยามกรอบโครงสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 5 สมรรถนะ
ได้แก่ การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทางานเป็นทีม การคิดขั้ นสูง การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง แบ่งเป็น
4ช่วงชั้นการศึกษา
2.2 การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ได้แก่ การจัดการตนเอง
การสื่ อ สาร การรวมพลั งท างานเป็ น ที ม การคิ ด ขั้ น สู ง การเป็ น พลเมื อ งเข้ ม แข็ ง แบ่ ง เป็ น 4 ช่ ว งชั้ น การศึ ก ษา
2.3 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถด้ า นภาษาไทยและ
ด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. ผลกำรดำเนินงำน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน มีผ ลการดาเนิน งานตามโครงการเพื่ อส่ งเสริม การพั ฒ นา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 (ร่าง) สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยในแต่ละสมรรถนะได้กาหนดระดับสมรรถนะเป็น 10 ระดับ
และในแต่ ล ะสมรรถนะได้ กาหนดนิ ย าม ระดั บ สมรรถนะ ค าบรรยายระดั บ และพฤติ กรรมบ่ งชี้ ห ลั ก ตามระดั บ
สมรรถนะ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒ นาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้อง
ตามช่วงวัย การเติบโต และบริบทสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
1.2 (ร่าง) ขอบข่ายการเรียนรู้ 5 ขอบข่ายการเรียนรู้ โดยในแต่ละขอบข่ายการเรียนรู้ได้กาหนดเป้าหมาย
ของขอบข่ายการเรีย นรู้ การบู รณาการการพัฒ นาสมรรถนะหลักผ่านขอบข่ายการเรียนรู้ ผลลั พธ์การเรียนรู้หลั ก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น และมโนทัศน์สาคัญ ซึ่งสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น เพื่อนาไปสู่การกาหนดเนื้อหา
จัดทารายวิชา/ หน่วยงการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์และวิชา หรือเชื่อมโยง
หัวข้อการเรียนรู้ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.3 (ร่าง) คู่มือแนวทางการพัฒ นาและทดลองใช้ห ลักสู ตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในโรงเรียนพื้นที่
นวัตกรรม
1.4 (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.5 ข้ อ สั ง เกต ข้ อ ค าถาม และข้ อ แนะน า จากการติ ด ตาม Facebook Fanpage : CBE Thailand
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
ไปสู่การปฏิบัติ
2. โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีผลการดาเนินงาน
คือ (ร่ าง) กรอบและเครื่องมื อการประเมิน มาตรฐานวัดสมรรถนะผู้ เรียนใน 5 สมรรถนะ คื อ การจัดการตนเอง
การสื่อสาร การรวมพลังทางานเป็นทีม การคิดขั้นสูง และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สอดคล้องตาม (ร่าง) หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ แบ่ งเป็ น 4 ช่ว งชั้น การศึกษาและเกณฑ์ การประเมิน รวมทั้งเกณฑ์ คุณ ภาพเครื่องมือเพื่ อวินิ จฉัย
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถ
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ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการประเมิ น ผลความสามารถจากการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์

4. ปัญหำและอุปสรรค
1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ทาให้ไม่สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ตามแผน
2. ความชัดเจนในระดับนโยบายในการดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาผู้เรียนต้องใช้ระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
5. ข้อเสนอแนะ
1. การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมที่จะสนับสนุน
และร่วมดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... และ
การเตรียมการขับเคลื่อนการใช้ห ลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้ง
สภาวการณ์ในปัจจุบัน
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.1 กำรใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิ จิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
1. ควำมนำ
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทั ลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาด้านการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) เป็นการปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพลตฟอร์ม
ดิจิ ทัล ” ซึ่งส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ด าเนิ น การร่ว มกับ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และ
สถานศึกษาในสังกัด ที่จะนาเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการดาเนินงานตาม
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี เพื่ อให้ เกิด ผลตามแนวทางการปฏิ รูป ประเทศและนโยบายของรั ฐ บาล คื อ ปรับ รูป แบบ
การเรี ย นรู้ แ ละการสอน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและอาชี พ ของคนทุ ก ช่ ว งวั ย โดยปรั บ โครงสร้า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ให้ทัน สมัย มีการน าเทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒ นา
การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒ นาแพลตฟอร์มดิจิทัลของ
กระทรวงศึก ษาธิการ หรื อ DEEP ตามแถลงการณ์ ข องรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิก าร เพื่ อใช้ ในการเรีย น
การสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท กูเกิ้ล
(ประเทศไทย) จากัด โดยใช้ เครื่องมือ (Tool) คือ Microsoft Teams และ G Suite for Education สาหรับครูผู้สอน
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 โรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ดาเนินการ
โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้กาหนดการอบรมการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2563 ผ่าน OBEC Channel ผ่านระบบ
Online ซึ่งได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทางาน (Co-Leader) ซึ่งเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ
(Tool) Microsoft Teams และ G Suite for Education ส าหรั บ ครู ผู้ ส อนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 748/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อประสานการ
ดาเนินงานระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ครู ของ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกาหนดการอบรมพัฒนา Co – Leader
ของ สพฐ. เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้าใจ กาหนดแนวทาง มอบหมายภารกิจงาน และการติดตามประเมิ นผลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีคุณภาพ
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
1. ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการจั ด การเรีย นการสอนออนไลน์ ด้ ว ยดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม (Digital Education
Excellence Platform : DEEP) สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์สาหรับครูและนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ

52
แนวทางการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
ให้แก่ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษาครู คณะทางาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารในการประชุมทางไกล (Conference) พร้อมทั้งจัดตั้งและพัฒนา Co - Leader ของ สพฐ. ซึ่งเป็น
ศึกษานิเทศก์ จาก 225 เขต เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กาหนดแนวทาง มอบหมายภารกิจงาน และการติดตามประเมินผล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเกิดคุณภาพ
2. นิ เทศ ติดตามการด าเนิ นงานการน าดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ โดยมอบหมายให้ Co - Leader (ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลระบบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ดาเนินการ นิเทศ ติดตาม รวมทั้งก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลของสถานศึกษาในสังกัด
ที่รับผิดชอบ ใช้แบบสารวจออนไลน์แล้วนามาสรุปผลในด้านสภาพปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานและรายงาน
ผลการดาเนินงานมายังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สรุปผล สภาพปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาการจั ด
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Education Excellence Platform : DEEP) สาหรับครู
และนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. ผลกำรดำเนินงำน
1. การชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการใช้ง านระบบดิจิทัล แพลตฟอร์ม DEEP ให้ แก่ผู้ บริห าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษาคณะครูคณะทางานและบุคลากรที่กี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารนการประชุมทางไกลด้วยระบบ Conference ทาให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถขยายผลการดาเนินการ
สร้ างความรู้ ความเข้าใจไปสู่ โรงเรีย นคุณ ภาพประจาตาบลทุ กโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาบางแห่ ง เกิดการ
ขับเคลื่อนและประสานงานผ่านชมรมครูคอมพิวเตอร์ ซึ่ง มีจานวนผู้ใช้งานที่เป็นครูและนักเรียน ในสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เข้ าร่ ว มลงทะเบี ย นใช้ งานในโดเมน obec.moe.go.th ได้ อ ย่ างครอบคลุ ม
ทุกหน่วยงาน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแบ่งเป็น ครู 92,615 คน และนักเรียน 436,944 คน
2. จากการพัฒนาเทคนิควิธีการสาหรับดาเนินการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กับ CO – Leader ในระดับเขตพื้ นที่การศึกษา ทั้ง 225 เขต ทาให้เกิดการประสานงานตามลาดับจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานไปยัง
สถานศึ ก ษา ในการดู แลช่ ว ยเหลื อ และรวบรวมข้ อมู ล สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ในการวางแผน และก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับข้อมูลสารสนเทศจากการดาเนินการ นิเทศ ติดตาม
และเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานผลของสถานศึกษาในสังกัดได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามจุดประสงค์และรวดเร็ว ส่งผลให้
การดาเนินการส่งเสริมการนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปัญหำและอุปสรรค
การประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งระบบเนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับปรุงประสิทธิของระบบภาพแพลตฟอร์ม DEEP ในระยะที่ 2
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5. ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดการแพลตฟอร์ม DEEP ให้มีความเสถียรและสมบูรณ์ก่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้
งานจริง รวมถึงการจัดทาระบบให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2. รูปแบบการใช้งานแพลตฟอร์ม DEEP ควรปรับปรุงให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง เช่น
- ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา สามารถนาเข้า-ส่งออกข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้
- เปิดโอกาสให้ครูจัดทาเนื้อหาลงในแพลตฟอร์มเองได้
- จัดทาแอพพลิเคชัน ทั้งระบบ iOS และ Android
- ระบบจัดตารางสอนควรยืดหยุ่นตามหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมได้
- ควรนาเข้าไฟล์ข้อมูล Excel ได้ทุกเมนู
- ควรกาหนดครูผู้สอนได้มากกว่า 1 คน เนื่องจากบางวิชามีผู้สอนหลายคนในห้องเดียวกัน
- ควรเพิ่มจานวนการเข้าสู่ห้องเรียนของผู้เรียนได้มากกว่า 25 คน
- ควรเพิ่มสื่อการสอนที่หลากหลายให้ผู้สอนได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. ควรจัดทาคู่มือหรือวีดิทัศน์ขั้น ตอนการใช้งานระบบ DEEP ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับโรงเรียน
4. หากมีการอัพเดทแพลตฟอร์ม DEEP ทุกครั้ง ควรมีการแจ้ง Co-Leader ชี้แจงและทาความเข้าใจ เพื่อให้
Co-Leader ประสานงานในระดับสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
5. ควรพัฒนาระบบ DEEP อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เชี่ยชาญในการให้ข้อมูลกับผู้สร้าง
ระบบ เพื่อให้การใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
6. ผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา ควรมีสิทธิ์ ดังนี้
- ครู มีสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน
- ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา มีหน้าที่เหมือนครู แต่เพิ่มมีสิทธิ์ปรับปรุง เพิ่ม ลด ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
ผู้บริหาร ข้อมูลครู นักเรียน และอื่นๆ เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
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4.2 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
1. ควำมนำ
แผนแม่บทกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2576) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กรอบบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต (กลุ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย ) ระหว่ าง 4 กระทรวง
คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ และนโยบายรัฐบาล ให้ ความสาคัญกับการปฎิรูปการพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ ได้รับการพั ฒ นาการตามวัย และ
เต็มตามศักยภาพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้ เด็ก
ปฐมวัยพัฒ นาไปสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ ที่สมบู รณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้ งนี้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทั้ ง ในด้ า นของผู้ เรี ย น ครู ผู้ ส อน ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นและผู้ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี น วั ต กรรมการจั ด การเรี ย น
การสอนปฐมวัยที่ ส อดคล้ องกับ บริ บทและความหลากหลายของแต่ละพื้ นที่ ในการพั ฒ นาเด็กปฐมวัยให้ เป็ นคนดี
มีวินัย สานึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ มี โ ครงการ/กิ จ กรรมรองรั บ เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในภาพรวม ดังนี้
1. การประเมินพัฒ นาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานได้ มอบหมายให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาทุ กแห่ งด าเนิ น การประเมิ น พั ฒ นาการนั กเรี ยนที่ จบหลั กสู ตรการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยคณะกรรมการประเมิ น พั ฒ นาการในแต่ ล ะส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา ได้ ด าเนิ นงานประเมิ น
พัฒนาการในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 14,652 คน จากโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2,361 โรง
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2564 และจัดส่งข้อมูลผลการประเมินมายัง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
1.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บันทึกเทปชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 และนาเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กลุ่มไลน์ ศึกษานิ เทศก์ที่รับผิ ดชอบงานด้านการศึกษาปฐมวัย และสถานีโทรทัศน์การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียน
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ได้ศึกษาและทาความเข้าใจแทนการจัดประชุมชี้แจงที่เชิญบุคลากรมาเข้าประชุมร่วมกัน (Face to Face Meeting)
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.3 ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัด ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณ วุฒิ ข้าราชการ
บานาญ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการประชุมร่วมกัน (Face to Face Meeting)
และได้จัดประชุมแบบกลุ่มเล็กซึ่งมีผู้เข้าประชุมจานวนน้อย เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และผู้ ปกครอง โดยการจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แทนการอบรมให้ความรู้โดยการประชุมร่วมกัน (Face to Face Meeting)
2. การพัฒ นาการจั ดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างพหุ ปั ญ ญานักเรียนระดับปฐมวัย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาเอกสาร “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สาหรับเด็กอนุบาล” เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นองค์รวมครบทุกด้านควบคู่กับการรักษาสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อต่างๆ
และพัฒ นาผู้เรียนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
ซึ่งได้เผยแพร่ ให้ แก่ ผู้ อานวยการโรงเรี ย น ศึ ก ษานิ เทศก์ และครูผู้ ส อนปฐมวัย ได้ น าไปศึ ก ษาท าความเข้าใจและ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เสริมสร้างพหุปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัยบนฐานวิถีชีวิตใหม่
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
4. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิ ดมอนเตสซอรี (Montessori) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ดาเนินการจัด ประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์
ระดับ ปฐมวัย ที่เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ในบริบ ท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.2 ได้จัดกิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการบ้ านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่การจัดทาหลักสูตร
การฝึกอบรมออนไลน์
5.3 ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ปีการศึกษา 2563
5.4 ได้เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทยกับ การศึกษาเพื่อความยั่งยื น ” (A Special Workshop Topic :The Little Scientist’House Thailand and
Education for Sustainable Development) ให้ เป็ นหลั กสู ตรอบรมพั ฒ นาครู เพื่ อสามารถนับ ชั่ว โมงการพัฒ นา
มาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานสอน และบุคลากรทางการศึกษา
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งรับนโยบายมาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย ในภาพรวมตามกรอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศจุดเน้น นโยบายการดาเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้โรงเรียนสามารถนาไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัยในทุกช่วงวัย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกี่ยวกับ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ให้กับโรงเรียนเพื่อนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและรายงานข้อ มูลในระบบข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูปฐมวัยผ่านโครงการ/กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบั ติการทั้งในรูป แบบของ Fact to Face และการอบรมออนไลน์ผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ และยังส่ งเสริม
ให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับปฐมวัยตามบริบทของโรงเรียนและตามศักยภาพของผู้เรียน
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตามพั ฒ นาการนั ก เรี ย น
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการ
นั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา และได้จัดทา
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยให้เหมาะสม
กับช่วงวัย และสอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล
5. ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผ่านรูปแบบของชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการนิเทศ
กากับ ติดตามการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุ นโรงเรียนให้นาเสนอผลงานการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
ประจาปีการศึกษา 2563 โดยจัดการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับ ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษา เพื่อยกย่องและเผยแพร่วิธีป ฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จ และสามารถ
เป็นแบบอย่างได้
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ ร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนการจัด การศึกษา
ปฐมวัยระดับ จั งหวัด และได้ บู รณาการการท างานร่วมกั บหน่วยงานภายนอกของจังหวัด เช่น ส านั กงานส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สานักงานสาธารณสุข สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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3. ผลกำรดำเนินงำน
ตำรำง 6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา จาแนกเป็นรายด้าน

ระดับ

สพป.

