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1. สภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ 
 จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่   14.70 ถึง 
18.44 องศากับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลเมตรและทางรถไฟ 550 กิโลเมตร 
(ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,768.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตและที่ตั้งจังหวัดแพร่ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย  
 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80  เป็นภูเขามีพื้นที่ราบ
เพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยม คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัด   
จะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมือง
แพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณอำเภอลอง  และอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบ
ดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร 
 

ส่วนที่ 1 
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้า    
เมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence 
Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม  2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตก    
เฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที ่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีน      
มาปกคลุมทั ่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ เนื ่องมาจากลักษณะพื้นที ่ของจังหวัดแพร่         
เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมากลักษณะภูมิอากาศ
ของจังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาลได้แก่ ฤดูหนาว เริ ่มในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์   ฤดูร้อน       
เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
 เขตการปกครอง  
 จังหวัดแพร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 85 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล    
26 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 57 แห่ง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนเขตการปกครองของจังหวัดแพร่ 

ที ่ อำเภอ เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 

1 เมืองแพร่ 20 166 18 1 1 9 9 
2 สูงเม่น 12 110 - - - 1 12 
3 เด่นชัย 5 52 - - - 3 4 

4 สอง 8 85 - - - 2 7 
5 ร้องกวาง 11 93 - - - 2 8 

6 ลอง 9 90 - - - 6 5 

7 วังช้ิน 7 77 - - - 1 7 
8 หนองม่วงไข่ 6 35 - - - 1 5 

รวม 78 708 18 1 1 25 57 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

  จังหวัดแพร่ มีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ออกเป็น 3 ระบบศึกษา คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสิ้น  488  แห่ง ดังนี้ 
  1. การศึกษาในระบบโรงเรียน  มีหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
 1.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .) กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 262 แห่ง ได้แก่ 
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  1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีสถานศึกษา จำนวน 118 แห่ง   
           2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  มีสถานศึกษา จำนวน 125 แห่ง   
           3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  มีสถานศึกษา จำนวน 16 แห่ง  
           4) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีสถานศึกษาจำนวน 3 แห่ง 
 1.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับปริญญาตรี แยกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน  6 แห่ง  
 1.3 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ถึงระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง  

  1.4 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) แยกเป็น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
มีสถานศึกษา จำนวน  22 แห่ง มีนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จำนวน 149  แห่ง  รวม  174  แห่ง 
 1.5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญา มีจำนวน 1 แห่ง 
 1.6 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 7 แห่ง 
 1.7 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนระดับ  
ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 20 แห่ง  
 2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ (กศน.) จำนวน 8 ศูนย์ 

  3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  
              3.1 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  (Home School) จำนวน 3 แห่ง นักเรียน 4 คน 
                    - บ้านน้องแฝด  จำนวน  1  แห่ง จำนวน  2  คน 
                    - บ้านเรียนพระบาลี  จำนวน  1  แห่ง จำนวน  1  คน 
                    - บ้านเรียนเอกสินทรัพย์  จำนวน  1  แห่ง จำนวน  1  คน 
     3.2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 1 แห่ง 

    3.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จำนวน  20  แห่ง 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 ผลก 

3.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1) คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า 
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 1 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
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          2) คะแนนเฉลี ่ยนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6          
ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

       คะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้จำแนกตามหน่วยงาน            
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)  รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  (สพป.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (สศศ.) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่2 
 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
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          3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของจังหวัดแพร่  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (3.78 – 12.11) ยกเว้นกลุ ่มสาระ        
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-3.99) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วยเช่นกัน 
แสดงดังตารางที่ 2 และแผนภูมทิี ่3 

 

ตารางท่ี  2 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นที่
ได

 ้ ปีการศึกษา 2563 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 
ปีการศึกษา 2562 53.56 37.12 37.45 39.79 41.98 

ผลตา่ง 7.90 12.11 -3.99 3.78 4.95 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ 
              ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
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             4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2563 ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

        คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัด
แพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 และแผนภูมิ
ที ่4 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6             
             ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ผลต่าง 5.26 5.68 3.47 4.79 4.80 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

  
 

แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                    
               ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

 
 



 

หน้า 8 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,691 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบท้ังประเทศ  จำนวน 495,250 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 40,498 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สงกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา 
น่าน และแพร่) จำนวน 26,545 คน 
 5. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 1,605 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่ จำนวน 751 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 27 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 
308 คน 

9. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 9 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

          3.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ของจังหวัดแพร่ 
 

  1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  
2562 ของจังหวัดแพร่  เปรียบเทียบกับระดับต่างๆ 
 

    คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า 
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 10 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

               2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

         คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่  สูงสุดได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ 
(สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ (สพป.แพร่)  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น(อปท.แพร่) สำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) ตามลำดับ    
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6 
 

 

 
แผนภูมิที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 11 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

               3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (0.57 – 2.70) ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-1.10) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วยเช่นกัน แสดงดัง
ตารางที่ 3 และภาพท่ี  7 

 

ตารางท่ี  4 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัด
แพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้ ปีการศึกษา 2563 59.44 36.85 28.46 32.15 39.225 
ปีการศึกษา 2562 58.87 34.15 29.56 31.15 38.43 

ผลต่าง 0.57 2.70 -1.10 1.00 0.80 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ 
                ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 
 
 



 

หน้า 12 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

               4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  
ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

        คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่   
ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2.26 – 5.15) รายละเอียดดังตารางที่ 4 และ
ภาพที่ 8 
 

ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 
ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

จังหวัดแพร่ 59.44 36.85 28.46 32.15 39.23 
ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

ผลต่าง 5.15 2.47 3.00 2.26 3.22 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
  

 
แผนภูมิที่ 8 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
               ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

 
 

  



 

หน้า 13 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,411 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบท้ังประเทศ  จำนวน 357,051 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 36,568 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา 
น่าน และแพร่) จำนวน 14,115 คน 
 5. สพม. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
แพร่ จำนวน 1,380 คน 
 6. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 346 คน 
 7. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
ในจังหวัดแพร่ จำนวน 372 คน 
 8. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 39 คน 
 9. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 
137 คน 
 10. พศจ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ จำนวน 
137 คน 

11. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองท้ังหมด 
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รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

          3.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   
ของจังหวัดแพร่  เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1) คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่  สูงกว่า 
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ  และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16)  ยกเว้นกลุ่มสาระ  
การเรียนรู ้ภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16)          
แตค่ะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคเหนือ รายละเอียดดังภาพที่ 9 

 

 
 

แผนภูมิที่ 9 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                        ปีการศึกษา 2563  จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
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รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

               2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

        คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่สูงสุด  คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) 
รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.แพร่) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.
แพร่) ตามลำดับ   

         เมื่อจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) 
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) ตามลำดับ  

       ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พบว่าหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัด
แพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) รองลงมาได้แก่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) ตามลำดับ 

        และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และวิทยาศาสตร์  หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) 
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่)  ตามลำดับ รายละเอียดดังภาพที่ 10 
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แผนภูมิที่ 10 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
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                  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
              (การเปร ียบเท ียบระหว ่างป ีการศ ึกษา 2563 กับ ป ีการศ ึกษา 2562 ในทางสถ ิต ิ ใช้                 
การเปรียบเทียบโดยคะแนนมาตรฐานที (T-Score) เท่านั้น ดังนั้นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่เสนอ     
ในรายงานฉบับนี้มีไว้เพื่อรายงานเฉพาะต้นสังกัดเพียงอย่างเดียว)  

         3.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (0.42 – 4.96) แสดงดังตารางที่ 6 และ
ภาพที่  11 

               เนื ่องจากในแต่ละปีผู ้ เข้าสอบต่างกลุ ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลง
คะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
พบว่า ในปีการศึกษา 2563  มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.31 ถึง 1.21) 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย ( -0.06) จากปีการศึกษา 
2562  รายละเอียดดังตารางที่ 5 และภาพท่ี 12 

 

ตารางที่  6 แสดงคะแนนเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

T-
Sc

or
e ปีการศึกษา 2563 53.53 53.09 50.33 52.42 52.82 52.44 

ปีการศึกษา 2562 52.32 52.78 50.40 51.53 51.92 51.79 
ผลต่าง 1.21 0.31 -0.06 0.90 0.90 0.65 
สรุปผล สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น 

 

 ระดบั ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 

คะ
แน

นท
ี่ได

 ้ ปีการศึกษา 2563 50.06 38.54 30.42 30.12 36.36 37.10 
ปีการศึกษา 2562 45.64 38.14 29.76 28.16 31.40 34.62 

ผลต่าง 4.42 0.40 0.66 1.96 4.96 2.48 
สรุปผล สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น 
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แผนภูมิที่ 11 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

 

 
แผนภูมิที่ 12  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 



 

หน้า 19 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

               4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   
ของจังหวัดแพร่เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

         คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.48 – 5.71) รายละเอียดดังตารางที่ 7 
และภาพท่ี 13 
 

ตารางท่ี 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 
              ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
                 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

 
  

 
 
 

ระดับ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 50.06 38.54 30.42 30.12 36.36 37.10 
ประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 
ผลต่าง 5.70 2.61 0.48 4.08 3.68 3.31 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 
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หมายเหตุ   
1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,169 คน 

 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบท้ังประเทศ  จำนวน 366,117 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 33,584 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา 
น่าน และแพร่) จำนวน 14,157 คน 
 5. สพม. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
แพร่ จำนวน 1,841 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดแพร่ จำนวน 123 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 25 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 
94 คน 
 9. พศจ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ จำนวน 
86 คน 
 10. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 เนื่องจาก
คะแนนที่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ่มนักเรียนที่สอบต่างกัน แบบทดสอบต่างกัน        
ในแต่ละป ีจึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ.  

11. นักเรียนที ่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563  เป็นนักเรียนที ่ม ีความสมัครใจเข้ารับ          
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองทั้งหมด 
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การตรวจราชการ  การต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ และ     
การตรวจราชการกรณีพิเศษ โดยการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการตรวจ
ติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งการตรวจราชการเชิงรุกในเรื่องที่เป็นปัญหาการศึกษา        
ในพื ้นที ่เฉพาะเขตตรวจราชการซึ ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในพื ้นที ่ หรือก่อให้เกิด         
ความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน 

การตรวจราชการกรณีปกติ 
เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบาย รัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบตามกรอบระยะเวลา ดำเนินการการตรวจราชการ
ตามรอบปกติ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564 
รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2564 –  30  กันยายน 2564 
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
                เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอ่ืนตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ตามกรอบระยะเวลาการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ดังนี้     

รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 – 15  เมษายน 2564 
รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2564 –  16  สิงงหาคม 2564 

การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
                เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจาการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจ
ราชการประจำปี      

1.  การสืบสวนข้อเท็จจริงปัญหาการร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน/สถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. วาระแห่งชาติยาเสพติดอุบัติภัยอุทกภัย  ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมีผลกระทบ 
ต่อการจัดการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19) และ 
มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   

ส่วนที่ 2 
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ   
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ตารางท่ี 8 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ที ่

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านความมั่นคง 

 

- การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม
ความเป็นพลเมืองปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย 
โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

•  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการ
เพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน  

•  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน.       

- การจัดการศึกษาแบบทวิศกึษา และ
ห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมี
อาชีพและมีงานทำ   

•  สพฐ./ สอศ.        

- การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี •  สอศ.        

- การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) 

•  สอศ.        