จำนวน
ผู้เรียนปกติ
ระดับปฐมวัย
ทั้งหมด
(อนุบำล 3)
430,740

จำนวนผู้เรียนปกติที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินพัฒนำกำรคุณภำพระดับ 3
แยกแต่ละด้ำน (คน)
ด้ำนร่ำงกำย
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
ด้ำนสังคม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
414,229 96.17 416,282 96.64 416,793 96.76

ด้ำนสติปญ
ั ญำ
จำนวน ร้อยละ
396,242 91.99

จำนวนผู้เรียนปกติที่
ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินพัฒนำกำร
คุณภำพระดับ 3
ทั้ง 4 ด้ำน
จำนวน ร้อยละ
394,762 91.65

จากตาราง 6 แสดงให้ เห็ น ว่า จากจ านวนผู้ เรีย นปกติ ระดั บ ปฐมวัย ทั้ งหมด (ระดั บ อนุ บ าล 3) ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 430,740 คน มีผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
คุณ ภาพระดับ 3 ด้านร่างกาย จ านวน 414,229 คน คิดเป็นร้อยละ 96.17 ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ด้านอารมณ์ จิตใจ จานวน 416,282 คน คิดเป็นร้อยละ 96.64 ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ด้านสังคม จานวน 416,793 คน คิดเป็นร้อยละ 96.76 ผู้เรียนปกติที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ด้านสติปัญญาจานวน 396,242 คน คิดเป็นร้อยละ 91.99 ทั้งนี้ ผู้เรียน
ปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน มีจานวน 394,762 คน คิดเป็นร้อยละ 91.65
ผลการดาเนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ในภาพรวมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายงานผลการประเมินพัฒนาการในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมระดับประเทศทุกด้าน
คื อ ด้ า นร่ างกาย ด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ด้ านสั งคม และด้ า นสติ ปั ญ ญา ผลการประเมิ น พบว่ า นั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่
มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้ อยละ 91.46 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการ
อยู่ ในระดั บ ดี สู งสุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87 และได้ น าผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ผลการประเมิ น พั ฒ นาการฯ เพื่ อจั ดท า
“รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563”
และมีแผนจะนาไปเผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเล่มคู่มือ “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สาหรับเด็กอนุบาล”
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้าง
พหุปัญญาสาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด -19) จึ งได้จั ด ทาแนวปฏิ บั ติ การจั ดประสบการณ์ และการประเมิน พั ฒ นาการเด็ก ให้ มีค วามยืด หยุ่ นในช่ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระดับอนุบาล เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด
ได้นาไปปรับใช้ทั้งในด้านการออกแบบและการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพภายใต้บริบทและข้อจากัดของสถานการณ์ดังกล่าว
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3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมบทความ เอกสาร และ
งานวิจัยเกี่ยวการศึกษาปฐมวัยของประเทศที่มีมาตรฐานสูง เพื่อประกอบการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ) ตามบริบทของ
ประเทศไทยและมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
4.1 ได้มีชุดเอกสารโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา และมีการจัดทา
สื่อ/อุปกรณ์ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) บริบทสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 ได้จั ดอบรมหลักสู ตร การพัฒ นาโรงเรียนส่ งเสริมการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยที่ เน้นผู้ เรียน
เป็นสาคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ในบริบทสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงปรับรูปแบบการอบรมจาก On site เป็นการอบรม
รูปแบบออนไลน์ (Online) แทน
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ดังนี้
5.1 ได้มีแนวทางการดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
5.2 ได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประเภท
หลักสูตร: หลักสูตรออนไลน์ระดับกลางผ่านแอพพลิเคชัน Microsoft Teams
5.3 ได้เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
กั บ ก ารศึ กษ าเพื่ อค วาม ยั่ งยื น ” (A Special Workshop Topic :The Little Scientist’House Thailand and
Education for Sustainable Development) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถ
นับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานสอน และบุคลาการศึกษา
5.4 ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” ปีการศึกษา 2563 และดาเนินการจัดส่งตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562
และปีการศึกษา 2563 เพื่อนาส่งโรงเรียนทีผ่ ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
6. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนมีแนวทางในการดาเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยในทุกช่วงวัย อย่างเป็นไปตามกระบวนการ เหมาะสม
กับช่วงวัย และสอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล
7. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนได้ นาผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒ นาการศึกษา
ปฐมวัยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
8. ผู้อานวยการโรงเรียนและครู ปฐมวัยได้เพิ่ มพูนความรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อวางแผน
การจั ด การเรีย นการสอนระดั บ ปฐมวัย ส่ งผลให้ ผู้ เรียนมี พัฒ นาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคมและ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับช่วงวัย
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4. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
1. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ โขทั ย เขต 2 มี รูปแบบการนิ เทศการศึ กษาปฐมวั ย “NUCH3
Model” โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาก่อน
ประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ ได้ยึดแนวคิด NUCH3 Model ในการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายใช้หลักการบูรณาการ
แนวคิดดังกล่าวในกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม นอกจากนี้ ยังได้นาระบบเครือข่ายเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งได้มีการพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการ ดังนี้
1.1 Digital Network การใช้ระบบเครือข่ายดิจิตอลในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ซึ่งช่วยให้เกิดการประมวลผลและความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อข้อมูลข่าวสาร อันจะช่วยเพิ่มให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 School Network การสร้างเครือข่ายในระดับโรงเรียนในลักษณะของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
จานวน 17 เครือข่าย เป็นการรวมกลุ่มของสถานศึกษา เพื่อระดมความร่วมมือและประสานทรัพยากร เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.3 Teacher Network การรวมกลุ่มครูผู้สอนเพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการเรีย นการสอน
และกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในลักษณะของเครือข่ายครูปฐมวัย สุโขทัย เขต 2
การดาเนิ น การนิ เทศตามรูป แบบ NUCH3 Model นี้จะเป็น ไปอย่างต่อเนื่ องจนกว่าจะบรรลุ ผ ล
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้องการ โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการตรวจสอบ
และส่ งผลต่อการพั ฒนาคุณภาพ 3 ด้ านที่ยั่ งยืน ได้แก่ คุณภาพผู้ เรียน : Student Quality คุณภาพครู : Teacher
Quality และคุณภาพโรงเรียน : School Quality
2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 รู ป แบบการนิ เทศการศึ ก ษาปฐมวั ย
SP2 – KIDS D Model ประกอบด้ ว ย S = Support (การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ) P = Participation (การมี ส่ ว นร่ ว ม)
P = Process (การด าเนิ น การโดยใช้ PDCA) K = Knowledge (การพั ฒ นาการด้ า นสติ ปั ญญา) I = Inspiration
(การพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ ) D = Democracy (การพัฒ นาการด้านสังคม) และ S = Strong (การพัฒ นาการ
ด้านร่างกาย)
รูป แบบการนิ เทศ SP2 – KIDS D Model เป็นการนิเทศที่ส่ งเสริม สนับสนุนครูผู้ส อนระดับปฐมวัยให้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวั ยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายครูผู้สอนปฐมวัย เพื่อมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ อารมณ์ ด้านสังคมและด้านร่างกาย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษา คือแบบนิ เทศ ติ ดตามการจัดการศึ กษาปฐมวัย ตามกระบวนการ SP2 – KIDS D Model
ซึ่งได้ดาเนินการนิเทศ ติดตามใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้านการวัดและประเมินผล และด้านวิจัยในชั้นเรียน
5. ปัญหำและอุปสรรค
1. เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของเชื้อ โรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึ งเลื่ อนการจั ด
กิจกรรมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น การจัดอบรมครูผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับ
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ด้วยระบบทางไกล การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม
การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยไม่สามารถดาเนินได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับเป็นรูปแบบนอกห้องเรียน
ก็ไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มที่ การนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
ไม่สามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. ผู้อานวยการโรงเรียนและครูในบางโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒ นาการและ
การวางแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
4. โรงเรี ย นบางโรงเรี ย นยั งขาดแคลนครูที่ จ บเอกปฐมวัย ท าให้ ค รูที่ รับ ผิ ด ชอบสอนนั ก เรีย นปฐมวั ย
ยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5. งบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยยังไม่เพียงพอส่งผลให้การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6. การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ต้น สังกัดและหน่ วยงานอื่น ๆ ขาดการบู รณาการร่วมกัน ทาให้ มีเครื่องมือ การเก็บข้อมูล มากเกินไปและไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
6. ข้อเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้เพียงพอและต่อเนื่อง
2. ควรจั ด สรรครู ผู้ ส อนระดับ ปฐมวั ยให้ เพี ย งพอและครบชั้ น รวมทั้ งจัด สรรครูห รือ บุ ค ลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
3. ควรส่งเสริมการพัฒ นาบุ คลากรที่ไม่จบการศึกษาปฐมวัย ให้ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยให้แก่ผู้เรียน
4. ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในระดับเครือข่ายสถานศึกษาด้วย
รูปแบบของชุ มชนแห่ งการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ วิชาชี พ (Professional Learning Community) เพื่ อแลกเปลี่ ยนแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
5. เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่ งผลต่อการจัด
การเรียนการสอนปฐมวัย จึงควรมีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 ควรจั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนปฐมวั ย แก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครูระดับปฐมวัย ตลอดจนการนิเทศ กากับ ติดตามออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.2 ควรมี แนวทางส่ งเสริ มพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอนของครู ปฐมวั ยและผู้ ปกครองในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. การรายงานข้อมูลและการกรอกข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการงานเพื่อลดความซ้าซ้อน
ลดภาระงานในการรายงาน และควรมีหน่วยงานกลางสนับสนุนในการช่วยเหลือและให้คาปรึกษา
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4.3 กำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส
1. ควำมนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ได้ ให้ ความส าคั ญกั บเด็กและเยาวชนที่ จะพั ฒนาการเรียนรู้อย่ างมีส่ วนร่วมในสั งคมด้วยความเสมอภาคและเอกภาพ
โดยมุ่ งเน้ นให้ เด็ กและเยาวชนมี ความสุ ขในการเรี ยนรู้ ทั้ งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยนตลอดจนการดู แลช่ วยเหลื อ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและ
เจตคติ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามมาตรา 10 วรรคสอง เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ส าหรั บ บุ ค คลซึ่ งมี ค วามบกพร่ อ งทางร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั งคม การสื่ อ สารและการเรีย นรู้ หรือ
มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ให้ ความส าคัญ และส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพั ฒ นา
อย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ งการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยปรับ การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เรีย นได้ รับ โอกาส
ในการเข้าถึงความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ที่พึ งประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ โดยเน้นให้ มีพัฒ นาการสู งสุ ดเต็มตามศั กยภาพของตน และ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มีโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึง
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในภาพรวม ดังนี้
1. การส่งเสริม สนับสนุ นการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จานวน 52 โรงเรียน และ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 48 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินการด้านการเกษตร เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทาการเกษตรที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การสนั บ สนุ น และส่ งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ มีความเป็นเลิ ศด้านกีฬา ดนตรี และศิล ปะ
เพื่อติดตามการต่อยอดความสาเร็จของนักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส
3. การจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ในรูปแบบทุนต่อเนื่อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมกับสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดาเนินการจัดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
สาหรับนักเรียนยากจนพิเศษ โดยจัดสรรให้เป็นทุนต่อเนื่อง ตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จนจบการศึกษาภาคบังคับ ตามการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center : DMC) และระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Cash Conditional Transfer : CCT)
4. การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการดูแลนักเรียนประจา และเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการสาหรับนักเรียน
ประจาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
5. การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึ กษาสงเคราะห์ โรงเรียน
เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
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6. การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมของครูและบุคลากรภายในกลุ่ม
สถานศึกษา
7. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หรือ เด็กพิการเรียนรวม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษในรูปแบบของ “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ได้เข้าเรียนกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนกับโรงเรียน
เฉพาะความพิ การ ซึ่งส านั กบริห ารงานการศึก ษาพิเศษได้ด าเนิ นงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่ อสนับ สนุ น
ให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนพิการได้รับการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยมีการดาเนินการดังนี้
7.1 จัดทาเอกสารความรู้ คู่มือแนวทางการดาเนินงาน ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
7.2 พัฒนาระบบการคัดกรองเด็กพิการในโรงเรียน ปรับปรุงเอกสารประกอบหลักสูต ร และคู่มือหลักสูตร
ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ที่เป็นหลักสูตรแนบท้ายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสาหรับใช้ในการอบรมผู้ที่
จะทาหน้ าที่เป็น ผู้ดาเนิ น การคัดกรองคนพิก ารทางการศึกษา เพื่อให้ นักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยใช้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ (Individualized Education Program : IEP)
7.3 สนับสนุนงบประมาณโดยระบบคูปองเพื่อจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริหาร และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาให้กับผู้พิการเรียนรวม
7.4 สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลเด็กพิการ จานวน 9,390 อัตรา
7.5 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดจ้างครูอัตราจ้างประจาห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคล
ออทิสติกในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จานวน 113 อัตรา (ห้องเรียนสาหรับนักเรียนออทิสติกระดับ
รุนแรงไม่สามารถเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปได้)
7.6 สนับสนุนงบประมาณจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 13 ร่วมกับ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ส านั กงานพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) และองค์การพิพิ ธ ภัณ ฑ์ วิท ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
7.7 พัฒ นาระบบสารสนเทศการศึกษาพิ เศษและการศึกษาสงเคราะห์ ในการเก็บ ข้อมูล เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน
8. การจัดทาฐานข้อมูล Big Data (Special Education Technology : SET) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัดสามารถค้นหาเด็กพิการในวัยเรียนที่ตกหล่น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี และยังไม่ได้เข้า
สู่ระบบการศึกษา จานวน 7,173 คน (ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) พร้อมปักหมุด
บ้านเด็กพิการทุกครอบครัวเพื่อให้มีข้อมูลเด็กพิการครบ 100 %
9. การจั ด ท าคู่มื อ รายการสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่ อ บริก าร และความช่ ว ยเหลื ออื่ น ใดทางการศึ ก ษา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการ
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โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ฯลฯ สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์กับผู้พิการและบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการให้ บ ริ ห ารสิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ บริ ก าร และความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา
ตามกฎกระทรวง (ดาวน์โหลดคู่มือ : http://gtech.obec.go.th/document/manual2019.pdf)
10. การจัดตั้งศูนย์การเรียนสาหรับเด็กในโรงพยาบาล ครบ 77 จังหวัด 85 ศูนย์การเรียน ซึ่งจะทาให้เด็ก
เจ็บป่วยได้รับบริการทางการศึกษาในระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพความ
เจ็บป่วย และเป็นไปตามแนวทางการรักษาทางการแพทย์ โดยมีจานวนเด็กเจ็บป่วยที่มารับบริการ จานวนไม่ต่ากว่า
35,000 คน
11. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษร่วมกับมูลนิธิคุณพุ่ม
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ซึ่ ง รั บ นโยบายมาจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองทั้งทางร่างกายและจิตใจในภาพรวม
ตามกรอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ดู แล กากั บ ติด ตาม และสนั บ สนุ น โรงเรีย นให้ มี การจั ดการศึก ษาแบบเรียนรวมอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ
ตามนโยบายและแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ซึ่งมีวิธีการดาเนินการสรุปได้ ดังนี้
1.1 การสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1) จัดสรรครูพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2) จัดโครงการอบรมหรือส่งเสริมให้โรงเรียนส่งครู/ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเข้ารับอบรมการคัดกรอง
เด็กพิการทางการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กพิการที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
3) สนั บ สนุ น การจั ด หาสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรวมที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรี ยนขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้สาหรับผู้พิการ บริหาร และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามสิทธิ์การช่วยเหลือทางการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
4) จั ดทาโครงการเพื่อช่วยเหลื อและดูแลนักเรียนพิการเรียนรวมที่มีความต้องการพิเศษ เช่น
ประสานงานกับสานักงานพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์จังหวัด (พม.) ให้ความช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาและ
เงินช่วยเหลือรายเดือน ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม เป็นต้น
5) สร้างช่องการการสื่อสาร ประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน Line Group เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดาเนินงาน
1.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1) แจ้ งและก ากับ โรงเรี ยนให้ ดาเนิ น การคั ดกรองนั กเรียนตามแนวทางและกาหนดการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงข้อมูลนักเรียนพิการในระบบ SET ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
ในทุกภาคเรียน
2) พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ และการประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย โดยการจัด ท าคู่ มื อ
การเขีย นแผนการจั ดการศึกษาเฉพาะ (Individualized Education Program: IEP) ที่ส่ งเสริมพั ฒ นานั กเรียนที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยแนบตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนรู้ / สื่อ
การเรียนรู้ / วิธีการวัดและประเมินผล