3. ด ้านการพ ัฒนาและ
เสร ิมสร ้างศ ักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

- การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21      

•  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

- การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความ
ชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอน (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

•  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ •  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 
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ที ่

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 

- การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP                                     

•  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  •  สพฐ./ สช./ อปท. 

- การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

•  สพฐ./ (สศศ.)/ กศน. 

- ความปลอดภัยของผู้เรียน •  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

- การศึกษาตลอดชีวิต •  สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

5. ด้านการปรับสมดุลและ
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารจัดการภาครัฐ 

- การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  •  สพฐ. 

- โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  •  สพฐ. 

- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล       •  สพฐ. 

- โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง •  สพฐ. 

6. การตรวจราชการกรณี
พิเศษ 
 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19) 
 

•   สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 

- มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5   

•   สพฐ./ สช./ สอศ./ 
กศน. 
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กระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
แพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีกระบวนการ/ขั้นตอนการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอน 
การสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 



 

หน้า 25 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดแพร่ 
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 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  5  นโยบาย  17  ประเด็น  โดยมีประเด็นการติดตาม  คือ 

 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
 5)  ปัจจัยความสำเร็จ    
           6)  รูปภาพประกอบนโยบาย 
 
 
 
 

 1. การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 1.1  รูปแบบ/แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
 1.2 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในสถานศึกษา 
 1.3 ปัญหา/อุปสรรค 
 1.4 ข้อเสนอแนะ 
 2. มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
      2.1 ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสถานศึกษา 
  2.2 แนวทางในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในสถานศึกษา 
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 

ส่วนที่ 3 
ประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การตรวจราชการกรณีปกต ิ

การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
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1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม     
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
       1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

         หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่  ได้มอบนโยบายและชี้แจงให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พื ้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป ็นประมุขในพื ้นที ่ และให้ สถานศึกษา               
จัดโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  สอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ดังนี้   

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา ดำเนินการจัดตั้ง    
กลุ่มกองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   

1.2 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ เช่น กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จัดกิจกรรม   
ว ันที ่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเส ือจังหวัดแพร่  (สถานศึกษาท่าข้ามวิทยาคม)   การเร ียนรู้                 
โดยการกระทำจริง เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง ทำงานเป็นระบบหมู่ ส่งเสริมให้ลูกเสือเป็นคนดี มีระเบียบ      
วินัย  มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ 

1.3 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ และสถานที่
สาธารณประโยชน์  ในชุมชน  โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย       
ในสถานศึกษาและโครงการปลุกจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

1.4 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
1.5 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
1.6 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการ

ของลูกเสือ เนตร นารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดี   
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต  

ส่วนที่ 4 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การตรวจราชการกรณีปกต ิ

1. ด้านความม่ันคง 
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คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น        
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.7 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ จัดโครงการจิตอาสา 904 ของ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 
บุคลากร กศน.จังหวัดแพร่ จำนวน 130 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชนทุกตำบลจำนวน 78 แห่ง 
และมีการจัดประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 8 แห่งดำเนินการขยาย
ผลโครงการจิตอาสาและคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น  และมีการส่งเสริมการให้ผู้เรียนน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านทักษะชีวิต กศน. จังหวัดแพร่ 
เรียนรู ้ศาสตร์พระราชาสู ่โคกหนองนาโมเดล  เพื ่อส่งเสริมและเน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ               
ของ การดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่       
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว   

จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง         
มีหลักการคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  ผู้เรียนมีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่        
ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
ส ุจร ิต ม ัธย ัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอาร ี และมีระเบ ียบว ิน ัย   สามารถดำเน ินช ีว ิตอย ู ่ร ่วมกันในส ังคม                       
ได้อย่างมีความสุข   
 

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทวีความรุนแรงมากขึ้น  

ในทุกจังหวัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานได้ เช่น 
2.1 สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติงานและตามหลักสูตร       

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site  โดยมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนจาก  On Site  เป็น On Air  
Online  On Demand  และ On Hand 
  2.2 ครูและบุคลากรทางการลูกเสือไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือ  ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ และครูผู้สอนยุวกาชาดไม่มีคุณวุฒิทางยุวกาชาด  ทางหน่วยงานต้นสังกัด
ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ ยุวกาชาด 

2.3 ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เต็มรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2564) 

2.4 ผู้เรียนการเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่าย  บางครั้งไม่สามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆ ได้ว่าสิ่งใด
ควรปฏิบัติหรือไม่ควร สิ่งใดจริงหรือไม่จริง อีกทั้งส่งเสริมค่านิยมการเลียนแบบ มีผลต่อการสร้างทัศนคติ         
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และสร้างค่านิยมการเลียนแบบที่ผิดพลาดบิดเบือน 

2.5 ปีการศึกษา 2563-2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และ
บริบทพื้นที่ของแต่ละสถานศึกษา อันส่งผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) การจัดมาตรการรักษาระยะห่าง การลดความแออัด รูปแบบการจัดกิจกรรมจึงมีความจำเป็น ให้ผู้เรียน    
ฝึกปฏิบัติร่วมกันมีน้อยลง  กระบวนการจัดการเรียนรู ้ไม่ครบทุกขั ้นตอน  เวลาการจัดกิจกรรม สำหรับ        
บางเนื้อหาอาจไม่เพียงพอ   
  2.6 บุคลากรทางการลูกเสือมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดทำฐานการเร ียนรู ้ ทำให้            
ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียน    
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                3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
3.1 หน่วยงานต้นสังกัดได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู ้บริหารครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาความก้าวหน้า เช่น ฝึกอบรมพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และวุฒิทางลูกเสือ ของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือและยุวกาชาด สามารถ    
นำความรู้และประสบการณ์ไปจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

3.2 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นความสำคัญ 
ของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง 

3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ประสานหน่วยงานการจัดอบรม 
พัฒนาให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ เกี่ยวกับการเลื่อนการฝึกอบรม เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ  

3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

3.5 สถานศึกษาสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผ ู ้เร ียน เกี ่ยวกับการเฝ้าระวัง และใช้สื่อ           
อย่างสร้างสรรค์ ครูคอยชี้แนะที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 
 3.6 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ให้เข้าร่วมการทำกิจกรรมกับเครือข่ายภายนอก   
ให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

3.7 สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง จากการเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
     3.8 งบประมาณจากส่วนกลางส่งมาล่าช้าและงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม  

 
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  

4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีความประสงค์ในการขับเคลื่อน   
การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยได้ประสานงานกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ในการหารือ  
แนวทางการขอใช้ที่ราชพัสดุ (สถานศึกษาท่าข้ามวิทยาคม) เพื่อดำเนินการในเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ       
ให้เป็นของค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่  
  4.2 ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   

4.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้  การดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  ควรให้มีช่วงเวลา          
ที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
 

       5) ปัจจัยความสำเร็จ  
5.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแพร่ประเภทกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการ

ผู้แทน เห็นชอบให้การเรียนการสอนโดยกระบวนลูกเสือ เป็นวาระของการจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่  
5.2 เป็นกระบวนการทางการศึกษาที ่ม ุ ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองด ีม ีค ุณภาพ              

ทางการศึกษา ด้วยวิธีการของลูกเสือ มีคุณสมบัติตามที่สังคมต้องการ เช่น มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย   เป็นผู้มี
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมและดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

5.3 หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการพัฒนาครู พัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด    
โดยให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมความเป็น
ระเบียบและมีวินัย 

5.4 สถานศึกษาจัดค่ายคุณธรรมเพื่อสอดแทรกให้ผู ้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ  ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และคุณธรรมพื้นฐานชีวิตต่างๆ จากกิจกรรมเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ที่ทำให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์ ทราบบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนของประเทศ  
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  5.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดกระบวนการการจัดการเรียน
การสอน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีสำหรับผู้เรียนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  5.6 หน่วยงาน  ผู้บริหารของสถานศึกษามีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพกจิกรรม 
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 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ        
(Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                      หน่วยงาน สถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก          
ในศตวรรษที่ 21   โดยในระดับปฐมวัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่เปิดในระดับขั้นปฐมวัย เพิ่มพูน
ทักษะ (Re skill ) พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
ประจำวันทั้ง  6 กิจกรรม และการทำกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาได้เพิ ่มพูนทักษะ (Re skill ) พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู ้ทักษะใหม่     
(New skills) โดยการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาและความแตกต่างของผู้เรียน เช่น      
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของ ดนตรี  กีฬา  การส่งเสริมในเรื่องของภาษาต่างประเทศ และ
การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพ  สถานศึกษาเอกชนพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ ความถนัด และทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
มีการจัดหลักสูตรโดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้ครูและผู้เรียนได้ใช้ทักษะนอกเหนือ   
ที่มีอยู่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เกิดการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เข้าถึงบทเรียนและองค์ความรู้ต่าง ๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ       
ที ่ 21 โดยใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ให้มีความรวดเร็ว ประหยัด ทันเวลา และ            
เกิดประโยชน์ การใช้แอปพลิเคชั ่นต ่าง ๆ ด้วยระบบ ZOOM  Line  Facebook  YouTube  Google       
เพื่อให้ผู ้เรียนทันต่อเหตุการณ์  และสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพ่ือ         
การมีงานทำภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ    
การเพิ ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที ่มีคุณภาพ            
มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชน จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีงานทำ  
เป้าหมายในการดำเนินการ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ  กิจกรรมสอนวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง และหลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ  วิทยาลัย  
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ
แกนมัธยม หลักสูตร ปวช , ปวส ในสาขาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ     
(Re-skill) พัฒนาทักษะ  (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) มีการส่งเสริมผู ้เรียนนักศึกษา        
เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติของทุกปี มีการพัฒนาและต่อยอด      
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรแล้วมีงานทำ และจัดหลักสูตร   
ในการพัฒนาทักษะใหม่  (New skill) ให้กับกลุ่มผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้นอยู่เสมอ  และหน่วยงาน สถานศึกษา       
ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็น        
ครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้ เป็น
ผู้นำทางวิชาการ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพ  

 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
     ข้อค้นพบ   
     นักเรียนมีการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู้ทักษะ

ใหม่ (New skills)  เพ่ิมมากข้ึน 
    ปัญหาอุปสรรค      

                         2.1 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  มีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะของนักเรียน เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง  ทักษะบางอย่างผู้เรียนอาจจะยังไม่ได้ เรียน /ฝึก 
                         2.2 บุคลากรขาดความรู ้ ความสามารถและทักษะในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ต้องได้         
รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
                         2.3 ศึกษานิเทศก์พัฒนาเว็ปไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน รวบรวม สื่อ 
นวัตกรรม คลิปวีดีโอ ที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และผู้เรียน และเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง      
เขตพ้ืนที่กับสถานศึกษา     
                         2.4 งบประมาณ  อุปกรณ์  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีที ่ใช้ในการพัฒนา       
ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัยในการรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
                         2.5 ในพ้ืนที่ขาดวิทยากร ผู้สอน ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด 
                         2.6 ปัญหาเรื่องงบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ 
  

3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                         3.1 สถานศึกษาปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ผลิตสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบของคลิป VDO เผยแพร่ให้กับผู้เรียน 
                         3.2 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร และทุกภาคส่วนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที ่เกี ่ยวข้อง     
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ  ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
                         3.3 ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ทางระบบ  Online  ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุน      
ให้ครูผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์   ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองด้วยช่อง
ทางผ่านระบบออนไลน์  และรูปแบบที่ครูพัฒนาอย่างหลากหลาย 

              3.4 จัดหาวิทยากรภายนอกพื้นที่ ที ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะอาชีพที ่ผู ้เรียน
ต้องการเรียนรู้ 
                         3.5 สร ้างเคร ือข ่ายร ่วมจ ัดการศึกษาอาช ีพ โดยความร ่วมมือกับภาคีเคร ือข ่าย 
และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือและแรงงาน  วิทยาลัยสารพัดช่าง พัฒนาชุมชนอำเภอ กอ.รมน.  
                         3.6 จัด และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน
สามารถเข้าถึงการใช้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการค้าออนไลน์        
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในทุก กศน.ตำบล 
                         3.7 สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร ์เน ็ต และเทคโนโลยีท ี ่ ใช้               
ในการพัฒนาที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาแต่ละช่วงวัย และระดับชั้น อย่างต่อเนื่อง 
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4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                         4.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี  
                         4.2 ควรมีพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการนำเทคโนโลยี 
มาใช้ รื้อฟื้นองค์ความรู้ที่เคยมีอยู่แล้ว (Re-skill) และพัฒนาทักษะเดิมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น (Up skill) 
และสามารถฝึกเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน 
                         4.3 ควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง  
                         4.4 ควรมีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อ
ยอดสู่สากล 
                         4.5 ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้ทางวิทยาลัย ให้มากขึ้น 

 
 5) ปัจจัยความสำเร็จ  

                         5.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
                         5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่มีรูปแบบการบริหาร 3  นโยบาย 7  จุดเน้น
ที่มีความชัดเจน  มีการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  พัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาได้สอดคล้อง
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ และนโยบาย  
                         5.3 ทีมงานศึกษานิเทศก์มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพ      
ในการขับเคลื่อนนโยบาย  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
                         5.4 สถานศึกษาในสังกัดจังหว ัดแพร่ผ ่านการประเมิน OBECQA   และเป็นต้นแบบ                
ในการจัดการเรียนการสอนเพื ่อเพิ ่มพูนทักษะ (Re – Skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู ้ทักษะใหม่      
(New skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  ของสถานศึกษาอื่น ๆ ได้คือ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  โรงเรียน
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
                         5.5 การสนับสนุนของสถานศึกษา ผู ้บริหาร คณะครู และชุมชน ที ่เห็นความสำคัญ      
ของการพัฒนาการศึกษาทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ รวมถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง 
                         5.6 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ทุกโรงจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความโดดเด่นในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ พัฒนาทักษะผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผลงานเป็นที่ประจักษ์จากผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าระดับประเทศ/สพฐ./ สช./
ภาคเหนือ/จังหวัด 
                         5.7 มีเครือข่ายร่วมบูรณาการในการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ มีปราช์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงได้ 
                         5.8 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และมีบุคลากรที ่มีความสามารถ          
ในการถ่ายทอดการค้าขายออนไลน์ได้ 
                         5.9 ผู้เรียนเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาตัวเอง 
อย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับประเทศ และนานาชาติ 
                         5.10 การจัดการศึกษามีคุณภาพ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยดำเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันโครงการต่าง ๆ และมีร้อยละผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ร้อยละ 98.0
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นักศึกษาเป็นตัวแทนระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ไปแข่งขันทักษะระดับชาติ  นักศึกษาเป็นตัวแทนระดับ 
อาชีวศึกษาจังหวัด ไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ภาคเหนือ  
  

 

 

 

 
 

รูปภาพกจิกรรม 
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               2.2  การจัดการศกึษาแบบทวิศึกษา  ห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานทำ 
                     2.2.1 การจัดการศกึษาแบบทวิศึกษา   
       1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
               วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มีการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ             
ในสถานศึกษาและห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
ฝึกทักษะอาชีพ  มุ่งสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ดังนี้ 
              - ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
              - ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อค้นหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านอาชีพ  
              - ผู้ เรียนสามารถวางแผนการในการทำงาน ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะ          
ในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ 
              - ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              - ผู ้ เรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน 
ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
              - ผู้เรียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองทั้งนี้  มีวิทยาลัยการอาชีพสองได้ดำเนินนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในด้านการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา  คือ 
              - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับ ปวช.3 จำนวน 11 คน ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 
              - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ในระดับ ปวช.3 จำนวน 17 คน 
ร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 
และวิทยาลัยเทคนิคแพร่  ได้ดำเนินการโครงการสร้างห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน สพฐ. โดยในภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา  2564 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม, โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 
โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตะวัน  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  มีรายวิชาดังนี้   
              - รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
              - รายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น  
              - รายวิชาเอนิเมชัน  
              - รายวิชาพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   
              - อินเตอร์เฟสในสมองกล 
              - การตัดต่อภาพและเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา          
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ/ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพโดยโรงเรียน       
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม  แนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
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หลักสูตรระยะสั้น โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  และโรงเรียนทำสัญญาให้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบัน
อาชีวศึกษา ในการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียน เช่น โรงเรียนสองพิทยาคม จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา โรงเรียนบ้านกาศ
ประชานุเคราะห์  เปิดห้องเรียนปัญญาภิวัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง 
จัดทำหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมและโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา  และโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 โดยคณะศึกษานิเทศก์ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงการให้การนิเทศ 
แนะนำ  ชี้แนะให้คำปรึกษา 
 
  2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
          2.1 วิทยาลัยขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
          2.2 มีความจำกัดในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการดำเนินงานเกี่ยวกับ   
การส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้เรียน 
          2.3 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนเปิดล่าช้ากว่ากำหนด และมีการประกาศหยุดเรียนระหว่างภาคหลายครั้ง 
ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่ต่อเนื่อง และสถานประกอบการได้รับผลกระทบไม่สามารถดำเนินการได้  
          2.4 จำนวนครูในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน 
          2.5 อุปสรรคในการเดินทาง 
          2.6 ขาดแคลนงบประมาณในการนำผู้เรียนไปเรียนที่สถาบันอาชีวศึกษา ขาดแคลนวัสดุ 
ในการฝึกด้านอาชีพต่าง ๆ และมีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ขาดความต่อเนื่อง 
   
  3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
          3.1 จัดหาวิทยากรภายนอกหรือจากสถานประกอบการณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในทักษะอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาด้านอาชีพ  
          3.2 สถานศึกษา แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ให้มี
การจัดอบรมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  
          3.3 มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและผู้ปกครอง
เพ่ือให้มีการพัฒนาต่อยอดจากสถานศึกษาไปสู่ครอบครัวหรือพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพได้  
          3.4 จัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการเรียนรู้     
ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
                3.6 จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดในการฝึกทักษะอาชีพที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น 

      3.7 ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในจัดอบบรมหรือการฝึกอาชีพให้กับครูและ
ผู้เรียน 
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  4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
          4.1 ห้องเรียนอาชีพผู้เรียนจะต้องเรียนอย่างมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น    
หรือการเตรียมความพร้อมเด็กสู่เส้นทางอาชีพ 
          4.1 ห้องเรียนอาชีพจะต้องมีการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผู้เรียนเรียนวิชาชีพ
แล้วจะต้องไปประกอบอาชีพได้ 
          4.1 หน่วยงานต้นสังกัด ควรจะมีงบประมาณ ด้านเทคโนโลยี และบุคลากร        
อย่างเพียงพอ สนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพี่อให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนผู้เรียน
ให้ได้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการตามความถนัดความสนใจ 
  
  5)  ปัจจัยความสำเร็จ   
        5.1  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  จัดทำ
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC) ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เปิด 2 แผนการเรียน  คือ แผนการเรียน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และการงานอาชีพสมัยใหม่โดยมีครูจากสถาบันอาชวีศึกษาทั้ง 3 แห่ง  ร่วมจัดการเรียนการสอน 
โดยจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม และหลักสูตรระยะสั้น 
        5.2  โรงเร ียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่           
จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิค
แพร่ เปิดแผนการเรียนให้กับผู ้เร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนที ่ 2 รายวิชาเพิ ่มเติม                 
วิชาอินเตอร์เฟสสมองกลฝังตัวและ  IoT นอกจากนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ในการจัด   
การเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รายวิชา การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมไมโครซอพต์เวิร์ด และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
        5.3  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่              
เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล สามารถนำไปต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพได้  
          5.4 ผู ้เร ียนที ่เร ียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที ่ 4 -6 ได้ร ับวุฒิการศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     5.5  ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และตามความสนใจ        
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                     2.2.2  ห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ  
           1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                1.1 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มีการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ
ในสถานศึกษาและห้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการ ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
ฝึกทักษะอาชีพ  มุ่งสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ดังนี้  
                1.2 ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
                1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อค้นหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านอาชีพ 
                1.4 ผู้เรียนสามารถวางแผนการในการทำงาน ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะ
ในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ 
                1.5 ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                1.6 ผู้เรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน 
ทำงานอย่างมีความสุข ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
                1.7 ผู้เรียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพที่ถนัดสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง 
                1.8 วิทยาลัยการอาชีพสองได้ดำเนินนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปี
งบประมาณ 2564 ในด้านการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา  ดังนี้ 
                     1.8.1 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับ ปวช.3 จำนวน 11 คน ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 
                      1.8.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ในระดับ ปวช.3 
จำนวน 17 คน ร่วมกับโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 
                1.9 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้ดำเนินการโครงการสร้างห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน 
สพฐ. โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ที่ 25  โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตะวัน  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  มีรายวิชาดังนี้   
                      - รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  
                      - รายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น  
                      - รายวิชาเอนิเมชั่น  
                      - รายวิชาพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   
                      - อินเตอร์เฟสในสมองกล 
                      - การตัดต่อภาพและเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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           2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
                 2.1 วิทยาลัยขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
                 2.2 มีความจำกัดในเรื ่องของงบประมาณที ่ไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้เรียน 
                 2.3 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
                 - จำนวนครูในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน 
                 - อุปสรรคในการเดินทาง 
                    - สื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
                    - วัสดุฝึกยังมีน้อย 
                 2.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
โรงเรียนเปิดล่าช้ากว่ากำหนด และมีการประกาศหยุดเรียนระหว่างภาคหลายครั้ง ทำให้จัดการเรียน      
การสอนได้ไม่ต่อเนื่อง      
 
           3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                 3.1 จ ั ดหาว ิทยากรภายนอกหรือจากสถานประกอบการณ์ท ี ่ ม ี ความร ู ้           
ความเชี่ยวชาญในทักษะอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาด้านอาชีพ 
                 3.2 สถานศึกษา แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ    
ให้มีการจัดอบรมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  
                 3.3 มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและผู้ปกครอง
เพ่ือให้มีการพัฒนาต่อยอดจากสถานศึกษาไปสู่ครอบครัวหรือพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพได้  
                 3.4 จ ัดร ูปแบบการเร ียนการสอนออนไลน์  เพื ่ อลดการแพร่ระบาดของ          
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                 3.5 ใช้การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
                 3.6 ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ในบางกรณี 
 