64
3) ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหานักเรียนพิการ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการเรียนรวม
1.3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1) จัดทาแบบการติดตาม และกาหนดปฏิทินการนิเทศและดาเนินการนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่เกิดปัญหาในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
3) รวบรวมข้อมูลและจัดทาสรุปและรายงานผลการจัดศึกษาแบบเรียนรวม
2. จัดทาแนวทางและคู่มือ การดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียน เพื่อให้ เป็นแนวทางและขั้นตอน
การดาเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสาหรับนักเรียนด้อยโอกาสอย่างเป็นระบบใน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ
โดยครูที่ ป รึกษาเป็ น บุ คลากรหลั กในการด าเนิ น งานและประสานความส่ ว นร่วมของบุ คลากร หน่ ว ยงานทุ กฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้
2.1 ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรีย นเป็นรายบุคคลผ่านการจัดทาเอกสารรู้จักนักเรียน
รายบุคคล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน การสารวจเชิงลึกของครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 คั ด กรองเด็ ก ด้ อ ยโอกาสซึ่ ง แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ปกติ กลุ่ ม เสี่ ย ง และกลุ่ ม มี ปั ญ หา
โดยน าเข้าข้อมูล ในระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) และระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Cash Conditional Transfer : CCT) เพื่อให้นักเรียนยากจนและเด็กด้อยโอกาสได้รับ
การจั ดสรรงบประมาณการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และนาข้อมูลที่ได้รับมาบูรณาการเพื่อให้ การดูแล
ติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส พร้อมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบให้โรงเรียนในสังกัด
รวมทั้งในกรณีที่มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รายงานข้อมูลในระบบ NISPA และ CATUS ให้เป็นปัจจุบัน
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เช่น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิต กิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เป็นต้น
2.4 ส่ งเสริม สนับ สนุ น กิจกรรมในการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขเด็กด้อยโอกาส เช่น การให้
คาปรึกษา การช่วยเหลือเบื้ องต้น การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) การแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น
2.5 ดาเนินการส่งต่อเด็กด้อยโอกาส แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) การส่ ง ต่ อ ภายใน ครู ป ระจ าชั้ น ได้ ส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นให้ ค รู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นต่ า งๆ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน เช่น ครูแนะแนว ดูแลเรื่องการจัดหาทุนการศึกษา ให้คาปรึกษา และความช่วยเหลือ
แก่นั กเรีย น ครูฝ่ ายปกครองดูแลเรื่องระเบี ย บวินัย ความประพฤติ ของนักเรียน ครูที่รับผิ ดชอบงานอนามัย ดูแล
เรื่องสุขภาพของนักเรียน เป็นต้น
2) การส่ งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ ายปกครองเป็น ผู้ ด่าเนินการส่ งต่อไปยังผู้ เชี่ยวชาญ
ภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ โดยทาง
โรงเรียนได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือดูแล ติดตาม
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นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาโดยให้คาปรึกษาและวางแนวทางในการช่วยเหลือ โดยให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล
และดาเนินการปรับพฤติกรรมและยังให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้
ยังได้ทาการประเมิน ในกลุ่ มเด็กที่มี ปั ญ หา เพื่ อหาทางแก้ไขและส่ งต่ อพบแพทย์ห ากจาเป็ นต้องเข้ารับการรักษา
ร่วมกับ การปรับ พฤติกรรมเด็ก ให้ คาปรึกษาและทาการบาบัดรายบุคคล ตลอดจนประสานงานกับภาคีเครือข่าย
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ติดตามการดาเนิ น งานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์และ
หลักเกณฑ์ของโครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแก่ครูผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถช่วย
นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. นิเทศ กากับ ติดตามเด็กด้อยโอกาส โดยประสานความร่วมมือจากผู้อานวยการโรงเรียน และครูประจาชั้น
ดาเนินการติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียน
5. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น ในการป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
6. วิเคราะห์ สรุปรายงานผลการดาเนินงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในปีต่อไป และนาเสนอ
ผลการดาเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
7. พั ฒ นาหลั กสู ตรฝึ ก อบรมออนไลน์ เรื่องการขั บ เคลื่ อ น ส่ งเสริม พั ฒ นาระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรีย น
โดยบูรณาการร่วมกับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
8. ส่งเสริมให้ผู้อานวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึง
ความสาคัญของกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
3. ผลกำรดำเนินงำน
3.1 เชิงปริมำณ
ตำรำง 7 แสดงจานวนเด็กพิการเรียนรวมที่มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education : IEP) จาแนกตามประเภทความพิการ ในภาพรวม
ประเภท
1. บกพร่องทางการเห็น
2. บกพร่องทางการได้ยิน
3. บกพร่องทางสติปัญญา
4. บกพร่องทางร่างกาย
5. บกพร่องทางการเรียนรู้
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์

ทั้งหมด
2,160
1,387
22,694
6,681
377,908
2,727
6,716

เด็กพิกำรเรียนรวม (คน)
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
จัดทำแผน IEP
จำนวน
ร้อยละ
1,984
1,945
98.03
1,295
1,253
96.76
20,949
20,365
97.21
6,202
6,070
97.87
354,237
344,602
97.28
2,528
2,452
96.99
6,190
6,017
97.21
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ประเภท
8. บุคคลออทิสติก
9. บุคคลพิการซ้อน
รวม

ทั้งหมด
6,470
9,163
435,906

เด็กพิกำรเรียนรวม (คน)
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
จัดทำแผน IEP
จำนวน
ร้อยละ
6,077
5,894
96.99
8,430
8,090
95.97
407,892
396,688
97.25

จากตาราง 7 พบว่า จานวนเด็กพิการที่อยู่ในระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทั้งหมด 435,906 คน
มีจ านวนผู้ เรียนที่ต้องจั ดการเรีย นรู้โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP)
ทั้ ง หมด 407,892 คน และจ านวนนั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล
(Individualized Education : IEP) จ านวน 396,688 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 97.25 ของผู้ เรีย นที่ ต้ อ งจัด การเรีย นรู้
โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) เมื่อจาแนกตามประเภทความพิการ
พบว่าใน จานวนผู้บ กพร่องทางการเห็ น ทั้งหมด 2,160 คน มีจานวนผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัด
การศึ กษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education : IEP) ทั้งหมด 1,984 คน และจานวนนั กเรียนที่ ผ่ านเกณฑ์
การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) จานวน 1,945 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.03 ของผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education :
IEP) จ านวนผู้ บ กพร่อ งทางการได้ ยิ น ทั้ งหมด 1,387 คน มี จ านวนผู้ เรียนที่ ต้ อ งจั ดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจั ด
การศึ กษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education : IEP) ทั้งหมด 1,295 คน และจานวนนั กเรียนที่ ผ่ านเกณฑ์
การประเมิน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) จานวน 1,253 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.76 ของผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education :
IEP) จ านวนผู้บ กพร่องทางสติปั ญ ญา ทั้งหมด 22,694 คน มี จานวนผู้ เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) ทั้งหมด 20,949 คน และจานวนนักเรียนที่ ผ่านเกณฑ์
การประเมิ น ตามแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education : IEP) จ านวน 20,365 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 97.21 ของผู้ เรีย นที่ ต้องจั ด การเรีย นรู้โดยใช้ แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุค คล (Individualized
Education : IEP) จ านวนผู้ บ กพร่ อ งทางร่ างกาย ทั้ งหมด 6,681 คน มี จ านวนผู้ เรียนที่ ต้ อ งจั ด การเรีย นรู้โดยใช้
แผนการจั ดการศึก ษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education : IEP) ทั้ งหมด 6,202 คน และจ านวนนั ก เรีย น
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) จานวน 6,070 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 97.87 ของผู้ เรีย นที่ ต้องจั ด การเรีย นรู้โดยใช้ แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุค คล (Individualized
Education : IEP) จานวนผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้งหมด 377,908 คน มีจานวนผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) ทั้งหมด 354,237 คน และจานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) จานวน 344,602
คน คิดเป็นร้อยละ 97.28 ของผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized
Education : IEP) จานวนผู้บกพร่องทางการพูดและภาษา ทั้งหมด 2,727 คน มีจานวนผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) ทั้งหมด 2,528 คน และจานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) จานวน 2,452 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 96.99 ของผู้ เรีย นที่ ต้องจั ด การเรีย นรู้โดยใช้ แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุค คล (Individualized
Education : IEP) จานวนผู้บกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ ทั้งหมด 6,716 คน มีจานวนผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้
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โดยใช้ แ ผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education : IEP) ทั้ ง หมด 6,190 คน และจ านวน
นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education : IEP)
จานวน 6,017 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.21 ของผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education : IEP) จ านวนบุ คคลออทิ ส ติก อารมณ์ ทั้ งหมด 6,470 คน มี จ านวนผู้ เรียนที่ ต้อ งจั ด
การเรีย นรู้โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) ทั้งหมด 6,077 คน และ
จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP)
จานวน 5,894 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.99 ของผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education : IEP) จานวนบุคคลพิการซ้อน ทั้งหมด 9,163 คน มีจานวนผู้เรียนที่ต้องจัดการเรียนรู้
โดยใช้ แ ผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education : IEP) ทั้ ง หมด 8,430 คน และจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education : IEP) จานวน
8,090 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.97 ของผู้ เรี ย นที่ ต้ อ งจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ ผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล
(Individualized Education : IEP)
ตำรำง 8 แสดงจ านวนเด็กด้อยโอกาสได้รับ การดูแลช่วยเหลื อ และส่ งเสริมให้ ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ จาแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ในภาพรวม
ประเภท
1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกาพร้า
4. เด็กในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
5. เด็กเร่ร่อน
6. เด็ ก ที่ ได้ รั บ ผลจากโรคเอดส์ ห รื อ โรคติ ด ต่ อ
ร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
8. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)
10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
รวม

จำนวนเด็กด้อย
โอกำสทั้งหมด (คน)
152
13
9,600
155
130

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
143
94.08
13
100
9,049
94.26
146
94.19
120
92.31