          4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                4.1 ห้องเรียนอาชีพผู้เรียนจะต้องเรียนอย่างมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นหรือการเตรียมความพร้อมเด็กสู่เส้นทางอาชีพ 
                4.2 ห้องเรียนอาชีพจะต้องมีการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผู้เรียนเรียน
วิชาชีพแล้วจะต้องไปประกอบอาชีพได้ 
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               4.3 หน่วยงานต้นสังกัด ควรจะมีงบประมาณ ด้านเทคโนโลยี และบุคลากร อย่างเพียงพอ 
สนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพี่อให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการตามความถนัดความสนใจ 
               4.4 เพ่ิมจำนวนครูในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน 
               4.5 เพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอ 
 
        5)  ปัจจัยความสำเร็จ   
             ทำให้ผู ้เรียนที่เรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับวุฒิการศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 

รูปภาพกจิกรรม 
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 2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  
      1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
           -  มีจำนวนผู้เรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 100 % ในทุกสาขาวิชา 
           -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี   
ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้เรียนทั้งหมด 
           -  ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพสอง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบ      
ทวิภาคี ระดับ ปวช. 1 สาขาวิชา ระดับ ปวส. 6 สาขาวิชา ดำเนินการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ดำเนินการประสานงานสถานประกอบการในการดูแลนักศึกษาระหว่างฝึกอาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา ผ่านทาง Application Google 
classroom  Google meet  โปรแกรม Zoom และ line 
           -  วิทยาลัยการอาชีพลอง ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)          
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี สาขาเครื่องมือกล สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาเทคนิคงานยานยนต์       
สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 7 สาขางาน 
           -  มีจำนวนนักศึกษาในระบบทวิภาคี 773 คน จาก 7 สาขาวิชา 
           -  ปีการศึกษา 2564 สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากปีการศึกษา
2563 ได ้ ดังนี้   
           -  ปวช. ร้อยละ  30.88  
           -  ปวส. ร้อยละ  40.31  
           -  มีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอน จำนวน 61 สถานประกอบการ 
           -  มีครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 91 คน 
           -  ครูนิเทศก์ จำนวน 15 คน 
 
    2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
          2.1 ผู้เรียน นักศึกษามีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนระบบการเรียนจากระบบทวิภาคี    
เป็นระบบปกติ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ผู้ปกครองคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน 
นักศึกษา ในเรื่องของการฝึกอาชีพในหน่วยงาน/สถานประกอบการในต่างจังหวัด อีกทั้งสถานประกอบการ
ภายในจังหวัดแพร่มีไม่เพียงพอต่อการฝึกอาชีพของผู้เรียน นักศึกษา 
          2.2 ปริมาณผู้เรียนที่มีความสมใจในการจัดการเรียนแบบทวิภาคีมีปริมาณที่น้อยลง 
          2.3 ผู้ปกครอง ผู้เรียน นักศึกษา ขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนรูปแบบทวิภาคี        
เลยไม่ค่อยให้การส่งเสริการจัดการเรียนเท่าท่ีควร 
          2.4 สถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน 
          2.5 ในบางสาขางานมีปัญหาเรื่องสถานที่ฝึกประสบการณ์ไม่เพียงพอ เช่น สาขาการบัญชี 
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          2.6 การนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา  2019  (COVID-19) ไม่สามารถนิเทศได้ 
          2.7 สถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่มีจำนวนสถานประกอบการจำนวนมาก
เพ่ือรองรับการฝึก อาชีพของผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
          2.8 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานประกอบการ    
ส่งตัวนักศึกษากลับภูมิลำเนาจำนวนมาก 
 
    3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
          3.1 ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อการฝึก
อาชีพของผู้เรียน นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
          3.2 ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนทวิภาคี ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 
ชุมชนและท้องถิ่น ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของการจัดการเรียนแบบทวิภาคี 
          3.3 ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในการสร้างหลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
          3.4 เนื ่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) ทำให้
ผู้ปกครองเกิดการวิตกกังวลเรื่องของการติดเชื้อของนักศึกษา และสถานประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่การระบาด
สูงสุด  
          3.5 ดำเนินการโอนย้ายมาเรียนระบบปกติ  
          3.6 การทำ MOU  กับสถานประกอบการในพ้ืนที่ 
          3.7 ทำโครงการอบรมให้ครูนิเทศ ในการนิเทศออนไลน์ 
          3.8 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการประสานสถานประกอบการ              
แจ้งมาตรการดูแลนักศึกษาที่ฝึกอาชีพ การดำเนินการนำนักศึกษากลับภูมิลำเนาก่อนกำหนดการฝึกอาชีพ     
ให้ครูที่ปรึกษา ครูแผนกวิชา ติดต่อกับนักศึกษา รายงานผลแก่วิทยาลัยเป็นประจำ 
          3.9 จัดสถานที่ฝึกอาชีพให้นักศึกษาตามความเหมาะสมและมอบหมายงานให้ทำ Work 
from home ตลอดจนการอบรมและการนิเทศ Online 
 
    4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
          4.1 วิทยาลัยในสังกัด ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนแบบทวิภาคี มีการวางแผนจัดสรร
งบประมาณ   ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในการสร้างหลักสูตรร่วมกัน 
          4.2 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพสอง ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด ของภูมิภาค 
ของประเทศ สถานประกอบการที่มีศักยภาพในการดูแลและรับนักศึกษามีน้อย ทำให้ต้องทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการต่างจังหวัด และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  อยากให้มี
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นโยบายในการฝึกในส่วนภูมิภาคโดยให้ สอศ.สำรวจข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการในภูมิภาค เพ่ือ
กำหนดการรับนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
          4.3 ควรมีงบประมาณมาสนับสนุนในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีในการนิเทศออนไลน์ 
          4.4 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในระบบทวิภาคีในรูปแบบทุนการศึกษาและสวัสดิการ          
ในการฝึกอาชีพ 
          4.5 ปรับการนิเทศติดตามเป็นแบบ Online 
 
     5)  ปัจจัยความสำเร็จ   
          5.1 สถานประกอบการที ่ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย         
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ มีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี     
อีกทั ้งเป็นสถานประกอบการที ่ม ีมาตรฐาน ทำให้ผ ู ้ เร ียน นักศึกษาฝึกอาชีพได้เร ียนรู ้ประสบการณ์ตรง                    
จากสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีโอกาสที่สถานประกอบการจะรับผู้เรียน นักศึกษาเข้า
ทำงานต่อภายหลังจากการฝึกอาชีพ ผู้เรียนที่จบหลักสูตรทวิภาคี เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สามารถ
ประกอบอาชีพได้  
          5.2 ผู้เรียนที่จบหลักสูตรทวิภาคี เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพได้  
          5.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนิเทศติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษา ผ่านทาง 
Application Google classroom , Google meet  โปรแกรม Zoom และ line 
          5.4 นักศึกษาสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม ได้รับโล่เกียรติยศ Best performance 
และได้รับเงินรางวัลจากการเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคีดีเยี่ยม 
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               2.4 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
                     วิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดแพร่  ไม่มีศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
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                 3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะ             
ในศตวรรษที่ 21 

1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
              หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุง และพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา นำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดตารางเรียนโดยเน้นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ผู้เรียนจะเกิด
สมรรถนะสำคัญซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก        
ในศตวรรษที่ 21  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง การจัดกิจกรรม
การเร ียนรู ้ Active Learning โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  โดยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียน        
การสอน มีความรู ้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื ่อง พัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ให้มีความพร้อม เพิ่มพูนสมรรถนะให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้โรงเรียน
มัธยมขยายโอกาส พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเลือกศึกษา
ต่อทเพื่อการมีงานทำ วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  เช่น โรงเรียนบ้านร่องฟอง ส่งเสริมการเรียนรู ้โค้ดดิ ้ง โรงเรียน          
บ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ 
PLC  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  และประชาสัมพันธ์        
ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่าง เช่น โรงเรียนบ้านเหล่า        
(รัฐราษฏร์บำรุง) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยการจัดเป็น รายเพ่ิมเติมยุวเกษตรกร
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู ้ด้วยทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ในสถานศึกษา          
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  พัฒนากิจกรรมการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนบ้านไร่หลวง  จัดกิจกรรมบูรณาการแนวคิด STEM 
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร ์โรงเร ียน  (STEM on School Botanical Garden) ซึ ่งโรงเร ียนบ้านไร ่หลวง            
เป็นสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนบน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  จากการขับเคลื่อนนโยบาย  พบว่า    
และด้านครูผู้สอน สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ครูมีความสุขใน การสอน   
มีความกระตือรือร้นในการเตรียมกิจกรรมการสอน นำผลงานไปต่อยอดโดยการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานบูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับเขตพื้นที่ และระดับจังหวัด
และได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ส่งผลให้ครูเกิดก ารพัฒนาตนเอง           
เช ่น นางกมลล ักษณ์ ใจไว ครู โรงเร ียนบ ้านน ้ำแรม จ ัดทำพัฒนานว ัตกรรมมห ัศจรรย ์ใบข ี ้ เหล็ก                     

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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นางเปรมมิกา  เทพสาธร ครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จัดทำนวัตกรรมเด็กไทยหัวใจรักชาติ           
ด้านนักเรียน มีความสุขในการเรียนรู้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนและรายบุคคลมาโรงเรียนด้วย ความ
ตื่นเต้นและสบายใจ มุ่งม่ันอยากเรียนรู้  มาโรงเรียนสม่ำเสมอ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง เต็มใจ ขยันเรียน 
มีแรงจูงใจในการเรียน มีความกระตือรือร้น ที่จะเรียน รักผู้สอน รักเพ่ือน รัก โรงเรียน มีความสนุกกับการเรียน  
แสวงหาความรู ้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู ้ที ่หลากหลาย มีผลงานรางวัลจากการประกวดกิจกรรม เช่น 
โครงการยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ส่งการมีรายได้ระหว่างเรียน  และสามารถนำความรู ้ไปใช้ใน           
การดำรงชีวิตในครอบครัว  ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ และด้านชุมชน ผู้ปกครอง 
มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนและให้คำชื่นชม ไว้วางใจ
โรงเรียนในการส่งลูกหลานเรียนต่อในโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ได้พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ     
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  จำนวน  16  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมการรู้ที่เน้นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active  Learning  โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้  Active Learning 
ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา จำนวน  5  โรงเร ียน คิดเป็นร้อยละ 31.25  สถานศึกษาเอกชนสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะกระบวนการคิดตามระดับชั้น 
และให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้บูรณาการความรู้ได้อย่างยั่งยืน  พัฒนา
ผู ้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะด้านภาษา บูรณาการในรูปแบบการเรียน  ICT  ของโรงเรียน              
ให ้ เหมาะสมกับว ัย นำกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ้ ร ูปแบบ CCT Thinking School Model มาใช ้ ใน               
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และวัดประเมินผลพฤติกรรมสำคัญตามมาตรฐาน
ตัวชี ้วัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาในรูปแบบ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศด้าน สื ่อและเทคโนโลยี  ปรับเปลี ่ยนเนื ้อหา         
ตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้มี การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื ่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา  และจัดหาแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับผู้เรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอ่านผ่านลายผ้า การอ่านผ่านวัดผ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียน      
โดยการฝึกให้นักศึกษาเขียนบันทึก เขียนรายงาน เพ่ือแสดงออกซึ่งความรู้ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์
โดย  ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม  การอ่านผ่านระบบ Line Official Library 
Phrae (AI) กิจกรรมปลูกการอ่าน ปลูกฟาร์มสุขสนุกกับครอบครัว และบ้านหนังสือชุมชน เพื่อให้นักศึกษาและ
ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน Arithmetic ด้านคณิตศาสตร์ ให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง         
ในรูปแบบของ โครงงาน มีการนำกระบวนการสะเต็มศึกษา เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั ้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที ่เป็นประโยชน์   ต่อการดำเนินชีว ิต และการทำงาน  
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) เช่น  การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Line bot มาใช้ในการจัดทำระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ : “Prompt Care”  ซึ่งระบบจะแจ้งผลการเรียนอัตโนมัติ ผู ้เรียนสามารถ
ตรวจสอบวิชาที ่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ตรวจสอบผลคะแนนรวมและเกรดในแต่ละวิชาที ่นักศึกษา
ลงทะเบียน และมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์  เช่น  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
เครื่องกรองฝุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคเหนือและเป็นตัวแทนไปประกวดใน
ระดับประเทศ โครงงานตู้ฆ่าเชื่อแบคทีเรียพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัย สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดแพร ่ มีการคัดเลือกครูที่มีประสิทธิภาพและคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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เช่น  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีดิจิทัล มีการจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติมีการทดสอบ Pre-tocie อบรม    
ให้ความรู้ผู้เรียนในการใช้แอพพลิเคชั่น Echove  
                           หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง ขับเคลื่อนนโยบายจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน         
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ        
ด้วยตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทักษะการสื่อสาร  มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานร่วมกนั            
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   

         2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
     2.1 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
สถานศึกษาต้องปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
ที่เน้นให้นักเรียนคิด ลงมือปฏิบัติ การคิด การนำเสนอ และการสะท้อน มีการจัดกิจกรรม แต่ขาดความต่อเนื่อง 
ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะของนักเรียน เช่น การสอนโครงงานการสอน STEM 
                       2.2  สถานศึกษายังไม่พร้อมในด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้
และสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้เรียนได้เรียนรู้  ขาดแคลน วัสดุ   อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ให้เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 
              2.3 ครูและบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจในบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย และการจัดการเรียนรู้ยังไม่เน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็นฐาน  ขาดทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แอปพลิเคชั่น อาจตอบสนองการรับรู้และ ความต้องการของนักเรียนในศตวรรษ  

   2.4 ผู้เรียนบางคนไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขาดแคลน  อุปกรณ์  
สัญญาณอินเตอร์เน็ต และต้องประกอบอาชีพ 
                  

        3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย   
                       3.1 สถานศึกษา ควรปรับหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ โดยรวมเนื้อหาหลายวิชามาอยู่ในหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษาและวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยการ       
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

             3.2 สถานศึกษาควรสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอก  ห้องเรียน            
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแหล่งการ  เรียนรู้ที ่มี
คุณภาพ  
                       3.2 ควรพัฒนาครูผู ้สอนด้วยรูปแบบที ่หลากหลาย เพื ่อให้มีความรู ้ในเนื ้อหาที ่สอน       
อย่าง ลึกซึ้งมีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ วางแผนการสอนและรูปแบบ       
การ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการคิดค้นและดำเนินการสอนที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ โดยคำนึง      
ถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  
                       3.3 ครูผู้สอนควรออกแบบการเรียนรู้ เลือกรูปแบบ วิธีการ และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้     
ด้วยกิจกรรม ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา/ตัวชี้วัด เช่น เน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน 
ใช้สื่อและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ในเนื้อหาและเกิดความเชี่ยวชาญ เรียนรู้อย่างมี 
ความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งผู้เรียนด้วยกันเอง  และ
ผู้เรียนกับครู วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง  สมดุลทั้งจากผลการทดสอบและผลการเรียนรู้   
จากการปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียน 
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                       3.4 ลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากงานสอน ให้ครูมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้เต็มที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                       3.5 หน่วยงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอ ย่าง        
เป็นระบบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายมากขึ้น อบรมและพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
                  4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  

   4.1 ควรปรับเปลี ่ยนให้หลักสูตรการสอนเน้นการบูรณาการมากขึ ้น เน้นกระบวนการคิด          
เชิงระบบและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระเข้าด้วยกันกับบริบทชีวิต  

   4.2 โรงเรียนและครูควรมีส่วนร่วมและมีอิสระในการกำหนดวิธีสอน  การเรียนรู้เต็มที่      
เปิดกว้างให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ ตนเองมากขึ้น  

             4.3 การจัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21    
ควรเป็นการเน้นสร้างองค์ความรู้ให้ครูปรับเปลี่ยนบทบาท จากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้และนำความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็น
ประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน 
                           4.4  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อเทคโนโลยี    
ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ทางด้านออนไลน์ 

 
          5) ปัจจัยความสำเร็จ  
            5.1 หน่วยงาน สถานศึกษา ได้ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    

ในการขับเคลื ่อนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ทั ้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ          
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
                       5.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

              5.3 สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้        
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้
สถานศึกษาประสบผลสำเร็จ  เช่น โรงเรียนบ้านนาจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยใช้โครงงานเป็นฐาน (Problem Based Learning) เข้าแข่งขันในระดับ สพฐ.  
             5.4  ครูผู้สอนมีการเตรียมข้อมูลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุขสนุกกับกระบวนการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
    5.5 มีกิจกรรมโครงการต่างๆ สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย มีการมอบรางวัล        
ในการแข่งขันทักษะ เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาครูต้นแบบการจัดการเรียน      
การสอน Active Learning, การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และมีการส่งเสริมการทำวิจัย 

            5.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และทำกิจกรรมโดยมีครูคอยแนะนำ
ในชั้นเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นและปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ทำให้ผู้เรียนมีการจดจำและ 
เกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
                          5.7  หน่วยงาน  สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ มีการกำกับ ติดตาม   
การขับเคลื่อนนโยบาย  เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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     3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

         1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย   
              ศ ูนย ์  Human Capital Excellence Center : HCEC ระด ับจ ังหว ัดแพร ่ ซ ึ ่ งเป็น

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์โรงเรียนนารีรัตน์
จังหวัดแพร่  และศูนย์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ให้บริการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยหน่วยงาน 
สถานศึกษา ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเข้ารับ
การวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีแผนการพัฒนาครูผู ้สอนและบุคลากรที่มีผลการวัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต่ำ  

              ด ้านทักษะการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  หน่วยงาน สถานศึกษาได ้กำหนดกรอบแนวทาง                  
ในการดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล        
ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ
แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตามประเด็นการพัฒนา 9 มิติการเรียนรู้  มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 
(Digital Literacy) 9 ด้าน  คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์  การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
การใช้โปรแกรมประมวลคำ  การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน  การใช้โปรแกรม     
สร้างสื่อดิจิทัลการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  การใช้ดิจิทัล เพื่อความมั่นคงและเพื่อการดำเนินงานในภารกิจ
ดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและในปี 2564 ได้ดำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน     
3 หลักสูตร  ดังนี้ 1. หลักสูตรภาวะผู้นำ 2. หลักสูตรจิตอาสา 3. หลักสูตรฐานสมรรถนะกับบทบาทของสถานศึกษา  
แนวใหม่  และวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดอบรมตามโครงการนิเทศพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาออนไลน์  11 Day ก่อนเปิดภาคเรียน  และการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ครูพร้อม.com  ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาครูใหม้ี ความรู้ทักษะและประสบการณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้น
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้าน คอมพิวเตอร์ (Digital Literacy) โดยในปี พ.ศ.  2567  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ(English Literacy) ในระดับ B2 และ สมรรถนะทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ (Digital Literacy) ในระดับ Intermediate สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์ HCEC 
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ  สนับสนุนให้ครูเข้ารับพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิตอลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรทักษะความเข้าใจและ        
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล DIGITAL LITERACY (IC3) หลักสูตร Online Learning Pedagogy ศาสตร์การสอนออนไลน์ 
หล ักส ูตรGOOGLE CLASSROOM หล ักส ูตรการสร ้างแฟ้มสะสมผลงานด ้วย New Google Site หล ักส ูตร            
ความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ต (Be Internet Awesome) หลักสูตรการทำ Data Visualization ด้วย Google 
Data Studio หล ักส ูตร YouTube for Teacher หล ักส ูตร Digital Marketing หล ักส ูตรการต ิดต ั ้ ง Google 
WorkSpace for Education หล ักส ูตร Google WorkSpace Admin Console และหล ักส ูตร IoT เบ ื ้ องต้น           
ด้วย Node-RED  และสถานศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่งเสริมการใช้ภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารการเขียนประวัติและ         
การกรอกข้อมูลในการสมัครงาน สร้างแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย และปลูกจิตสำนึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
แก่ผู ้เรียนและสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ได้กำเนินการกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และ      
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ความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดให้ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีสมรรถนะในระดับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีมรการจัดการเรียน
การสอนทั้งในรูปแบบ Online  On Demand  On Site  On Hand  และ On Air ซึ ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นการอำนวยความสะดวก และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที ่ยืดหยุ่น หลายหลาย สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่มีความแตกต่างได้อย่างเหมาะสม  และมีการพัฒนาครูในเรื ่องการใช้งานโปรแกรม
สำนักงานเพื ่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์  ซึ ่งทำให้ครู            
มีการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริม          
ให้มีทักษะในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัด  
การโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ 

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้  สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้ครูนำทักษะความรู้และ           
ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานทางการศึกษา 
คือ การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐาน ทักษะภาษาอังกฤษ การจัด    
การเรียนการสอนผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Google Classroom / Zoom / Line  ควบคู่กับการจัดการเรียน        
การสอนรูปแบบอื่นๆการจัดการศึกษาออนไลน์  Online  learning  facebook  การจัดทำคิวอาร์ (QR Code)            
สื ่อ หนังสือ แหล่งเรียนรู ้ต ่างๆ  มีการนำนวัตกรรมมาใช้กำกับติดตามผู ้เร ียน โดยการนำเทคโนโลยี             
แอปพลิเคชัน Line Bot มาใช้ในการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ : “Prompt Care”   

 
     2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
         2.1 ศูนย์ HCEC  มีอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน     

ในการจัดการเรียนการสอน  
         2.2  งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการจัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                   2.3  การรับการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ พบว่ามีอุปสรรคด้านการสื่อสาร
ระหว่างศูนย์ HCEC กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น การรายงานผลการวัดระดับของครูและบุคลากร     
ซึ่งจะต้องนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครู และความชัดเจนในแผนการพัฒนาครูในรูปแบบ Online ซึ่ง
ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการพัฒนา  อีกทั้งขั้นตอนในการดำเนินการวัดทักษะทางด้านภาษาและ
การพัฒนาครูมีความล่าช้าในการดำเนินการ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ล่าช้า และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การพัฒนาครู    
การนิเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ นอกจากนี้ ยังไม่มีแนวทางในการพัฒนาครูผู ้สอนที่ไม่จบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ทำให้บุคลากรกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
                   2.4  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา   
                   2.5  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรปรับตัวกับความก้าวหน้า
ของวัฒนาการด้านเทคโนโลยีไม่ทัน จำเป็นต้องมีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและเครื่องมืออำนวยความสะดวก
สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
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     3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                    3.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องประชุ ม ห้องปฏิบัติการ และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เพียงพอ  พร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาครูและบุคลากรด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ และทักษะภาษาอังกฤษ 
                    3.2 จัดหางบประมาณ ในการการอบรมเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษให้กับ   
ครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มากข้ึน 
                    3.3 หน่วยงาน  ประสานข้อมูลการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษกับศูนย์ HCEC 
โดยกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดำเนินการพัฒนาตนเองด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Digital Platform ที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย และ
การพัฒนาตนเองในแบบทางเลือกอ่ืน ๆ ตามความสนใจและความถนัดของครูผู้สอน  
                    3.4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยระบบออนไลน์ และนิเทศ ติดตามครูผู ้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    
                    3.5 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์  เช่น  Website Line group Facebook 