81

81

100

3,191
186
1,963,032
1,905
1,978,445

3,078
177
1,896,953
1,899
1,911,609

96.46
95.16
96.63
99.68
96.62

จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า จานวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด 1,978,445 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 1,911,609 คน คิดเป็นร้อยละ 96.62 โดยสามารถแบ่งเด็กด้อยโอกาส
ออกเป็ น 10 ประเภท คื อ จ านวนเด็กที่ ถูกบั งคั บให้ ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ ก ทั้ งหมด 152 คน ได้ รับ การดูแ ล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 94.08 จานวนเด็กที่อยู่ใน
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ธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี ทั้งหมด 13 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกาพร้าทั้งหมด 9,600 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ จ านวน 9,049 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.26 จ านวนเด็ ก
ในสถานพินิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้งหมด 155 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 94.19 จานวนเด็กเร่ร่อนทั้งหมด 130 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึ กษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 จานวนเด็กที่ได้รับผลจาก
โรคเอดส์ฯ ทั้งหมด 81 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 81 คน
คิดเป็ น ร้อ ยละ 100 จ านวนเด็ กในชนกลุ่ มน้ อยทั้ งหมด 3,191 คน ได้รับ การดู แลช่ว ยเหลื อ และส่ งเสริม ให้ ได้ รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 3,078 คน คิดเป็นร้อยละ 96.46 จานวนเด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ ทั้งหมด 186 คน
ได้รับ การดูแลช่ว ยเหลือและส่ งเสริ มให้ ได้รั บ การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16
จานวนเด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) ทั้งหมด 1,963,032 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ จ านวน 1,896,953 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.63 จานวนเด็กที่มีปัญ หาเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้ งหมด
1,905 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จานวน 1,899 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68
3.2 เชิงคุณภำพ
ผลการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ในภาพรวมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สามารถสรุปผลการดาเนินการ ดังนี้
1.1 โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพเกษตรกรรมให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ตามแนวทางโครงการ 1 ไร่ 1 แสน
1.2 เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการการส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใหม่ อีก ทั้ งนั ก เรีย นยั งได้ รู้จัก บทบาทหน้ าที่ แ ละเรียนรู้ก ารอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่ น
มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
1.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และ
โรงเรียนเฉพาะความพิการเป็ น ค่าวัส ดุ อุปกรณ์ ในการดาเนินการด้านการเกษตร เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการทาการเกษตรที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. การสนั บ สนุ น และส่ งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ มีความเป็นเลิ ศด้านกีฬา ดนตรี และศิล ปะ
ได้ส ารวจความส าเร็ จของนั กเรีย นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จานวน 52 แห่ งและโรงเรียนเฉพาะความพิการ
จานวน 48 แห่ง เพื่อจัดทาเอกสารและรวบรวมเส้นทางความสาเร็จของนักเรียน และได้สนับสนุนงบงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จและมีผลงานระดับนานาชาติ
3. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานมี เกณฑ์ ม าตรฐานการดูแลนั กเรียนประจา และเกณฑ์
มาตรฐานด้านโภชนาการสาหรับนักเรียนประจา และได้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณไปยังเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภ าพ
การจัดการศึกษาโรงเรี ยนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 20
เครือข่าย ในการดาเนิน กิจกรรมของแต่ละเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้ ผู้เรียนทุกคน โดยจัดให้ มีคุณภาพตาม
ความแตกต่างที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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(Covid – 19 ) มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ จึงดาเนินการติดตามประเมินดูความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนหลังจาก
การใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 5 รูปแบบ ตามบริบทและความเหมาะสมของ
แต่ละสถานศึกษา คือ 1. On-Air 2. Online 3. On Demand 4. On Hand และ 5. On-Site
6. การจัดการศึกษาให้เด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จากการดาเนิ น งานของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
สรุปผลการดาเนินการ ได้ดังนี้
6.1 คุณภาพด้านผู้เรียน
6.1.1 ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษหรือผู้พิการได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
(Individualized Education Program : IEP) ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดทาแผน IEP นั้นเป็นผู้เรียนที่สามารถ
เรียนรู้ได้โดยการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาปกติได้ และได้รับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน บริการและสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการตามสิทธิ์
6.1.2 ผู้เรียนตาบอดได้พัฒ นาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้จ ากฐานกิจกรรมที่ตอบสนองต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น และครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียน การสอน
รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 13
6.2 คุ ณ ภาพด้ านการจั ด การเรีย นรู้ของครู ครูและบุค ลากรทางการศึกษาในโรงเรีย นที่ จั ดการศึก ษา
แบบเรียนรวมได้รับการพัฒนาให้สามารถดาเนินการคัดกรองผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3 คุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรวมทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีการวางแผนและ
ดาเนินงานที่มุ้งเน้นคุ ณภาพผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนรวมทุกคน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒ นาครูและบุคลากร
บริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเรียนรวมอย่างเป็นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อผู้พิการ
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อใช้
ในการจัดทาวีดีทัศน์ และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม
8. การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสจากการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
สามารถสรุปผลการดาเนินการ ได้ดังนี้
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทาคู่มือ/แนวทางการดาเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก ด้อย
โอกาส เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสาหรับเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภท
8.2 โรงเรี ย นได้ ดาเนิ น งานตามระบบการดูแลช่ วยเหลื อนัก เรีย นอย่ างเป็น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ
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8.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ตลอดจนได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
8.4 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปั ญหาความเดือดร้อน เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัด มูลนิธิ บริษัท ร้านค้า เป็นต้น
8.5 ครูและบุ คลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทาให้สามารถดูแล ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาในหลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับศักยภาพรายบุคคล เช่น การสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้กับ
เด็กด้อยโอกาส เพื่อนาไปประกอบอาชีพหารายได้ ตลอดจนการสร้างทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เป็นต้น
4. ต้นแบบหรือแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กาหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง และ
โครงการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาโรงเรียนให้ ส ามารถจัดการศึกษา
ในรูปแบบการจัดการเรียนรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ดังนี้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรวม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
1. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดให้กับบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. จัดให้มีรูปแบบ และนวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสูค่ วามเป็นสากล
และขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือ ไปสูค่ วามสาเร็จ โดยใช้โครงสร้างซีท
(SEAT Framework)
แผนภำพ 1 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนรวมของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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1. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิ บัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนาทั่วไปที่จัด
การศึกษาเรียนรวมให้มีความรู้และทักษะ ในการพัฒ นาสมรรถนะเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กากับติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามมาตรฐานการจัด
การเรียนรวมผ่านศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียน อีกทั้งทั้งยังจัดอบรมผ่านระบบ Online ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือ
กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สร้างกลุ่มไลน์ ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับจัดการเรียนการสอน ส่งตัวอย่างแบบคัดกรอง
ของกระทรวง คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ IEP คู่มือการใช้งานโปรแกรม IEP Online พร้อมให้ คาปรึกษา
การเรียนรวมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Active Learning และการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษและกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2. จัดให้กับบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาครูในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนาการจัดการเรียนรวมให้มีความรู้ ทักษะในการกระตุ้นให้เด็ก
พยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดด้วยวิธีการจัดอบรมให้ความรู้ครู ที่จัดการเรียนการสอน นิเทศ กากับติดตาม
พร้อมทั้งจัดหาสื่อและสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการในสังกัด ซึ่งจะทาให้เด็ก พึ่งตนเองและปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสค้นพบความสามารถ
ความถนัดของตนเองและส่งเสริมให้เด็กได้ พัฒนาตามความถนัด อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็ก ได้มี
โอกาสทากิจกรรมร่วมกับเด็กปกติคนอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้และการปรับตัวซึ่งกันและกันการยอมรับในความคิดเห็น
ความแตกต่างและความต้องการจาเป็น ของแต่ละบุคคล สนับสนุนโดยให้อิสระในการใช้ชีวิตของเด็กแต่ละบุคคล
สร้างความตระหนักในการมีสิทธิของแต่ละบุคคล และสร้างความเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการดารงชีวิต
เด็กพิการให้มีคุณภาพในการพัฒนาสมรรถนะเด็กพิการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีรูปแบบ และนวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่ความเป็นสากล และขับเคลื่อนแนวทาง
ความร่วมมือไปสู่ความสาเร็จ โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) และการบริหารจัดการทั้งระบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพมี การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการ
จัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการจั ดการเรียนรวมและจัดอบรมให้ความรู้ครูประจาการและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่
จัดการเรียนการสอนด้านการคัดกรองนักเรียนพิการ ส่งตัวอย่างแบบคัดกรองของกระทรวงคู่มือการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ IEP คู่มือการใช้งานโปรแกรม IEP Online ตัวอย่าง การจัดการเรียนรวมเชิงปฏิบั ติการด้วยกระบวนการ
Active Learning และการใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนมีการจัดอบรม Online เชิงปฏิบัติการ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน เรื่อง เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อการสอนสาหรับ เด็กพิการเรียนรวม
การจัดทาแผน IEP และแผน IIP พร้อมทั้งจัดหาสื่อและสิ่งอานวยความสะดวกจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนแกนนาการจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม ส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนินการคัดแยก คัดกรอง และ
วินิจฉัยเด็กพิการเรียนรวม และจัดทาสารสนเทศข้อมูลการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนรวม ประสานการสารวจ
ข้อมูลกับโรงเรียน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดทาทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จาเป็น ของเด็กพิการ โดยกรอกข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวในระบบบริการจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรมสารสนเทศ SET) แล้วตรวจสอบรายงานผล
การรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด พร้อมยืนยันข้อมูล ส่งให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส่งเสริมให้
โรงเรียนดาเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการให้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งมีการนิเทศ กากับ
ติดตามจากศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียนผู้บริหาร ผู้ปกครองและประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5
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สุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อนักเรียนพิการ การแก้ไขปัญหา นักเรียน
พิการ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการเรียนรวม ติดตามการดาเนินงานการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรีย นพิการ และสรุ ปรายงานผล ให้ เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ LEARN AT HOME สาหรับนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมทั้งมี
การนิเทศ กากับ ติดตามการประเมินผลของการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยสนับสนุน ให้เด็กพิการเรียน
รวมของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้พื้นฐาน ในการประกอบอาชีพและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีก ารศึกษา 2563 และเอกสารมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 "7 Ways การจั ดการเรี ยนรู้ อย่ างปลอดภั ย" ซึ่ งผลจากการนิ เทศ ติ ดตาม พบว่า จ านวนเด็ กพิ การเรียนรวม
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นหรือตามศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละบุคคลสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษแต่ละบุคคล มีความสามารถ
ในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารตามศักยภาพของผู้ เรียนที่ มี ความต้ องการจาเป็ นพิ เศษแต่ละบุ คคลมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนหรือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการทางานและการมีอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยหรือศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษแต่ละบุคคลผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลรวมทุกประเภท ร้อยละ 100
แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ที่เหมำะสม
กับกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิกำร
แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศั กยภาพของผู้ เรี ยนกลุ่ มเด็ กพิ การ (จ าแนกตามประเภทความพิ การทั้ ง 9 ประเภท) ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้มีมาตรการ แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา ควรอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาของนักเรียน โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เป็น
เครื่องมือในการดาเนินการ เชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
องค์ประกอบ ดังนี้
แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล
ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิกำร
(จำแนกตำมประเภทควำมพิกำรทั้ง 9 ประเภท)
1.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
3.การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนภำพ 2 แสดงรูปแบบแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้สอนดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายวิชา ตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน
ตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม โดยการปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพความพิการหรือความบกพร่องของนักเรียน
เพื่อเอื้ออานวยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ จาเป็นพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย จากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่งเพื่อให้ได้ผลการประเมิน ที่สะท้อนความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน โดยวัดและประเมินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกต
พัฒนาการและความประพฤติของนักเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม ผู้สอนควรเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงเช่น การประเมิน การปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
ควบคู่ไปกับการใช้การทดสอบ แบบต่าง ๆ อย่างสมดุล ต้องให้ ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่า
การประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนในการอ่านหนังสือ
เอกสารและสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ความสุนทรีย์และประยุ กต์ใช้ แล้วนาเนื้อหาสาระที่อ่านมา
คิดวิเคราะห์น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสั งเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอด
ความคิดนั้น ด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา
โรงเรียนควรคานึงถึงสิ่งที่เป็นข้อจากัดที่เกี่ยวข้อง และเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒ นาความสามารถด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เช่น ความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนสามารถปรับวิธีการและ
เครื่องมือในการประเมิน ให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในกรณีนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ทางการศึ กษาอื่ น ให้ ป รับ วิธีการประเมิ น ให้ เหมาะสมกั บ สภาพความพิ การและความบกพร่อ งแต่ล ะบุ ค คล และ
สอดคล้องกับ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล (IEP) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนต้อง
ดาเนิ น การอย่างต่อเนื่ องและสรุป ผลเป็ น รายปี/รายภาค เพื่อวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒ นานักเรียนและ
ประเมินการเลื่อนชั้น ตลอดจนการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลั กษณะที่ต้องการ ให้ เกิดขึ้นกับนักเรียน
อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่ างมีความสุ ขทั้ งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก การประเมินคุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ ส าหรับนั กเรียนที่ มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษา ให้ โรงเรียนดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด โดยการปรับกระบวนการ วิธีการประเมินและเครื่องมือ
ที่ใช้ให้เหมาะกับสภาพความพิการ และความบกพร่องแต่ ละบุคคล สอดคล้องตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) และในการประเมิ น ให้ ป ระเมิ น แต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะแล้ ว รวบรวมผลการประเมิ น จากผู้ ป ระเมิ น ทุ ก ฝ่ า ยและ
แหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลนามาสู่การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาคและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินการเลื่อน
ชั้นและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ
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4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของนักเรียน และเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม โดยปรับวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษ ของนักเรียน ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประเมินการเลื่อน
ชั้นเรียน และการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ จากหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 ส าหรับ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ (ส านัก วิช าการและมาตรฐานการศึ กษา 2544 : 23) ได้กาหนด
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การวัดและประเมินผลจะต้องคานึงถึงปัจจัยความแตกต่างของ
นักเรียน อาทิ นักเรียนที่พิการอาจต้องมีการปรับการประเมินผลที่เอื้อต่อสภาพนักเรียนทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้
หรือกลุ่มนักเรียนที่มีจุดเน้นเฉพาะด้าน อาจกาหนดสัดส่วนน้าหนักคะแนนและวิธีการประเมินที่ให้ความสาคัญแก่
ทักษะด้านการปฏิบั ติ นอกจากนั้ น การวัดผล และประเมิ นผลการเรียนรู้ค วรอยู่บ นหลั กการพื้ น ฐานเพื่ อพั ฒ นา
การเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียน ควรประเมินเป็นระยะสม่าเสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ สิ่งสาคัญอีกประการที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ
การวัดและประเมินผล ได้แก่ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมิน ครูผู้สอนควรให้ความสาคัญในการประเมิน
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยและใช้ คาถาม การสังเกต การสะท้อนการเรียนรู้ การประเมิน
จากการปฏิบั ติ การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน แบบทดสอบ
เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด และ
สิ่งเหล่านี้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับนักเรียนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้การวัดและประเมินผลเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษในโรงเรียนจัด
การเรียนรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. กรณี นั ก เรี ย นพิ ก ารหรื อ บกพร่ อ งที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเท่ าเที ยม หรือ ใกล้ เคี ย งกั บ นั ก เรีย นทั่ ว ไป
ที่เรียนร่วม เต็มเวลาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม กาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ให้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ต่าง ๆ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชาเช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
1.2 อาจมีการปรับวิธีการ/เวลาในการวัดและประเมินให้ยืดหยุ่น ตามความต้องการจาเป็นพิเศษของ
นักเรียนแต่ละคน
1.3 จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและวิธีการสื่ อสารให้ นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระในแบบทดสอบ
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การขยายตัวอักษร/สัญลักษณ์รูปภาพของแบบทดสอบ การใช้อักษรเบรลล์
การฟัง การตอบปากเปล่าหรือการช่วย จดบันทึก สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น การนาเสนอข้อสอบ
(presentation) โดยมีผู้ อ่าน/เครื่ องอ่านข้อสอบให้ ฟั ง เทปเสี ยง หรื อซีดีโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen reader)
บริการอ่านข้อสอบ สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เป็นต้น
2. กรณี นั กเรียนที่ มีความต้องการจ าเป็ นพิ เศษทางการศึกษาที่ เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
รายวิชาใดเต็มเวลาและหรือบางเวลาในโรงเรียนจัดการเรียนรวม และมีการปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับนักเรียนพิการ
แต่ละประเภท กาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ให้ใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เช่นเดียวกับ
นักเรียนปกติ
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2.2 เป็นการพิจารณาเฉพาะบุคคลไม่เปรียบเทียบกับนักเรียนทั่วไป
2.3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหา/ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการประเมินจะต้องมีการจัด
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกันในชั้นเรียน
2.4 ปรับวิธีการในการวัดและประเมินผลให้ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล เช่น ให้สอบ
ปากเปล่าหรือสัมภาษณ์ อ่านข้อสอบให้ฟัง โดยครู เพื่อน หรือครูพี่เลี้ยง การสั งเกตพฤติกรรมทุก ๆ ด้านประเมินผล
จากการมีส่วนร่วม ประเมินผลจากแฟ้มงาน (Portfolio) ให้ฟังเทปบันทึกเสียง/หนังสือเสียงช่วยให้เรียนรู้ สอบที่ ใด
ก็ได้ ที่วัดศักยภาพจริงของเด็กได้ เป็นต้น
2.5 ปรับเครื่องมือวัดและประเมินผล เช่น ปรับลักษณะของเครื่องมือ โดยแบ่งแบบทดสอบเป็นตอน ๆ และ
ให้สอบทีละตอนแทนที่จะสอบครั้งเดียวทั้งฉบับ เป็นต้น
2.6 กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนใหม่ให้ เหมาะสมกับศักยภาพนักเรียนและสอดคล้ องกับวัตถุป ระสงค์
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2.7 ปรับระยะเวลาหรือกาหนดเวลาในการสอบให้เหมาะสมหรือ พร้อมที่จะสอบ เช่น ไม่จากัดเวลาสอบ
แล้วพักแล้วสอบใหม่ ขยายเวลาในการสอบให้มีเวลามากขึ้น
2.8 ปรั บ สถานที่ ส อบเพื่ อ นั ก เรี ย นจะได้ ไม่ ไปท าความรบกวนให้ กั บ ผู้ อื่ น หากจ าเป็ น ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
จัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ตามความต้องการจาเป็นของนักเรียนแต่ละคน เช่น ปรับวิธีการสอบ
กาหนดเวลาในการสอบให้เหมาะสม/พร้อมที่จะสอบ
2.9 การนาเสนอข้อสอบ (presentation) โดยมีผู้อ่าน/เครื่องอ่านข้อสอบ ให้ฟัง ใช้เทปเสียง ซีดี โปรแกรม
อ่านหน้าจอ (Screen reader) หรือบริการอ่านข้อสอบ เป็นต้น
2.10 วัดและประเมินผลความก้าวหน้าและระบุไว้ในช่องการวัดประเมินผลของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อาจใช้เกณฑ์ระดับคะแนน
ระดับ 4 ดีเยี่ยม มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 80-10
ระดับ 3.5 ดีมาก มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 75-79
ระดับ 3 ดี
มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 70-74
ระดับ 2.5 ค่อนข้างดี มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 65-69
ระดับ 2 น่าพอใจ มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 60-64
ระดับ 1.5 พอใช้
มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 55-59
ระดับ 1 ขั้นต่า มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 50-54
ระดับ 0 ต่ากว่าเกณฑ์ มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 0-49
3. กรณีนักเรียนพิการหรือบกพร่องขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ / รายวิ ช าใด ๆ ได้ ถึ ง แม้ จ ะปรั บ วิ ธี ก ารสอนหรื อ วิ ธี ก ารสอบแล้ ว ก็ ต าม การจั ด การเรี ย นรู้ มุ่ ง เน้ น
การเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข กาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ให้ประเมินผลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
3.2 เป็นการประเมินเฉพาะบุคคลไม่เปรียบเทียบกับนักเรียนปกติ
3.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามระดับคุณภาพ เช่น
ระดับคุณภาพ 4
มีทาได้ถูกต้องด้วยตนเองทั้งหมด
ระดับคุณภาพ 3
ทาได้ถูกต้องด้วยตนเอง (กระตุ้นด้วยวาจา)
ระดับคุณภาพ 2
ทาได้เองบ้าง ทาไม่ได้บ้าง (ครูต้องกระตุ้นด้วยท่าทางและวาจา)
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ระดับคุณภาพ 1
มีทาได้ โดยครูต้องกระตุ้นเตือนทั้งหมด (กระตุ้นด้วย กายท่าทาง วาจา)
3.4 ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ได้ใช้วิธียืดหยุ่นและปรับวิธีการให้คะแนน เช่น
ระดับคุณภาพ 5
ทาได้ครบ 5 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 4
ทาได้ครบ 4 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 3
ทาได้ครบ 3 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 2
ทาได้ครบ 1-2 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 1
ทาไม่ได้
3.5 การประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยกาหนดสัดส่วนคะแนนที่เหมาะสม เช่น จากการทดสอบ
การร่วมกิจกรรม การนาเสนองาน การมาเรียน เป็นต้น
ตัวอย่าง การกาหนดสัดส่วนคะแนน
การมาเรียน
ร้อยละ 10
การนาเสนองาน
ร้อยละ 30
จากการร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 20
การประเมินระหว่างเรียน ร้อยละ 30
การสอบปลายปี/ปลายภาค ร้อยละ 10
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีองค์ประกอบหลายอย่างที่โรงเรียนต้องคานึงถึงการดาเนินงาน ต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
มี 4 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมการ
1.1 การเตรียมสิ่งแวดล้อม
1) อาคารสถานที่ต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความสะดวกและเหมาะสม กับความต้องการ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เตรียมห้องเรียน มุมวางเครื่องใช้ และอุปกรณ์ อาจจาเป็นต้องจัดสร้างหรือดัดแปลงให้
เหมาะสม เช่น พื้นควรปูด้วยกระเบื้องยาง ทางลาด ราวจับในห้องน้า สาหรับเด็กบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น
2) การจัดห้องเรียนและที่นั่ง ห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นพิเศษเฉพาะ หรือ ห้องเรียนร่วม ควรเป็นห้องที่
ไม่มีเสียงรบกวน หรือมีน้อยที่สุด ไม่ควรจัดห้องที่อยู่ติดถนนหรือห้องดนตรี
3) รูปแบบการจัดห้องเรียน จัดเหมือนการจัดห้องเรียนเด็กปกติ คือจัดให้มี โต๊ะครู ควรสะดวกในการเดินดู
นักเรียนอย่างใกล้ชิด และสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้ กระดานดาจัดไว้หน้าห้องเรียน ป้ายนิเทศ แผนภูมิ แผนที่
ติดไว้ตามผนังห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้เรียน ควรเหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ตู้เก็บเอกสารคู่มือ
ครู และสื่ออุป กรณ์ แฟ้ ม ข้อมูล ประจาตัวเด็ก แบบประเมินความก้าวหน้า โดยจัดชั้นให้ มีที่ว่างในการประกอบ
กิจกรรม และ ที่ว่าง สาหรับเด็กพิการทางกายเคลื่อนไหวสะดวก นอกจากนี้ควรจัดให้มีห้องฝึกพูด หรือห้องเสริม
วิชาการไว้ด้วย
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1.2 การเตรียมบุคลากร ควรมีการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรียนร่วม เข้าใจการปฏิบัติงานที่จาเป็นต้องการสอน เพื่อเสริมงาน เรียนร่วมให้
ประสบผลสาเร็จ บุคลากรที่ควรเตรียมการ ได้แก่
1) ผู้ บริหารโรงเรียน ต้องมีเจตคติที่ดี มีหลักการบริหารจัดการเรียนร่วมทาความเข้าใจกับบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียน จัดหาบริการสนับสนุนเพื่อเสริมงานเรียนร่วม และ ส่งเสริมให้ กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) ครูประจาาชั้นเรียนร่วมหรือครูประจาวิ ชา ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ พื้นฐาน และวิธีสอน
เด็กที่มีความบกพร่อง ในชั้นเรียนของตน เข้าใจวิธีการประสานงานกับบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนร่วม มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนได้ และ ยอมรับให้เข้าเรียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน
1.3 การเตรียมเด็ก
1) เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การเตรียมเด็กมีความสาคัญอย่างยิ่ง และหากเด็ก ได้รับ การเตรียมความพร้อม
ก่อนส่งเข้าเรียนร่วมแล้ว จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนร่วมและ ยังช่วยลดความยุ่งยากให้กับครูประจาชั้นเรียน
2) เด็กปกติ โรงเรียนด้องทาความเข้าใจกับเด็กปกติ เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติตนหรือให้การช่วยเหลือเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษได้สร้างเจตคติที่ดีไม่ล้อเลียน ดูหมิ่นโดยจัดในรูปแบบของ และเอื้ออาทรแก่เด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ เด็กพิเศษอยู่ในสังคมโรงเรียนด้วยความสุข
1.4 การเตรียมผู้ปกครอง สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน การนัด
หมายพบกัน เป็นระยะ การสนับสนุนผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมในรูปของอาสาสมัคร การ สนับสนุนให้รวมกลุ่มตั้ง
สมาคมผู้ปกครองและครู เป็นต้น โดยควรให้ผู้ปกครองมีความรู้ ในเรื่องสิทธิของเด็กที่มีความต้องการ พิเศษ แนวทาง
ที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดู แนวการสอนและการประเมินผล บทบาทในการให้ ความ ร่วมมือแก่โรงเรียน การให้
การยอมรับ เข้าใจ ไม่รังเกียจเด็กที่มีความต้องการ พิเศษ โดยควรทาการ เตรียมทั้งผู้ปกครองเด็กปกติ และผู้ปกครอง
เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย
1.5 การเตรีย มแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เด็กที่เรียนร่ว มจะเรียนหลั กสู ตรเช่นเดียวกับเด็กปกติ
แต่เนื่องจากความบกพร่อง ทาให้ไม่สามารถเรียนบรรลุได้ทุกจุดประสงค์ จาเป็นต้องตัดสิ่งที่เด็กไม่สามารถเรียนได้
ออกหรือปรับลดหรือเพิ่มเติมสิ่งที่จาเป็นอื่นเข้าไป การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเป็นสิ่งที่ทาให้เด็กได้เรียน
ตามความสามารถ และได้รับบริการพิเศษตามความเหมาะสม
1.6 การเตรียมการวัดผลประเมินผล การวัดผลประเมินผล ควรแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจาก
เด็กปกติ โดยไม่นาคะแนนและจานวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลต้องสอดคล้องกับการเรียน
การสอนของเด็กพิเศษแต่ละคน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และอาจต้องปรับปรุง
วิธีการวัดผลประเมินผล ปรับเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า ให้สอดคล้อง กับความสามารถของเด็กที่มีความต้ องการ
พิเศษแต่ละคน
2. การคัดแยกเด็ก การคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความสาคัญมาก เพราะหากดาเนินการ ผิดพลาด
จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดการเรีย นการสอน และการให้ ความช่วยเหลื อเด็กสามารถทาได้ห ลายวิธี เช่น
การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน และมีเครื่องมือหลายชนิด เช่น แบบทดสอบมาตรฐาน
แบบทดสอบเฉพาะ แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาหาทางการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง การใช้แบบคัดแยก
อย่างใดอย่างหนึ่ งไม่สามารถสรุป ได้ว่าเด็กจะเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านใด ดังนั้น การคัดแยกจึงจาเป็น
ต้องใช้เครื่องมือหลาย ๆ แบบ และหลายวิธีประกอบกัน
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3. การทาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individualized Implementation Plan)
3.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เรียกย่อว่า IEP เป็นแผนจัดการศึกษา สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
รายบุ คคล เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม กับความต้องการและความสามารถของเด็ก
โดยปกติเป็นแผนระยะ 1 ปี มีการทบทวนทุกภาคเรียน
3.2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล เรียกย่อว่า IIP เป็นแผนการสอนที่จัดทาในรูปแบบเดียวกันกับ เด็กปกติ
อาจมีบางจุดประสงค์ที่ต้องปรับให้เหมาะกับความต้องการจาเป็นของเด็กในการจัดการเรียน การสอน อาจต้องปรับ
การสอน ปรับเพิ่มเวลา สื่อการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง เหมาะสมตามลักษณะความต้องการพิเศษ
4. การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม การวัดประเมินผลจะแตกต่างไปจากเด็กปกติ
เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความต้องการ และความสามารถแตกต่างกัน การวัดผลประเมินผลจะถูกกาหนดไว้
ในแผน IEP ของแต่ละคน การวัดผลประเมินผลสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอาจดาเนินการได้ดังนี้
4.1 กาหนดลาดับขั้น ของทักษะ ครูอาจจาเป็นต้องกาหนดทักษะทางการเรียนของเด็ก เป็นขั้นย่อย ๆ
สอนให้มีทักษะตามขั้นย่อย ๆ แล้ววัดผลโดยการทดสอบด้วยวิธีการหลายวิธี เมื่อเห็น ว่าเด็กมีทักษะตามขั้นย่อย ๆ
แล้ว ถือว่าสอบผ่าน
4.2 ไม่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเด็กอื่น เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนมี หลักสูตรของตนเอง
แต่ล ะคนเรีย นไม่เหมือนกัน มีความก้าวหน้ าไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรนาผลการเรียน มาเปรียบเทียบหรือใช้เกณฑ์
เดียวกับเด็กปกติ ควรเปรียบเทียบความก้าวหน้าเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่า มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเพียงใด
4.3 การให้เกรดควรกาหนดวิธีประเมินผลและให้เกรดให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน
เช่น
1) ครู ร่ วมกัน ให้ เกรด ในกรณี เรียนร่ว มเต็ม เวลา กับ เด็ก ปกติและได้รับ การสอน เพิ่ มเติมจากครู
การศึกษาพิเศษ เกรดที่ได้ไม่ควรมาจากครูคนเดียว ครูที่สอนควรมีบทบาทในการให้เกรด เท่า ๆ กัน
2) ให้เกรดจากคะแนนรวม ครูควรจาแนกคะแนนทั้งหมดออกเป็นกิจกรรมย่อยต่างๆ กันเนื่องจากเด็ก
มีข้อจากัดหลายด้านจึ งจาเป็ น ต้องให้ เกรดเด็กจากกิจกรรมหลายด้าน เช่น 20% จาก การสอบปลายภาค 20%
จากการสอบย่อย 20% จากการร่วมกิจกรรม
5. การสอบ ครูควรใช้วิธีการยืดหยุ่นในการทดสอบ โดยอาจใช้วิธีการดังนี้
5.1 ให้เด็กสอบปากเปล่า กรณีเด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียน เด็กอาจเข้าใจแต่อ่านช้า หรือเขียนไม่ได้
จึงควรช่วยเหลือเด็กให้ทาข้อสอบได้โดยให้ตอบด้วยวาจา
5.2 ให้ทาข้อสอบโดยไม่จากัดเวลา เนื่องจากปัญหาการอ่านการเขียน อาจไม่ต้องนั่ งสอบในห้องเดียวกับ
เด็กปกติก็ได้
5.3 ให้สอบโดยการบันทึกเสียง บางคนมีปัญหาการเขียนมาก อาจให้เด็กตอบปากเปล่า โดยบันทึกเสียง
ตอบแล้วครูนาไปเปิดฟังอีกครั้ง
5.4 กาหนดเกณฑ์การทาข้อสอบใหม่ อาจปรับวิธีการให้คะแนนด้วยการนับจานวนข้อที่เด็กทาเสร็จในเวลาที่
กาหนด หรือในเวลาที่ขยายเพิ่มให้แล้ว อาจช่วยให้มีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้นได้
5.5 ให้สอบในห้องพิเศษ หรือห้องเสริมวิชาการ เด็กอาจถามครูได้เมื่อมีปัญหาการตัดสินใจ ควรใช้ผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสาคัญอันดับหนึ่ง และผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับรอง
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3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 “SPB1 TAKE CARE ดูแล 24 ชั่วโมง”