 
     4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  

                    4.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรในกลุ่มที่ได้คะแนนระดับตั้งแต่ 
A2   ขึ้นไปด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง และเร่งดำเนินการวัดทักษะทางด้านภาษาของครู และการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และ
สร้างแรงจูงใจให้ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ 
แ ล ะ ค ว า ม ช ำ น า ญ ก า ร ใ ห ้ ก ั บ ค ร ู ผ ู ้ ส อน ใ ห ้ ค ร อบ ค ล ุ ม จ ุ ด เ น ้ น ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ ์ ข อ ง ศ ู น ย์  
                    4.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื ่อปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและจัดการอบรมเพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
มากขึ้น 
                    4.3 ควรมีการดำเน ินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เร ียนร ู ้ภาษาต่างประเทศ                   
สู่มาตรฐานสากลต่อเนื่องทุกปี 
                    4.4 จัดทำการพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ ICT             
มาสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือลดภาระของบุคลากรในการออกนิเทศติดตาม  
                    4.5 ขยายศูนย์ HCEC ไปยัง ศูนย์อำเภอต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและ ประหยัดเวลา
อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการครู  
                    4.6 นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการบริหารจัดการสำนักงานและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  
                    4.7 เพื่อรณรงค์การใช้กระดาษให้น้อยลงเพื่อลดโลกร้อน โดยการจัดทำ Digital Platform มาใช้      
ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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                 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
                      5.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก และใฝ่ร ู ้ใฝ่เร ียนเห็นความสำคัญของ              
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ครูต้องปรับตัว และสามารถปรับตัวได้ดี เรียนรู้ได้ 
                      5.2  หลักสูตรที่จัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหลักสูตร   
ที ่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั ้งนี ้เนื ่องจากในการจัดทำหลักสูตรได้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม               
ในการจัดทำหลักสูตรจึงส่งผลให้ผู้อบรมทุกคนผ่านและได้รับเกียรติบัตร 
                      5.3 ครูมีการนำสื ่อการเรียนรู ้ สื ่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และสื ่อดิจิทัลมาใช้              
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
                      5.4  ครูมีทักษะความรู ้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง        
การจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) ที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการ       
ตามนโยบาย   
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                3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

                            หน่วยงาน  สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการในเรื ่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ            
ให้สังกัดเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม 
และศึกษาแนว  ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจในแนวคิดนี ้ให้แก่ผู ้เกี ่ยวข้องทุกกลุ ่มได้เข้าใจ เช่น            
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มครูผู้สอน ด้วยช่องทางที่หลากหลายโดยกำหนด
เป็นนโยบายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและการแจ้งกำชับในการประชุมต่างๆ การนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ 
ส่งเสริมให้โรงเรียนนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะไปใช้ เพ่ือเรียนรู้และ ฝึกทักษะการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน โดยสร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนที่มีประสบการณ์และความรู้ให้สามารถ  ดังนี้  
                            1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาประยุกต์      
ใช้กับสถานศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการขยายผลการอบรมให้กับคณะครูในโรงเรียน 
และนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปปรับใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียน การสอน 
                            1.2 หน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่ ความรู้ในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในช่องทาง
หลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อโซเซียล Facebook  Line เผยแพร่ในรูปแบบของเอกสาร ไฟล์PDF ทำให้ครูผู้สอน 
ได้ศึกษาหาความรู้ ในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                           1.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน    
ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรู ้ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ          
อย่างต่อเนื่อง  
                            1.4 พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีความพร้อม เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นำ      
ทางวิชาการ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพ  
                            1.5 ส่งเสริมให้โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส มีการประยุกต์ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ           
มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาผู ้เร ียนให้มีทักษะการเลือกศึกษาต่อเพื ่อการมีงานทำ 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง 
                            1.6 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา    
เป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING)  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
มีคุณลักษณะและทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  เช่น การพัฒนาครู พัฒนาสื ่อ ส่งเสริม          
การเรียนรู้โค้ดดิ้ง  

 
          2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

                            ข้อค้นพบ 
                            ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถนำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
                            ปัญหาอุปสรรค 
                            2.1 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
สถานศึกษาต้องปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์  เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างทำให้   
ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบาย 
                            2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบางส่วนยังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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                            2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบางส่วนยังไม่รู้จักการประยุกต์ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
                            2.3 ขาดทักษะด้าน ICT โดยครูจำนวนมากยังขาดทักษะนี้ จึงทำให้รับรู้ข้อมูลหรือมีแหล่ง 
ค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนที่มีแค่หนังสือหรือตำรา อาจตอบสนองการรับรู้ และ   
ความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที ่
                            2.4 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะยังไม่มีความชัดเจน 
ทำให้เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จึงยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ         
ตัวหลักสูตร 
                            2.5 ผู้บริหารและครูผู้สอนขาดการ PLC ร่วมกันในการสะท้อนผลหลังการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

  
          3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

                            3.1 ลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากงานสอน ให้ครูมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้เต็มที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                            3.2 พัฒนาศักยภาพครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาวิธีสอนและ
ปรับการจัดการเรียนการสอน เพื ่อให้ครูผู ้สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring Teachers) ปรับบทบาทครูเป็น        
ผู ้อำนวยความสะดวกในการเร ียนรู ้ให ้ก ับผู ้ เร ียน โดยจัด  กิจกรรมเสริมศักยภาพครูประจำการ อาทิ             
การฝึกอบรม แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างครูด้วยวิธีการต่างๆ  สร้างเครือข่ายครูประจำการ พัฒนาระบบ          
ครูพี่เลี้ยงที่สนับสนุนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพครู ช่วยยกระดับครูประจำการที่มีข้อจำกัดในการสอน 
ทำให้ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  
                            3.3 นิเทศ กำกับติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาอย่างต่อเนื ่อง     
เพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งนิเทศแบบออนไลน์  และแบบลงพ้ืนที่จริง 
                            3.4 จัดให้มีการอบรมการใช้เครื ่องมือในการวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้กับสถานศึกษา  
                            3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้บริหารและครูมีการจัดทำ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และให้มีการ  PLC ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน 

 
                   4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                            4.1 โรงเรียนและครูควรมีส่วนร่วมและมีอิสระในการกำหนดวิธีสอน  การเรียนรู้เต็มที่        
เปิดกว้างให้มีหลักสูตรที่หลากหลายโดยยึดหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้
ผู้เรียนสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองมากข้ึน  
                            4.2 เร่งรัดการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้กับสถานศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
                            4.3 ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะกับโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพ้ืนที่  
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           5) ปัจจัยความสำเร็จ 
                           5.1 หน่วยงาน สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนา  

และส่งเสริมสถานศึกษาได้สอดคล้องครอบคลุมยุทธศาสตร์และนโยบาย 
                            5.2 การมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื ่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะของ 
สถานศึกษา  
                            5.3 สถานศึกษามีความพร้อมและความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนโยบายพร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อน
หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกันกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            5.4 หน่วยงาน สถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี    
ทำให้การปรับประยุกต์ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปได้อย่างดี อาจมีข้อบกพร่องบ้าง       
แต่ก็สามารถร่วมกันพัฒนาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปได้ 
                            5.5  มีแบบอย่างของโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบของหลักสูตร
ฐานสมรถนะทำใหโ้รงเรียนอ่ืนๆ สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย   
                            5.6. ศ ึกษานิเทศก์ม ีความเข ้มแข็งทางด้านว ิชาการ  ผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนมีศ ักยภาพ                      
ในการขับเคลื่อนนโยบาย  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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                4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                            หน่วยงาน  สถานศึกษา ได้ขับเคลื ่อนการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล   สนับสนุนให้ครูผู ้สอน             
ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
เช่น Google Classroom   Google Meet  Google site , Microsoft Tems และ โปรแกรม Zoom   มีการจัดอบรม
ให้ครูผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน Online ในช่วงของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยพบว่าหน่วยงาน สถานศึกษามีการขับเคลื่อนที่หลากหลาย  
ดังนี้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ได้สร้างห้องนิเทศออนไลน์ จาก Google Site             
ของศึกษานิเทศก์ทุกคน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ 
และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ที ่ต้องการข้อมูลได้เข้าไปสืบค้น ในการจัดอบรม การประชุม การสอบสัมภาษณ์        
เพื่อสรรหาบุคลกรทางการศึกษา  Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จัดทำแบบทดสอบ Online    
จาก Google Form หลังการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อมอบเกียรติบัตร Online ส่งทาง E-mail ของผู้เข้ารับ      
การอบรม  จัดทำ Web Site ของกลุ่มงานต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม WebEx ตามโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการเรียนการสอน Online 
ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนอนุบาลแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2     
การขับเคลื่อนนโยบาย และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 
โรงเรียนใน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้น และขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน มีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียน รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ขับเคลื่อนนโยบาย          
โดยแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
จากการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th ส่งผลให้ DEEP     
เป ็นหนึ ่งในกลไกสำคัญที ่จะช ่วยขับเคล ื ่อนการศึกษายกกำลังสอง ให ้สามารถจัดการองค์ความร ู ้ ได ้ดี  
มีประสิทธิภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ ช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลไปสู่ความเป็น
เลิศได้  สถานศึกษาอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษา
เอกชนมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในรูปแบบของ 
School Bright  Aksorn On-Leam, Blended leaning คลังเครื่องมือช่วยครูจาก วพ.  มีการบริหารจัดการ    
ในเรื่องของอุปกรณ์ สื่อ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัย

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคแลเท่าเทียมกันทางสังคม 
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในจังหวัดแพร่ มีการดำเนินงานในการขับเคลื ่อนนโยบาย               
โดยการนำมาใช้ในการจัดการเรียนสอนช่วงสถานการณ์โรคระบาด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน           
มีการขยายผลให้กับทางผู้ดูแลระบบในส่วนของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้และสามารถจัด        
การเรียนการสอนภายในของแต่ละสาขาวิชาได้ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้ามาสมัครและใช้งานระบบ DEEP 
เพิ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 3 ป. คือ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เพื่อนำไปสู่นโยบายการศึกษา         
ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) และปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะนำไปสู่ 
“อาชีวศึกษากำลังสอง” โดยใช้ 13 จุดเน้น ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไว้ ทั้งด้าน IT  Digital การพัฒนาอาชีพ 
โลกทรรศน์อาชีพ เพิ่ม  Up skill   Re skill   New skill  ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดศักยภาพ และ   
การปรับโครงสร้างสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทพื้นที่ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ ในด้านการเรียนออนไลน์
ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  ที่มีเนื้อหา
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน On Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV และ On Demand ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้วยทักษะอาชีพที่เชียวชาญ ด้วยคุณภาพ นำปริมาณ สร้างค่านิยม และการเติมเต็ม
ทักษะที่ขาดไป  และสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการจัดทำโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อเป็น
การพัฒนาบุคลากร กศน.ที ่จะเป็นวิทยากรแกนหลักสูตรดิจิทัลระดับจังหวัด ให้มีความรู ้ความเข้าใจ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้มีการพัฒนาครูในเรื่องการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมี    
งานทำ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรแกนนำ 
ครู ข ครู ค และประชาชนทั่วไป มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 2 คน  และได้มา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครู ข และครู ค  ตำบลละ 1 คน เพื่อให้ครู ข และครู ค ดำเนินการถ่ายทอดอบรม
ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนจำนวน 2,038 คน  ผลที่ได้จากการดำเนินงาน         
ได้พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พานิชย์อิเล็กทรอนิคส์) มีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน เพื่อร่วม
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผ่านศูนย์
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพื่อนจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ระดับตำบล รวมทั้งดำเนินการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา OOCC กศน. เพื่อเปิดช่องทางในการ       
ให้คำปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ 
 

 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
               2.1 ข้อค้นพบ 
                     2.1.1 การจัดการประชุม การอบรมต่าง ๆ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เพ่ือสรรหา  

ด้วยการใช้แพตฟอร์มดิจิตอลสามารถทำได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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                                  2.1.2 ห้องนิเทศออนไลน์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา             
เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
 
                 2.2  ปัญหาอุปสรรค 

                        2.2.1 การประชุมหรือการอบรม ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings           
มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการใช้โปรแกรมแบบฟรี ซึ่งจำกัดให้ครั้งละ 40 นาทีเท่านั้น และต้องมี      
การลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู ้ใช้แบบเสียค่าบริการรายเดือน และรายปี ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ยังไม่มี
งบประมาณท่ีจะสนับสนุนในเรื่องนี้ 

                        2.2.2  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมแบบ Conference ของสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานมีจำนวนจำกัด จึงส่งผลให้มีปัญหาในเรื่อง
การบริหารจัดการในการประชุมหลาย ๆ เรื่อง พร้อมกัน 
                        2.2.3  สถานศึกษามีจำนวนคอมพิวเตอร์ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ
กับการใช้งานของนักเรียน 

            2.2.4 นักเรียนบางคนอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งใช้อุปกรณ์ไม่เป็น บางคนไม่มี 
งบประมาณ บางคนไม่มีอุปกรณ์รองรับ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ 

           2.2.5 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  
www.deep.go.th ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
                                2.2.6  การทำงานของระบบ DEEP มีการประมวลผลที่ล่าช้า ทำให้ไม่สะดวก         
ในการค้นหาข้อมูลในส่วนของสถานศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากระบบไปค้นหาจากฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ 
                2.2.7 ครูผู้สอนบางส่วนขาดความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์สื่อที่ใช้ประกอบการสอนออนไลน์ไม่เพียงพอ และไม่พร้อมในการสอน 
                  2.2.8  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand เพ่ิมเติม 
                               2.2.9  ดำเนินการใช้งานตามระบบและได้มีการแจ้งปัญหาไปทางไลน์ของผู้ดูแล
ระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

                     2.2.10  สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องการค้าขายออนไลน์ แต่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วนขาดทักษะ       
ในการใช้ Smart Phone ทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ช้าไม่ต่อเนื่อง ทำให้ผู ้ผ่านการอบรมบางคนไม่สามารถ     
นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ 

 
 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
               3.1 ในเร ื ่องของข้อจำกัดของโปรแกรม Zoom Cloud Meetings คณะกรรมการ          

จัดการประชุมหรืออบรมจึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดการประชุมหรืออบรมให้ในแต่ละเรื่องให้อยู่ใน
ระยะเวลาที่สมควร หรือต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่ีจะใช้งาน หรือต้องจัดหางบประมาณในการซื้อโปรแกรม 

http://www.deep.go.th/
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               3.2 ในเรื่องของอุปกรณ์การจัดการประชุมแบบ Conference ที่ขาดแคลน เจ้าหน้าที่     
ที่รับผิดชอบในเรื่องของฝ่ายโสตทัศนศึกษาของเขตพื้นที่หรือกลุ่ม DLICT ต้องประสานโรงเรียนเพื่อขอยืม
อุปกรณ์มาใช้ หรือขอใช้สถานที่เพ่ือจัดการประชุมหรืออบรม  
                          3.3  หน่วยงานต้นสังกัดบางแห่งให้การสนับสนุนจำนวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ    
การใช้งานของนักเรียนการสนับสนุนด้านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอต่อการใช้งาน และการจัด      
การเรียนการสอน 
                          3.4  ประสานงานกับผู้ดูแลระบบของส่วนกลางโดยตรง 
                          3.5  ควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับโรงเรียนและผู้ปกครอง เพื่อรองรับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล 
                          3.6  วิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดแพร่ให้ผู้เรียนที่ไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่พอที่จะเข้าเรียน ให้เข้ามาใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน
วิทยาลัย ผู้เรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์สามารถขอเข้ามาเรียนในชั้นเรียนได้ ตามมาตรการที่วิทยาลัย
กำหนด 
                          3.7  ครูดำเนินการนำสื่อจากอินเตอร์เน็ตมาสอนร่วมกับการอธิบาย 
                          3.8  ดำเนินปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้มีความพร้อมในการใช้งานสอนออนไลน์ 

                3.9  สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ให้ความรู ้เร ื ่องการใช้  Smart Phone เพิ ่มเติม         
แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดทักษะการใช้ Smart Phone  ติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรม ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  

                          4.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม (Software) ที่สามารถใช้ในการจัด   
การประชุมแบบ Conference ที่ไม่มีข้อจำกัดเพื่อให้ทางโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้บริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                          4.2 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ (Hardware) ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 
ที่สามารถใช้ในการจัดการประชุมแบบ Conference ที่ไม่มีข้อจำกัดเพื่อให้ทางโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                          4.3  ควรมีแนวทางในการดำเนินการเกีย่วกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน 
www.deep.go.th ที่มีความชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
                          4.4 การใช้แพลตฟอร์ม DEEP ไม่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จึงทำให้การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ค่อย
สำเร็จเท่าที่ควร 
                          4.5  การใช้แพลตฟอร์ม DEEP เป็นห้องเรียนแห่งชาติ ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต       
ที ่ เข ้าถึงความรู ้ท ี ่ท ันสมัย ทันต่อโลก ง ่ายแค่เพียงคลิกเดียว โดยสามารถเข้าชมหน้าแพลตฟอร์ม DEEP                     
ได้ที ่ www.deep.go.th ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows Android และ IOS 
                          4.6  มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนและผู้เรียน 
                          4.7  ส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้กับครู 
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                          4.8 หน่วยงานสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดประกวดผู้ทำการค้าออนไลน์ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ทำการค้าออนไลน์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
                          4.9  หน่วยงาน สถานศึกษาควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจำนวนยอดขายและ
จำนวนผู้ค้าออนไลน์ให้มากขึ้น 
                          4.10 หน่วยงาน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีทักษะในเรื่องการใช้ Smart 
Phone มาช่วยสอนผู้เข้ารับการอบรม 
 

 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
                          5.1 หน่วยงาน สถานศึกษา ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้มีครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู ้ และ         
ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา เป็นอย่างดี จึงสามารถขับเคลื่อนได้ตามนโยบาย       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          5.2  ศึกษานิเทศก์ สามารถสร้างห้องนิเทศออนไลน์ จาก Google Site เพื ่อเป็นช่องทาง      
การสื่อสารกับโรงเรียนเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ที่ต้องการ
ข้อมูลได้เข้าไปสืบค้นได้อย่างเป็นสาธารณะ 
                          5.3  สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น 
เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาได้ เป็นอย่างดี เช่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นโรงเรียนต้นแบบ      
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม WebEx ตามโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการเรียนการสอน Online 
ผ่านระบบ Conference  ครูผู ้สอนจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ผลิตสื่อ  รวมถึง        
การจัดทำคลิป VDO ประกอบการสอน  
                          5.4  ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้ 
                          5.5 ผู้เรียน และครูสามารถใช้งานในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั ้ง Google และ Microsoft โดยใช้เมล์ของระบบ DEEP เพียงตัวเดียว     
ทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้อีเมล์องค์กร  
                          5.6 ครูผู ้สอนเอาใจใส่ดูแล ผู้เรียนทุกคนที่เรียนออนไลน์ ขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง 
หาทางเพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันในห้องเรียนออนไลน์ 
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                4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
              1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

               หน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่  ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย     
โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที ่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  การปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบริบทของสถานศึกษา  ดำเนินงาน
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรมีโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยประสบผลสำเร็จ             
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการพัฒนาการของเด็กรอบด้านครบ 4 ด้านอย่างสมดุล   การพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบได้แก่ กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมและมุมประสบการณ์, กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้  Active learning  กิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมปลูกฝังให้เด็กดำรงชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียน      
ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก และดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิด
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู ้บริหาร       
ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้มแข็งตลอดจนพัฒนา สื่อ อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย และเครือข่าย ส่งเสริม   สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้ก ับโรงเร ียนทางด้านวิชาการทั ้งนี้               
เพื่อวางรากฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้การดำเนินงานการศึกษาปฐมวัย    
มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและ มีคุณภาพนำไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็ง  มีการอบรม     
ขั ้นพื ้นฐานตามโครงการ   “บ้านนักว ิทยาศาสตร์น ้อย  ประเทศไทย” กิจกรรมการขยายผลโครงการ           
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สู ่สถานศึกษาการประเมินผลงานเพื ่อขอรับตราพระราชทาน     
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  โรงเรียนและประเมินคงสภาพตราพระราชทานฯ โรงเรียน         
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกโรงเรียน กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อนจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านเกณฑ์  การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน และสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาห้องเรียนและโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย กิจกรรมงาน
สัมมนาวิชาการ “ครบรอบ 10 ปี  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการศึกษา  ที่ยั่งยืน”  กิจกรรมการนำเสนอ   
ผลการปฏิบัติที่ดี ( Best Practices ) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยการถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด อนุบาลประจำเขตพ้ืนที่ 
โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนที่ผลการปฏิบัติที ่ดี ในการจัดการศึกษาปฐมวัย          
ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึก เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีการขยายผลไปยังกลุ่มเครือข่ายพญาพลและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ  
จำนวน  20 โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอริ ซ ึ ่งทุกโรงเร ียนได้ร ับการสนับสนุนสื ่อการสอนจาก หน่วยงานต้นสังก ัด ทุกโรงเร ียน                 
และหน่วยงาน สถานศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาพ่อ แม่ ผู ้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการร่วมกับ         
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล     
การจัดการศึกษาจากศึกษานิเทศก์ของหน่วยงาน  อย่างต่อเนื่อง 
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 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
              2.1 ข้อค้นพบ    
                    1) การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมและ      

การจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการส่งเสริมทำให้ นักเรียนมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้น  
                              2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มากขึ้น
เพราะเป็นฐานของการพัฒนาเด็กสู่การพัฒนาการศึกษาที่สูงขึ้น 

 
                        2.2  ปัญหาอุปสรรค 

                     1) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
ทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆต้องปรับเปลี ่ยนวิธีการจัดกิจกรรมโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียน        
การสอนให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมครบทุกกิจกรรม ซึ่งมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม  
                               2) ครูผู้สอนไม่จบสาขาวิชาเอกปฐมวัย ทำให้ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่ส่ง  
ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื ่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน     
หลายแห่ง  
 