แผนภำพ 3 แสดงโมเดลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปกติ เด็กพิ เศษ
และเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยใช้ Model “SPB1 TAKE CARE ดูแล 24 ชั่วโมง”
คือ มียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน (Strategy) การทางานแบบมืออาชีพ (Professional) และการทาให้ดีที่สุด (Best)
และยังมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส เช่น การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการทางานร่วมกันด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้วิธีการพัฒ นาเด็กด้อยโอกาสที่ประสบความสาเร็จ การสรุปองค์ความรู้เพื่อให้
ครอบครัวได้มีส่วนร่วม การสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ มาตรวจสอบกับผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในการสร้างความเข้าใจ
จนเกิดความเชื่อมั่น และสามารถนาไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
นอกจากยุ ทธศาสตร์และกระบวนการพั ฒ นาศักยภาพของเด็กด้อ ยโอกาสแล้ ว เครือข่าย (Network)
เป็ น อี ก หนึ่ งมิ ติ ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ เครื อ ข่ ายเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่างส านั ก งานเขตการศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุ พ รรณบุ รี เขต 1 ร่ ว มกับ โรงเรีย น ศู น ย์ ก ารศึ กษาพิ เศษ เขต 5 สุ พ รรณบุ รี บ้ านพั กเด็ กและครอบครัว จังหวัด
สุพ รรณบุ รี สานั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุ พรรณบุ รี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุ รี, ส านั กงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุ พรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อ
นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาส เนื่ อ งจากเป็ น เครื อ ข่ ายที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รือ เป้ าหมายเดี ย วกั น มี ก ระบวนการท างานที่ มี
การเชื่อมโยงกัน ทาให้เกิดความเข้าใจและเป็นกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนของเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเด็กด้อยโอกาสเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญปัญหาและความขาดแคลนในหลายด้าน ประกอบกับต้นทุน
ชี วิ ตที่ ด้ อยกว่ าเด็ กในครอบครั วปกติ ส่ งผลให้ เด็ กด้ อยโอกาสอาจเกิ ดความรู้ สึ กว่ าตนน้ อยกว่ าผู้ อื่ นจนส่ งผลให้
ขาดความรู้สึกภาคภูมิใจและการยอมรับนับถือตนเอง สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้
1. ประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียน ดาเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ
และส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัย และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับในกิจกรรมต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การนิ เทศ กากับ ติ ดตามการประเมิน ผล การสนับ สนุ น ให้ เด็ก ด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาอย่ างทั่ วถึ ง
เต็มตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ดาเนิ นงานตามนโยบาย
มาตรการและแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และเอกสารมาตรการและ
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 "7 Ways การจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย" โดยนิเทศกากับ
ติดตามจากรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสุพรรณบุรี เขต 1 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจา
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาซึ่งเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบการดาเนิน งานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรียนของส านักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียนและ
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับ
เด็กด้อยโอกาสเพื่ อติดตามการดาเนิ น งานการจัดการศึกษาให้ กับเด็กด้อยโอกาส และสรุปรายงานผลให้ เป็น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ปัญหำและอุปสรรค
1. งบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากเด็กด้อยโอกาสมีจานวนมากและมีแนวโน้มว่า
จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การระดมเงินทุนของโรงเรียนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนก็ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีฐานะยากจน
2. การคัดกรองและการจัดประเภทเด็กด้อยโอกาสยังขาดความชัดเจนทาให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสั บสน
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
3. ขาดบุ คลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส ส่งผลให้ การดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4. เด็กด้อยโอกาสมักโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยเพราะผู้ปกครองต้องหาเลี้ยงชีพ ส่งผลให้การช่วยเหลือขาดความต่อเนื่อง
อีกทั้ง การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสบางประเภทอาจดาเนินการได้ในบางช่วงเวลา เนื่องจากขาดการสนับสนุน
จากครอบครัว
5. ขาดการร่วมมือ ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส แต่ละหน่วยงาน
ต่างแยกกันดูแลช่วยเหลือ ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน
6. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การดาเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การจ่ายเงิน
ค่าครองชีพของนักเรียน เป็นต้น
7. เด็กด้อยโอกาสบางคนไม่มีเลขประจาตัวประชาชน จึงไม่สามารถขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน หรือ
มูลนิธิได้ เช่นการขอรับทุนการศึกษาต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือการเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น
8. ครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการบางรายยังขาดความรู้และบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
9. ครูบางคนไม่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล แต่จะสอนเหมือนเด็กปกติ
ทั่วไป
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6. ข้อเสนอแนะ
1. เนื่ องจากเด็กด้อยโอกาสมีเป็ น จ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงควรสนับสนุ น งบประมาณให้
เพียงพอ รวมทั้งระดมทุนหรือทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคส่วนอื่น
2. ควรกาหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาเฉพาะส าหรับ โรงเรียนขั้น พื้ นฐาน
ที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส โดยจัดทาคู่มือหรือแนวทางคัดกรองเด็กด้อยโอกาส และแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุน ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภทและตามบริบทให้ที่ชัดเจน
3. ควรจั ด สรรบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสให้ ค รบถ้ ว น หรือ จั ด อบรมบุ ค ลากร
ที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ควรสร้ างความรู้ค วามเข้าใจและขอความร่ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ย วข้ อง เช่ น ผู้ ป กครอง ชุ มชน
หน่วยงาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ควรสร้างภาคเครื อข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ให้ เป็น ในทิศทางเดียวกัน และไม่ซ้าซ้อนในการดาเนินการ เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา การรับนักเรียนเข้าไป
ทางานในเวลาว่างเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เป็นต้น
6. จัดสรรครูจบการศึกษาพิเศษให้กับทุกโรงเรียนเพื่อที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนร่วมกันพิจารณาการรับนักเรียนพิการเรียนรวมเพื่อนักเรียนจะได้รับ
การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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7. รูปภำพกิจกรรม
ภำพกำรใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียนในกำรเรียนสำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม

ภำพกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลให้ควำมช่วยเหลือ
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4.4 ควำมปลอดภัยของผู้เรียน
1. ควำมนำ
ด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภับพิบัติทุกรุปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสังคมในยุคปัจจุบัน การสร้างระบบความปลอดภัยให้เกิดขึ้น แก่คนไทยในระยะยาวอย่ างยั่งยืน จึงมีความสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกาลังสาคัญของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในทุกมิติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ร่วมบริหารจัดการวิกฤติจากอันตรายและ
ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ “การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม” ซึ่งเป็นภารกิจ
สาคัญที่ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ต้องขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายแห่งความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ
จึงกาหนดมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อน
นโยบายความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา ให้ นั ก เรีย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ส ภาวะแวดล้ อ มที่ มั่ งคง
ปลอดภัย เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างรอบด้าน
เต็มตามศักยภาพ
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นความปลอดภั ย ของผู้ เรี ย น
โดยดาเนินการจัดตั้ง OBEC Safety Center รายละเอียด ดังนี้
1. จัดเตรียมระบบ IT เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร (Website, Line Official, Facebook, e-mail) ตลอดจน
การ walk in และทางจดหมาย เพื่อการรับเรื่องข้อร้องเรียน การรับฟังปัญหา การติดตามข้อเรียกร้อง การให้ความรู้
การให้คาปรึกษา การประสานงานผู้เกี่ยวข้องและนาเสนอข้อมูลการให้บริการ
2. จัดทาเนื้อหาให้ครบทุกมิติ โดยแบ่งเป็น ระยะที่ 1 จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ ภาวะจิตเวช การคุกคามทางเพศ
COVID-19 และ Bullying ระยะที่ 2 ได้แก่ อุบัติภัยทางถนน ภัยธรรมชาติ ภัยยาเสพติด ฯลฯ
3. จั ดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภั ยของ สพฐ. แบ่งเป็ น ระดับ สพฐ. ระดั บเขตพื้ น ที่ ระดับ โรงเรีย น
เพื่อทาหน้าที่ประเมินสถานศึกษาต้านความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม
(Holistic School Safety) พัฒนาการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์แวดล้อมเพื่อรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
4. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และสาธารณชนว่าโรงเรียน
เป็นสถานที่ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน ตามภารกิจของ OBEC Safety Center
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5. จัดทาแผนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยแก่สถานศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนด้านการป้องกัน
ตัวเองให้เกิดความปลอดภัย
3. ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศูนย์ความปลอดภัย OBEC Safety Center ที่เป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลความปลอดภัยให้ แก่นั กเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามเรื่องร้องเรียน
ให้ความรู้และคาปรึกษาทั้งด้านการป้องกัน เผชิญเหตุ ช่วยเหลือและเยียวยา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย
โดยการน าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการด าเนิ น การ ท าให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ทั น ท่ ว งที สร้างความเชื่อ มั่น ในด้ าน
ความปลอดภัยในโรงเรียนแก่สาธารณชน เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ตามพันธกิจ “โรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน”
4. รูปภำพกิจกรรม
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5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5.1 กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
1. ควำมนำ
ตามที่ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีแนวคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อให้การทางานของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัว ให้
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับ
ข้อมูลผลการประชุมองค์การยู เนสโกได้ระบุ ถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาที่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั ง
ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา โดยหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาลังดาเนินการ คือ การ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งจากข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด 29,642 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่
จานวน 14,666 แห่ง มีนักเรียน จานวน 5,631,753 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.32 ของนักเรียนทั้งหมด และโรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 14,976 แห่ง มีนักเรียน จานวน 968,992 คน คิดเป็น 14.68% ของนักเรียนทั้งหมด สอดรับกับ
ข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย หรือ TDRI เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่เสนอว่าการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาไทย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตระหนั ก ว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นและประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารจั ด การการศึ ก ษา จึ งก าหนดแนวทาง
การดาเนิ นงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชนที่มีความพร้อมในการบริห าร
จัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อทาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จากการรวม
โรงเรียนเครือข่าย 1 ต่อ 7 หรือในอัตราส่วนที่มากที่สุดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาเนินการได้ โรงเรียน
คุณภาพของชุมชนที่เกิดขึ้น จากการน าครูและนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงมาทาการควบรวมการเรียนการสอน
ทั้งการควบรวมชั้นเรียน การควบรวมรายวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีแนวโน้มดีขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา กลายเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของชุมชน ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานได้ รั บมอบนโยบายจากรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
ให้ดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรีย นมัธยมดีสี่ มุมเมื อง และโรงเรีย นที่ส ามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณ ภาพ (Stand Alone) โดยมีกระบวนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและวางกรอบการดาเนินงานและจุดเน้นของ
โครงการ 8 เรื่อง ได้แก่ 1) ความปลอดภัยของผู้เรียน 2) ระบบประกันคุณภาพ 3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) การพัฒนาครู
5) การเรียนการสอน 6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศ กากับและติดตาม และ 8) Big Data เพื่อแก้ปัญหา
ด้านการศึกษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท
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2. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานมอบหมายให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในฐานะประธานกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม พื้ น ที่ การศึ กษาประจาเขตตรวจราชการ สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ดาเนินการประชุมคัดเลือกโรงเรียนนาร่องและจังหวั ดนาร่องของโครงการโรงเรียน
คุณภาพในเขตตรวจราชการ โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 183 โรงเรียน จานวน 6 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภูมิภาคละ 1 โรงเรียน
และพิจารณาคัดเลือกจังหวัดนาร่องจากเขตตรวจราชการ เขตละ 1 จังหวัด พร้อมทั้งขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารระดับสูง ศึกษาธิการจังหวัด และคณะติดตามนโยบาย ผู้รับผิดชอบการดาเนินการในแต่ละจังหวัดตามเกณฑ์
การคัดเลือกโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่อง และนาผลการคัดเลือกเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
โรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ
3. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี การจั ดประชุ มผ่ านระบบทางไกล (Video Conference)
การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมอบหมายให้สานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ งโรงเรีย นในสั งกัด ตามรายชื่อ โรงเรียนคุณ ภาพของชุมชน จานวน 183 โรงเรีย น ดาเนิน การจัด ท า
แผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ตามนโยบายและจุดเน้นของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถเลือกจุดเน้นตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียนได้
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาแนวทางการขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบลงทุน) และประชุมชี้แจงแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการสาหรับโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ (Cluster)
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวม ตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ของโรงเรียนในสังกัดและจัดส่งมายังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานด าเนิน การรวบรวมข้ อมู ล วิเคราะห์ แ ละสรุป แผนงาน
โครงการและคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ของโรงเรียนคุณภาพ
7. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1
8. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทาแผนงานโครงการ
และค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ ผ่ า นระบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จานวน 183 โรงเรียน จัดทาแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ครั้งที่ 2 ให้ถูกต้อง มีความสอดคล้อง
ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และจุดเน้นของโครงการ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่งมายังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2
10. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐานโอนจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
11. โรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน จ านวน 183 โรงเรีย น จัด ท าแบบรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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12. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปแบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ เพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานจากการดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
โดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในภาพรวม ดังนี้
1. โรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ
(Cluster) คณะกรรมการส่วนกลางแล้ว ดังนี้
1.1 โรงเรียนนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ จานวน 17 โรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
จานวน 6 โรงเรียน โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 183 โรงเรียน ใน 6 ภูมิภาคๆ ละ 1 โรงเรียน)
1.2 โรงเรียนคุณ ภาพในจังหวัดนาร่อง จานวน 19 โรงเรียน (ประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณ ภาพ (Stand Alone)) โดยพิจารณา
คัดเลือกจากเขตตรวจราชการ เขตละ 1 โรงเรียน
ทั้งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่อง
ของโครงการโรงเรียนคุณภาพให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว
2. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ สร้างการรับรู้ แนวทางการขับเคลื่ อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ข้อมูลแผนงานโครงการและคาของบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ของโรงเรียนคุณภาพเพื่อขอรับการสนับสนุน
4. โรงเรียนคุณภาพของชุมชนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ จานวน 183 โรงเรียน ดาเนินโครงการเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ กษาตามแผนงานโครงการและค าของบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรเพื่ อให้ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ และ
8 จุดเน้ น ของโครงการ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของผู้ เรียน 2. ระบบประกันคุณ ภาพ 3. หลักสู ตรฐานสมรรถนะ
4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผล 7. การนิเทศ กากับและติดตาม และ 8. Big Data
เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึ งลดความเหลื่อมล้าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในสั งคมเมืองและชนบท ให้ กับ นั กเรี ย น สร้ างความพร้อมให้ กับ ครู ผู้ บ ริห าร และโรงเรียน ในการจัดการศึก ษา
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป
5. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จานวน 183 โรงเรียน รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล (เชื่อมโยงจุดเน้น 8 ข้อ) 2) วัตถุประสงค์
3) กลุ่ มเป้ าหมาย (จ านวนนั กเรี ยน ครู ผู้ บ ริ ห าร โรงเรี ย น) 4) กิ จ กรรมการด าเนิ น งาน 5) ผลการด าเนิ น งาน
6) ประโยชน์ที่ได้รับ (ตามวัตถุประสงค์ จุดเน้นโครงการ) 7) ปัจจัยความสาเร็จ 8) สรุปงบประมาณที่ใช้ไป
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5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
1. ควำมนำ
จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง”
เพื่อให้ การทางานของกระทรวงศึกษาธิการมีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง หลั งการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ประกอบกับการสนับสนุน ข้อมูลผลการประชุมองค์การยูเนสโก
ได้ ร ะบุ ถึ งการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวมหรื อ การศึ ก ษาที่ ไม่ ทิ้ งใครไว้ ข้ า งหลั ง เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา
โดยหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาลังดาเนินการ
คือการ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน โดยนาครูและนักเรียนจากโรงเรียนใกล้ เคียง
4-5 แห่ง ระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร มาทาการควบรวมการเรียนการสอน ทั้งการ ควบรวมชั้นเรียน การควบรวม
รายวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบของ
ชุมชน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งหมด ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อปลายปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิการ จั ดท าแผนงานการควบรวมโรงเรีย น และเมื่ อวัน ที่ 13 เมษายน 2563 รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ชี้ แ จงแนวทางการควบรวมโรงเรี ย นต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎรว่ า ยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
และการกระจายอานาจ ตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
พ.ศ. 2550 โดยต้องมีการจัดทาแผนและรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ทั้งนี้ การควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กจะช่วยประหยัดงบประมาณ เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียนที่ตรงจุด
ส่ว นโรงเรีย นบางแห่ งที่ ไม่ส ามารถควบรวมหรือเลิ กสถานศึกษาได้เนื่องจากขาดโรงเรียนคุณ ภาพรองรับในพื้น ที่
ใกล้เคียง มีหลักการทาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยควบรวมโรงเรียนอัตรา 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือ
ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ ม ากขึ้ น และเปิ ด โอกาสให้ มี การบริห ารจัด การในระดั บ
มัธยมศึกษา เพิ่มโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกโรงเรียนคุณภาพในลักษณะ “โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” เพื่อลดการแข่งขัน
เข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนยอดนิยมประจาจังหวัดหรืออาเภอ และมีการบริ หารจัดการงบประมาณ
บุคลากร สิ่ งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อม เพื่อให้ผู้ ปกครองและชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ ยนแปลง
ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงทาให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ นักเรียนตั้งใจเรียน ครูในพื้นที่มีความสุขกับการเรียนการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานได้ รั บมอบนโยบายจากรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
ให้ดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรีย นมัธยมดีสี่ มุมเมือง และโรงเรีย นที่ส ามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณ ภาพ (Stand Alone) โดยมีกระบวนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการ
โรงเรียนคุณภาพและวางกรอบการดาเนินงานและจุดเน้นของโครงการ 8 เรื่อง ได้แก่ 1) ความปลอดภัยของผู้เรียน
2) ระบบประกันคุณภาพ 3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน 6) การวัดและประเมินผล
7) การนิ เทศ กากับ และติดตาม และ 8) Big Data เพื่อแก้ ปัญ หาด้านการศึกษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา
รวมถึงลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท
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2. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในฐานะประธานกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม พื้ น ที่ การศึ กษาประจาเขตตรวจราชการ สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ดาเนินการประชุมคัดเลือกโรงเรียนนาร่ องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียน
คุณภาพในเขตตรวจราชการ โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน จานวน 6 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคละ 1 โรงเรียน และ
พิจ ารณาคัดเลื อกจั งหวัดน าร่องจากเขตตรวจราชการ เขตละ 1 จังหวัด พร้อมทั้งขอความเห็ น จากผู้ ทรงคุณ วุฒิ
ผู้บริหารระดับสูง ศึกษาธิการจังหวัด และคณะติดตามนโยบาย ผู้รับผิดชอบการดาเนินการในแต่ละจังหวัดตามเกณฑ์
การคัดเลือกโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่อง และนาผลการคัดเลือกเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
โรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ
3. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี การจั ดประชุ มผ่ านระบบทางไกล (Video Conference)
การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมอบหมายให้สานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จานวน 77 โรงเรียน ดาเนินการจัดทาแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับสนับ สนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ตามนโยบายและจุดเน้นของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถเลือกจุดเน้นตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียนได้
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาแนวทางการขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบลงทุน) และประชุมชี้แจงแนวทางให้ ผู้รับผิดชอบโครงการสาหรับโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ (Cluster)
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวม ตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 (งบด าเนิ น งาน) ของโรงเรี ย นในสั งกั ด และจั ด ส่ งมายั งส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
6. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานด าเนิน การรวบรวมข้ อมู ล วิเคราะห์ แ ละสรุป แผนงาน
โครงการและคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ของโรงเรียนคุณภาพ
7. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1
8. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทาแผนงานโครงการ
และค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ ผ่ า นระบบสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยให้ โรงเรียนมั ธยมดี สี่ มุ มเมือ ง จานวน 77 โรงเรียน จัดท าแผนงาน
โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ครั้งที่ 2 ให้ถูกต้อง มีความสอดคล้อง
ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และจุดเน้นของโครงการ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่งมายังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2
10. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐานโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
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11. โรงเรี ย นมั ธ ยมดี สี่ มุ ม เมื อ ง จ านวน 77 โรงเรี ย น จั ด ท าแบบรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สรุ ป แบบรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการ
เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานจากการดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
โดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในภาพรวม ดังนี้
1. โรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ
(Cluster) คณะกรรมการส่วนกลางแล้ว ดังนี้
1.1 โรงเรียนนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ จานวน 17 โรงเรียน (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
จานวน 6 โรงเรียน โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน ใน 6 ภูมิภาคๆ ละ 1 โรงเรียน)
1.2 โรงเรียนคุณ ภาพในจังหวัดนาร่อง จานวน 19 โรงเรียน (ประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)) โดยพิจารณา
คัดเลือกจากเขตตรวจราชการ เขตละ 1 โรงเรียน
ทั้งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่อง
ของโครงการโรงเรียนคุณภาพให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว
2. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ สร้างการรับรู้ แนวทางการขับเคลื่ อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ข้อมูลแผนงานโครงการและคาของบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ของโรงเรียนคุณภาพเพื่อขอรับการสนับสนุน
4. โรงเรี ยนมัธยมดีสี่ มุมเมื องในโครงการโรงเรียนคุณภาพ จานวน 77 โรงเรียน ดาเนิ นโครงการเพื่ อยกระดั บ
คุ ณ ภาพการศึ กษาตามแผนงานโครงการและค าของบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรรเพื่ อให้ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ และ
8 จุดเน้ น ของโครงการ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของผู้ เรียน 2. ระบบประกันคุณ ภาพ 3. หลักสู ตรฐานสมรรถนะ
4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน 6. การวัดและประเมินผล 7. การนิเทศ กากับและติดตาม และ 8. Big Data
เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในสั งคมเมืองและชนบท ให้ กับ นั กเรี ย น สร้ างความพร้อมให้ กับ ครู ผู้ บ ริห าร และโรงเรียน ในการจัดการศึก ษา
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป
5. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จานวน 77 โรงเรียน รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล (เชื่อมโยงจุดเน้น 8 ข้อ) 2) วัตถุประสงค์
3) กลุ่ มเป้ าหมาย (จ านวนนั กเรี ยน ครู ผู้ บ ริ ห าร โรงเรี ย น) 4) กิ จ กรรมการด าเนิ น งาน 5) ผลการด าเนิ น งาน
6) ประโยชน์ที่ได้รับ (ตามวัตถุประสงค์ จุดเน้นโครงการ) 7) ปัจจัยความสาเร็จ 8) สรุปงบประมาณที่ใช้ไป
4. ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ทาให้ต้องเลื่อนกิจกรรม
ออกไปก่อน
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5.3 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ดาเนิ นงานโครงการโรงเรียนคุณ ภาพประจาตาบล “1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณ ภาพ” จุดเน้น
ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล คือ พั ฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตาบลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่ อมล้าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โรงเรียนมีความพร้อมใน
การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เน้นทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชี วิ ต ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ เชื่ อ มโยงสู่ อ าชี พ และการมี ง านท า มี ทั ก ษะอาชี พ ที่ สอดคล้ อ ง
กับความต้องการของประเทศเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิต พัฒ นาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย
มีความรักในสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้บริหารมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และต้องเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
ดังนี้
1.1 มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สื่อและคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลที่สามารถขยายผลให้กับสถานศึกษาต่างๆ นาไปบูรณาการใช้ได้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนมัธยม
ดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดารงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โดยเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นสาคัญ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 ด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพและได้ ว างกรอบ
การดาเนิ น งานและจุ ดเน้ น ของโครงการ 8 เรื่อง ได้ แก่ 1) ความปลอดภั ยของผู้ เรีย น 2) ระบบประกั น คุณ ภาพ
3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน 6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศ กากับและ
ติดตาม และ 8) Big Data เพื่อแก้ปัญหาด้านการศึกษา ความปลอดภัยของสถานศึกษา รวมถึงลดความเหลื่อมล้า
ของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท
1.2.2 มอบหมายผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่
การศึกษาประจาเขตตรวจราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ดาเนินการประชุมคัดเลือก
โรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพในเขตตรวจราชการ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) (ถ้ามี) จานวน 1 โรงเรียน จาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก
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ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนคุณภาพ จานวน 349 โรงเรียน และพิจารณา
คัดเลื อกจังหวัดน าร่องจากเขตตรวจราชการ เขตละ 1 จังหวัด พร้อมทั้งขอความเห็ นจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้บริห าร
ระดับสูง ศึกษาธิการจังหวัด และคณะติดตามนโยบาย ผู้รับผิดชอบการดาเนินการในแต่ละจังหวัดตามเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่อง และนาผลการคัดเลือกเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการการคัดเลือก
โรงเรีย นนาร่องและจังหวัดของโครงการโรงเรียนคุณ ภาพ สรุปผลได้ดัง นี้ โรงเรียนคุณ ภาพ จานวน 17 โรงเรียน
(ภาคกลางไม่มีโรงเรี ย นที่ ส ามารถดารงอยู่ ได้อย่างมีคุณ ภาพ (Stand Alone)) โรงเรียนคุณ ภาพในจังหวัดน าร่อง
จานวน 19 โรงเรี ย น และได้ ป ระกาศรายชื่อโรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณ ภาพให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว
1.2.3 จัดประชุมผ่านระบบทางไกล การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ (Video Conference)
เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางดาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ดังนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมหรือกระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนคุณ ภาพประจาตาบลในภาพรวม พบว่า มีการวางแผนกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าตาบล ซึ่งเน้ น การพั ฒ นาโรงเรียนให้ มีคุ ณ ภาพและการมีส่ วนร่ว ม รวมถึงมี การชี้แจงให้
ศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลตามภาระงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จัดทา
กิจ กรรมส่งเสริม สนั บ สนุ น ด้านทักษะวิช าการ ด้านทักษะอาชีพ ด้านทักษะชีวิต ด้านภาษาและด้านไอซีที (ICT)
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างนวัตกรรม โดยให้โรงเรียนส่งผลงานนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
และสนับ สนุน งบประมาณในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีผลการดาเนินงานของโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลใน 4 ด้าน ดังนี้
2.1.1 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล พบว่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาส่ ว นใหญ่ ได้ ดาเนิ น การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรี ย นในการสร้ า ง
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน โดย
จัดทาเกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จของแผนงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม รวมถึง มีการสร้างมาตรการ
เร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินการช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ และวางแนวทาง
ให้สถานศึกษาในการเปิดเผยข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ การดาเนินการต่างๆ ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมผู้บริหาร และครูในการให้ความรู้ความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้หลักสูตรต้ านทุจริตในสถานศึกษา และมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครู
และผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับชุมชน
2.1.2 ด้านการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนใหญ่ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะ
นโยบาย จุดเน้น เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานการณ์จาลอง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
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แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) รวมถึง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีทักษะอาชีพนาไปสู่การประกอบ
อาชีพและการมีงานทา เช่น การฝึกปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
การจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิต เพื่อให้ ผู้เรีย นสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารแผ่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด 19) ตลอดจน
จั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ผ ลการด าเนิ น งานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณ ภาพประจาต าบล โดยจั ด
ในรูปแบบการนาเสนอผลจากการบริหารจัดการโรงเรียน การแสดงผลงานนักเรียน และการแสดงความสามารถของ
นักเรียนให้คณะครูและนักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1.3 ด้านการพัฒ นาผู้บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง การศึกษาของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ได้เข้ารับความรู้จากการพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่จัดอบรมทางระบบ ONLINE ให้กับบุคลากร เพื่อให้นามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดทาสื่อการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนพัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ไอซีที
(ICT) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
เป็ นต้น รวมถึง สนับ สนุน การใช้กระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชี พหรือ PLC (Professional Learning
Community) เพื่อให้เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นองค์รวม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในอย่างเข้มเเข็ง เพื่อนาข้อมูลจากการนิเทศมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพ
2.1.4 ด้านความร่วมมือกับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อน
และพัฒ นาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ มีการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอานาจไปสู่สหวิทยาเขต กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ และเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น
ๆ รัฐ สถานประกอบการและโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และ
สนับสนุนให้มีการสรุปผลการดาเนินงานร่วมกัน รวมถึงนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมครู
ผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เช่น เอกสารแผ่นพับ การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของสถานศึกษา ทางเว็บไซต์ (Website) เป็นต้น
2.2 มีการขับ เคลื่อนในการดาเนิ นโครงการโรงเรียนคุณ ภาพ โดยพั ฒ นาต่อยอดจากโรงเรียนคุณ ภาพ
ประจ าต าบล โรงเรี ย นมั ธ ยมดี สี่ มุ ม เมื อ ง และโรงเรีย นที่ ส ามารถด ารงตนอยู่ ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ (Stand Alone)
โดยเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นสาคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อโรงเรียน 349 โรงเรียน
ดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) ตามนโยบาย
และจุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยโครงการได้กาหนดจุดเน้นการดาเนินงานไว้ 8 ด้าน (โรงเรียนสามารถ
เลือกจุดเน้นตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียนได้) ได้แก่ 1) ความปลอดภัยของผู้เรียน 2) ระบบประกันคุณภาพ
3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน 6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศ กากับ และ
ติดตาม และ 8) Big Data
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2.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวม ตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 (งบดาเนิ น งาน) ของโรงเรียนในสั งกัดและจัดส่งมายังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รายงานผลการดาเนินการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ภาพรวมจังหวัด) ทุกวันศุกร์ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
3. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล มีผลกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ดังนี้
3.1 โรงเรี ย นในสั งกั ด ทั้ งหมด จ านวน 28 ,420 โรง โดยเป็ น โรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบลในสั งกั ด
ปีการศึกษา 2563 จานวน 8,069 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.39 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่มีการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการมีส่วน
ร่วมของเอกชน บ้ าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ โรงเรียน จานวน 7,702 โรง คิดเป็นร้อยละ 95.45 (ข้อมูลจากการ
รายงานของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา จานวน 225 เขต ในระบบติดตามและประเมินผลของสานักติดตามและ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (Monitoring and Evaluation system : eMES) (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 20
กันยายน 2564)) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
3.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่ปรับโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา
โดยมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จานวน 7,839 โรง คิดเป็นร้อยละ 97.15
3.1.2 ด้านส่ งเสริ มการศึกษา โรงเรียนคุณ ภาพประจาตาบลที่ มีการส่ งเสริมการศึกษาให้ เอื้อต่ อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 1) ด้านทักษะวิชาการ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น เพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ จานวน 7,961 โรง คิดเป็นร้อยละ 98.66 2) ด้านทักษะอาชีพ
เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะอาชีพนาไปสู่การประกอบอาชีพและการมีงานทา จานวน 7,870 โรง คิดเป็นร้อยละ 97.53
3) ด้านทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ จานวน
7,887 โรง คิดเป็นร้อยละ 97.74 4) ด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ จานวน
7,662 โรง คิดเป็นร้อยละ 94.96 และ 5) ด้านไอซีที (ICT) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
จานวน 7,668 โรง คิดเป็นร้อยละ 95.03
3.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชน ทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ โรงเรียน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณ สถานที่ องค์ความรู้
แหล่งเรียนรู้และบุคลากร เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพ จานวน 8,012 โรง คิดเป็นร้อยละ 99.29
3.2 หลังจากโรงเรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล พบว่า
3.2.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึ ก ษา (ITA) และมี ค วามพร้ อ มในการพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม งานอาชี พ และสุ ข ภาพอนามั ย
เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้
3.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน
3.2.3 นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้
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3.2.4 โรงเรียนร่วมมือกับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียนในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
3.3 โรงเรียนน าร่องและจังหวัดน าร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจ
ราชการ (Cluster) คณะกรรมการส่ ว นกลางแล้ ว ได้ผ ลการคัด เลื อก ดั งนี้ โรงเรีย นน าร่องของโครงการโรงเรี ย น
คุณภาพ จานวน 17 โรงเรียน และโรงเรียนคุณภาพในจังหวัดนาร่องจานวน 19 โรงเรียน ในส่วนการดาเนินงาน
โรงเรียนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
ดาเนินการจัดทาแนวทางการขอรับงบประมาณ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ให้ผู้รับชอบโครงการทราบอีกครั้ง
3. ปัญหำและอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้กิจกรรม
การพัฒนาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถดาเนินการได้ เพียงบางกิจกรรม
เนื่องจากจากัดด้วยระยะเวลา งบประมาณ และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว
2. ครูของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลบางโรง ยังไม่มีความพร้อมและครูบางส่วนคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระ
งาน นอกจากนี้ ครูมีภาระงานมากเกินไปทั้งการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพโรงเรียนในรูปแบบและ
มาตรฐานต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก ทาให้ครูมีภาระเพิ่มจึงเหลือเวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน
ทั้งเรื่องการเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์น้อยลง
3. ขาดการสนั บ สนุ น ด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณ ภาพประจาตาบล หรือ
งบประมาณที่ โรงเรี ย นเสนอขอตามแผนงานโครงการอนุ มัติ ล่ าช้ า ท าให้ ต้อ งเร่งใช้งบประมาณให้ ทั น กาหนดใน
ปีงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการขาดประสิทธิภาพ
4. นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านทาให้เกิดปัญหาใน
กระบวนการพัฒนา รวมถึง การขาดแคลนครู รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
5. นโยบายในการดาเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง และแนวทางในการขับเคลื่อนที่ไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและโรงเรียนไม่ทราบเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒ นาคุณภาพและ
ดาเนิ น กิ จ กรรมของโรงเรีย นคุณ ภาพประจ าต าบลในแต่ล ะปี งบประมาณ ส่ งผลให้ เกิดปั ญ หาอื่ น ๆ ตามมา เช่ น
เกิดความสับ สนของการดาเนิ นโครงการ ความสิ้นเปลื องงบประมาณและทรัพยากร ครูมีภ าระเพิ่มขึ้ น กิจกรรม/
โครงการที่ดีต้องหยุดลงเมื่อนโยบายเปลี่ยน
6. ขอบข่ายการดาเนิ นงานของนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้แจ้งกรอบ
การดาเนิน งาน รวมถึงสิ่งที่ต้องรายงานให้ทราบก่อน ขาดความชัดเจนของนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงานไปจบโครงการแล้ว มาให้รายงานทีหลัง ในบางเรื่องที่ไม่สอดคล้องกัน
ทาให้ต้องดาเนินการใหม่
4. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกรอบ เป้าหมายการพัฒนา คู่มือ แนวทาง และระยะเวลาในการดาเนินงานที่ชัดเจน และแจ้งให้
ทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อการดาเนินการที่ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด นอกจากนี้ ควรมี
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ความต่อเนื่ องในการขับ เคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณ ภาพประจาตาบล และควรมีการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดการประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละปี และสรุปผลการดาเนินงานในรูปแบบ
online หรือ onsite
3. สนับสนุนงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการ และงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในสังกัด ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีการจัดสรรและโอน
เงิ น ให้ ทั น ต่ อ การด าเนิ น การในแต่ ล ะรอบ และงบประมาณควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ เพี ย งพอ ส าหรั บ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งในด้ านต่ า ง ๆ ของโรงเรีย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ผู้ เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพ
ที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการบูรณาการโครงการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความใกล้เคียงกัน
เข้าด้วยกันเพื่อลดภาระงานของครู
5. ส่งเสริม สนับสนุนประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารจังหวัด ภาคีเครือข่ายต่างๆ สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในการสนับสนุน
งบประมาณหรือความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
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5.4 โรงเรียนขนำดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง
1. ควำมนำ
ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้มอบหมาย
ให้ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาวางแผนโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้ เกิดคุณภาพ ปัจจุบันมีโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 29,871 แห่ง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 120 คนลงมา จานวน 15,158 แห่ ง คิดเป็นจานวนถึงร้อยละ 50.74 ของจานวนโรงเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่
10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) ซึ่งจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ความนิย ม
ของผู้ ป กครองที่ ต้องการส่ งบุ ตรหลานไปโรงเรียนในเมือง และการย้ายถิ่น ตามการประกอบอาชีพของผู้ ปกครอง
การมีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก ทาให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่สาคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในช่วงเวลาที่
ประเทศไทยเผชิญ ปั ญ หาวิกฤติเศรษฐกิจ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการดูแลรับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้กาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ การดาเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา ตลอดจนรู ป แบบการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น โดยได้ ก าหนดให้ มี ก ารบริห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีจานวนเหมาะสมตามความจาเป็น เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและ
ได้ ม าตรฐาน เกิ ด ความเท่ าเที ย มและครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ตลอดจนลดความเหลื่ อ มล้ าด้ านการจั ด การศึ ก ษา
เป็ น การสร้ า งโรงเรี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอน มี อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ที่เอื้อต่ อการเรี ย นรู้ ผู้ บ ริห ารและครูที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และทุ กภาคส่ ว น มี ส่ ว นร่ว มในการส่ งเสริม และสนับ สนุ น
ให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ซึ่ งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ
ขนาดเล็ กเหล่ านี้ จะส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ นั กเรียนได้ รับความรู้ กระบวนการและทั กษะที่ จาเป็ นต่ อการธ ารงตน
ดารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1. การจั ด สรรค่ าพาหนะรั บ -ส่ งนั กเรีย นไปเรีย นโรงเรีย นหลั ก เพื่ อเป็ น การแก้ปั ญ หาโรงเรีย นขนาดเล็ ก
ที่ไม่สามารถพัฒนา หรือไม่มีตัวป้อน หรือไม่สามารถจัดสรรครูเข้าไปสอนได้ครบชั้นเรียน โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานได้ ดาเนิ น การส ารวจและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อ จัดสรรค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน กรณี รวม-เลิ ก
สถานศึกษา ในส่วนที่เหลือของภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563
2. การจัดสรรค่าบริหารจัดการรถรับ -ส่งนักเรียน (รวมทุกประเภท) ในส่วนที่เหลื อของภาคเรียนที่ 2/2563
ได้แก่ รถกระบะ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) สาหรับเคลื่อนย้ายนักเรียน
ไปเรียนรวม เพื่อเพิ่มขนาดจานวนนักเรียนต่อห้องให้สูงขึ้น
3. การจั ด ท าแฟลตฟอร์ ม ระบบรายงานวัน เดิ นทางมาเรี ยนของนั กเรียนโรงเรียนขนาดเล็ ก ภาคเรีย นที่
1/2564 เพื่ อส ารวจข้ อมูล การเดิน ทางมาเรีย นในรูป แบบต่ างๆ และนาข้อมู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อท าการโอนจัด สรร
ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. การจั ดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของ
นักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team) เพื่อให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. การจัดสรรอุปกรณ์ สาหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand
Alone) และการจัดสรรงบประมาณการซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสามารถจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดาเนินการจัดทา
TOR เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตั้งตามโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไป
6. การวิจัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับโรงเรียนโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผ ลการดาเนินโครงการเพื่อส่ งเสริม สนับสนุนการพัฒ นา
โรงเรียนขนาดเล็กที่ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวม-เลิกสถานศึกษา
ในส่วนที่เหลือของภาคเรียนที่ 1/2563 โดยจัดสรรให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 76 เขต
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 3 เขต รวมทั้งได้โอนจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวม-เลิก
สถานศึกษา ในส่วนที่เหลือของภาคเรียนที่ 2/2563 และโอนจัดสรรเป็นค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิก
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 จานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (เดือนมิถุนายน – สิ งหาคม) ครั้งที่ 2
(เดือนกันยายน) ครั้งที่ 3 (เดือนกันยายน) เพิ่มเติม
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน (รวมทุกประเภท)
ในส่วนที่เหลือของภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แก่ รถกระบะ รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
(Mobile Unit) สาหรับเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวม
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ให้กับโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จานวน 3,168 โรงเรียน
4. โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ DLTV ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานได้ โอนจัด สรรงบประมาณโครงการส่ งเสริม สมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 44 เขต เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะ
ในการสื่ อ สารภาษาอังกฤษ มี ทั กษะในการใช้ภ าษาอย่างมั่น ใจ มี เจตคติ ด ที่ ดีต่ อ ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจาวัน เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ ย นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนั ย ส าคัญ ด้านการศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
6. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และประเมินผลการจัดการเรีย น
การสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากแบบที่โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่ างได้ส่งกลับ มายังสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 แบบ ได้แก่ แบบสั มภาษณ์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 แบบสอบถาม
สาหรับครูผู้สอน และแบบสอบถามสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. ปัญหำและอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงยังไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการวิจัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ ได้ รวมถึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมอื่นๆ คือ กิจกรรมการพัฒนาชุดฝึกอบรมและวิทยากรแกนนา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุ มารี
สาหรับโรงเรียนโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และกิจกรรมการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะด้านภาษาสาหรับนักเรียนในโรงเรียนโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ซึ่งต้องเลื่อนช่วงเวลาการดาเนินงานออกไปก่อน
2. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ก ารเปิ ด ภาคเรี ย นที่ 1 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564
โดยโรงเรีย นสามารถเลื อกจั ดการเรี ย นการสอนได้ทั้ ง 5 รูป แบบ คือ On Site, On Air, Online, On Hand และ
On Demand ตามความพร้ อมและเหมาะสมกับ บริบทของแต่ละพื้นที่ ทาให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถจัดสรรค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนได้ในกรณีเรียนรูปแบบ On - site เท่านั้น
5. ข้อเสนอแนะ
จัดทาแฟลตฟอร์มระบบรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 และ
ภาคเรียนที่ 1/2565 ต่อไป เพื่อเป็นการสารวจข้อมูลการเดินทางมาเรียนในรูปแบบต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

100

ภำคผนวก

101

102

103

104

105

106

107

108

109

คาสั่งสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 23/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สานักติดตามและประเมินผล
การจั ดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ด าเนิ นการติดตามและรายงานผลการตรวจราชการและติ ดตามประเมินผลการจั ด
การศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ เกี่ ยวข้องกับส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักในส่วนกลาง และส่งไปยังสานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. จานวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และรอบที่ 2
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อสรุปรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
เพื่ อให้ การด าเนิ น งานกลั่ น กรอง วิเคราะห์ และประมวลผลการตรวจราชการและติด ตาม
ประเมินผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น ไปอย่างมี
ประสิท ธิภ าพ จึง เห็น ควรแต่ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่น กรอง วิเคราะห์ และประมวลผลการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจั ดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
2. นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา

3. นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์

4. นางอังคณา สุขเสวี
5. นางปณิชา นัยเพียร
6. นายนิธิศ ภู่ชัย

ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดาเนินการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
/คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดที่ 1 คณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
ประเด็นการตรวจราชการที่ 1.1 การส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการตรวจราชการที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)
พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ประเด็นการตรวจราชการที่ 2.๒ การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคต
ให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทา
นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นการตรวจราชการที่ ๓.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ประเด็น การตรวจราชการที่ ๓.2 การพัฒ นาครูให้มีทักษะความรู้และความชานาญ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
ประเด็นการตรวจราชการที่ ๓.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ประเด็นการตรวจราชการที่ 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
ประเด็นการตรวจราชการที่ 4.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
/ประเด็นการตรวจ...
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ประเด็นการตรวจราชการที่ ๔.๓ การเข้าถึงทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ประเด็นการตรวจราชการที่ 4.4 ความปลอดภัยของผู้เรียน
นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕.๑ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
2. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
2. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕.3 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
2. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยคณะกรรมการชุดที่ ๑ มีหน้าที่กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประมวลผลการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตรงตามเวลาที่กาหนด ครบทุกประเด็น
คณะกรรมการชุดที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน รายงานผลการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ

ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานภาคใต้
2. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
/โดยคณะกรรมการ...
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โดยคณะกรรมการชุดที่ 2 ทาหน้าที่ประสานงาน อานวยความสะดวกให้คณะกรรมการชุดที่ 1
และตรวจสอบ ทบทวน รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การสรุปรายงานผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

(นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง)
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายอัมพร พินะสา
2. นายสนิท แย้มเกษร
3. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
5. นายนิพนธ์ ก้องเวหา
6. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้จัดทำต้นฉบับ
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
2. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
4. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะบรรณำธิกำรกิจ
1. นางวันดี จิตรไพวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
2. นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
3. นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
4. นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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