 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                         3.1  หน่วยงาน สถานศึกษาได้แก้ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินนโยบายในการจัดประชุม 
อบรมในลักษณะออนไลน์ ให้กับผู้บริหาร และครูปฐมวัย เช่น 
                               - การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การทำ PLC  ผ่านแอพพลิชั่น  Zoom 
                               - การประชุมพัฒนาครูปฐมวัย ส ู ่การพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดประชุมผ่าน          
แอพพลิชั่น  Zoom  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมให้ความรู้ 
                               - กิจกรรมการพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ได้       
จึงบูรณาการร่วมกับการประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
                         3.2  สถานศึกษาในสังกัดที่ไม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบ On Site ได้ปรับ
วิธีการจัดประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ และจัดทำคลิปการจัดประสบการณ์เผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  จัดทำ
ใบงานและเอกสารให้กับเด็ก 
                         3.3  การพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่จบสาขาวิชาเอกปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ และจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถ           
ทำกิจกรรม 20 กิจกรรม และโครงงานผ่านเกณฑ์ การประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน  โดยได้ดำเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 
                               - ประชุมสร้างความเข้าใจ และให้ความรู ้ เร ื ่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการ        
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
                               - นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม หลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว โดยดำเนินการสองทาง 
คือ นิเทศติดตามในสถานศึกษา และผ่านระบบออนไลน์ 
                         3.4  ศึกษานิเทศก์ได้ นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ในรูปแบบนิเทศออนไลน์ ตลอดจน  
ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆทั้ง กลุ่ม line  ห้องนิเทศออนไลน์ และ
บูรณาการการนิเทศ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ที ่ร ับผิดชอบกลุ ่มเครือข่ายการศึกษา โดย  กำหนดแผนนิเทศ        
แบบนิเทศ และดำเนินการครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด          
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 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                         -  ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ในการพัฒนาครูปฐมวัย  

 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
                         5.1  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที ่ส ่งเสริมให้เด็กได้ร ับการพัฒนา            
ทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบท ของพ้ืนที่ 
                         5.2  ปีการศึกษา 2563 เด็กปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนก่อนจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 จำนวน 900 คน ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน  
                         5.3  กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะด้านการพัฒนาด้านสติปัญญา
โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญามากมาย และพร้อมสู่การเรียนในระดับชั้น         
ที่สูงขึ้น 
                         5.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  จัดกิจกรรมตาม โครงการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
                               -  โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ และส่งผลงานผ่านเกณฑ์การประเมิน         
เพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ทุกโรงเรียน  
                               -  โรงเรียนที่ส่งผลงานเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 โรงเรียน 
                               -  โรงเรียนที่ส่งผลงานเพ่ือคงสภาพตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 58 โรงเรียน 
                         5.5  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  จัดกิจกรรมการประเมิน 
ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย มีผลการประเมิน ดังนี้ 
                               -  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.92 อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม 
                               -  ด้านที ่2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.83 อยู่ใน ระดับดีมาก 
                               -  ด้านที่ 3 คุณภาพเด็ก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.63 อยู่ใน ระดับดีเยี ่ยม  เฉลี่ย
รวมทั้ง 3 ด้าน 92.13  อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม 
                         5.6  นายอนุสรณ์ พรมรังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมการคัดเล ือกแนวปฏิบัต ิท ี ่เป ็นเล ิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู ้บริหาร 
ปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัดแพร่ 
                         5.7  นางศิริลักษณ์  เกษม ครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศ          
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัดแพร่ 
                         5.8  นางสาวอมรรัตน์ คำพับ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
1 กิจกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านครูผู ้สอน 
ปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัดแพร่ 
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               4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
              1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                         หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่  ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับ   
คนพิการและผู ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยกำหนดแนวปฏิบัติ เกี ่ยวกับการรับนักเรียนการรับนักเรียน         
ในโรงเรียนที ่มีลักษณะพิเศษ  ให้โรงเรียนทั่วไปที ่จัดการเรียนร่วมเปิดรับเด็กพิการเรียนร่วม  ทั ้งระดับ        
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียน ไม่สามารถ              
จัดการศึกษาได้ให้ประสานกับโรงเรียนเฉพาะทาง คือ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่  ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดแพร่ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาประเภทสามัญ
ศึกษา การศึกษาพิเศษสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสอนคน   
ตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งหน่วยงาน 
สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
เรียนรวม โดยปีการศึกษา  พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินการคัดกรอง         
คนพิการทางการศึกษา  โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น   โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสำคัญ เช่น พัฒนาการการบริหารจัดการอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) ในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริฯ 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา
ตามหลักการทางจิตวิทยา กิจกรรมคลินิกจิตวิทยาเคลื่อนที่ การจัดทำแผน  IEP และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และหน่วยงาน สถานศึกษาได้ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับส่งผลให้นักเรียน ได้รับการช่วยเหลือ          
ตามศักยภาพครบ 100%  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาส อยู่ในถิ่นทุระกันดาร เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันด้านต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถ เช่น กิจกรรมโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯจัดกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริ ม 
(นม) ในสถานศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์โรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ 
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
จัดการเรียนรวม จำนน 4 โรง  คือ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง  (อภิวังวิทยาลัย)  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่
วิทยาคาร) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) และโรงเรียนร้องกวาง (จันทิมาคม) ให้เป็น
ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS ) เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้นวัตกรรม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็ก
พิการเรียนรวม สามารถดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ         
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิการเรียนรวม  รวมถึงเด็กด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือ โดยตั้งศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่        
เขต 1 และขยายผลจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด โครงการ
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สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  1 โครงการ PS 
On Tour เพ่ือลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของจิตใจและการพัฒนาของสุขภาพจิตของนักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนรับรู้และเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถปรับตัวกับบุคคลรอบข้างได้อย่างเหมาะสม เห็นคุณค่า
ของตนเองและบุคคลอื่นได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ 
ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขโปรแกรม 
CCT จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ ผ่านระบบ Tele Conference 
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีมีปัญหาช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ไม่มาเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ความยากจน และประสบภัยพิบัติต่าง จัดอบรมและทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กับทุกโรงเรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ครบทุกโรงโดยได้รับการบริการและช่วยเหลือเต็มตามศักยภาพจัดกิจกรรมการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ
เรียนรวม แนะแนวอาชีพ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการออกกลางคัน  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส พิการ เจ็บป่วย และ
ประสบภัยต่างๆ  ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและอยู่ในภาวะ
ยากลำบาก ในสังกัด จำนวน 40,000 บาท  มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที ่อยู ่ในภาวะยากลำบาก เช่ น            
บ้านไฟไหม้ ถูกทอดทิ้ง จำนวน 4 คน เป็นเงินจำนวน 9,000 บาท นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ทุนแม่ฟ้าหลวง 
จำนวน 3 ทุน เป็นเงินจำนวน  18,000 บาท  ทุนการศึกษา คุณพุ่ม จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท
ทุนการศึกษาโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 24,000 บาท ทุนพระปฐมเจดีย์ จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 
4,500 บาท ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ทุน เป็นเงินจำนวน 
6,000 บาท ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  จำนวน 1 ทุน 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
                         ทั ้งนี ้ หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งได้จัดสื่อ สิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อสนับสนุน        
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส นักเรียนชนเผ่าและนักเรียนยากจน ได้รับการศึกษาพิเศษควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟู
ตามความต้องการจำเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการได้รับสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการ      
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้นิเทศ 
ติดตาม  การจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะศึกษานิเทศก์ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึง 
การให้การนิเทศ แนะนำ ชี้แนะในเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนสำหรับเด็กพิการเรียนรวม เช่น แนวทาง        
การบริหารจัดการเรียนรวม แนวทางการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนเฉพาะความพิการ รวมถึงการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน  การวัดและประเมินผล   
 
              2) ข้อค้นพบ/ปัญหา 
                          2.1 คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษายังขาดผู ้ม ีความร ู ้ เฉพาะทาง                 
ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการจัดการศึกษาพิเศษโดยตรง  ส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบริหาร
จัดการเรียนรวม และการให้บริการนักเรียนที่มีความพิการทางการศึกษา 9 ประเภท ที่เข้าเรียนรวมส่วนครู       
ที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดบางโรงยังขาดเทคนิคกระบวนการในการจัด    
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การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการทำให้การพัฒนาเด็กพิการเรียนรวมยังไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ
ได้อย่างแท้จริง 
              2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่มีทักษะและกระบวนการในการคัดกรอง
นักเรียน และการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP 
              2.3 ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้ LD ) 
              2.4 พ้ืนที่ตั้งของนักเรียนด้อยโอกาสอยู่ห่างไกลยากต่อการติดต่อ 
              2.5 งบประมาณท่ีดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส/ยากจนพิเศษมีจำนวนจำกัด 
              2.6 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษมีมากทำให้นักเรียนบางคนถูกตัดสิทธิไม่เข้า
เงื ่อนไขเนื ่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาต้อง
ปร ับเปลี ่ยนว ิธ ีการสอนจาก On site เป ็น On hand และ Online แต่เน ื ่องด ้วยเด ็กพิการบางคนมี
ความสามารถในการจดจ่อและมีสมาธิ กับการเรียนได้น้อย จึงอาจทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนไม่เต็มที่ 
 
                 3) วิธีแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
              3.1 ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม และโรงเรยีน
ทั่วไปที่จัดการศึกษาเรียนรวม  ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภท 
              3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร
จัดการเรียนรวม และข้ันตอนกระบวนการคัดกรองนักเรียนอย่างถูกต้อง  การอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองนักเรียน  
การอบรมหลักสูตรการให้บริการสอนเสริม  การอบรมการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP        
การอบรมการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP และการอบรมการผลิตสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีทาง การศึกษา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในแต่ละ
ประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
              3.3 ส่งเสริมสนับสนนุให้พี่เลี้ยงเด็กพิการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในฐานะพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
              3.4 หน่วยงานดำเนินการคัดเลือก (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) และเกลี่ยอัตรากำลัง จัดสรรให้โรงเรียน
ต้นแบบจัดการเรียนรวม เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
              3.5 พัฒนานวัตรกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
              3.6 สร้างภาคีเครือข่ายด้านการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในระดับนโยบาย 
              3.7 จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ช่วยในการปฏิบัติงานภาคสนาม
ให้สะดวกและลดขั้นตอนการทำงานมากขึ้น 
              3.8 สนับสนุนงบประมาณตั้งไว้ที่เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้ง          
ขอความช่วยเหลือในกรณีเหตุเร่งด่วน 
              3.9 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ในการความช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน
ทุกคนตามรูปแบบที่มีความเหมาะสม โดยให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ผู้ปกครองให้สามารถจัดการเรียนการสอน
หรือการบำบัดฟื้นฟูผู้เรียนเป็นเบื้องต้น 
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              3.10 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวมโดยคณะศึกษานิเทศก์ 
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงการให้การนิเทศ แนะนำ ชี้แนะในเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับ      
การจัดการเรียนสำหรับเด็กพิการเรียนรวม เช่น แนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม แนวทางการจัดการเรียน
การสอนและเทคนิคการสอนเฉพาะความพิการ รวมถึงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผล 
 
                  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
              4.1 หน่วยงาน สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรครูผู ้ดูแลเด็กพิการเรียนรวม       
ให้พัฒนาตนเองทั้งด้านเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการเรียนรวม การวางแผน         
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  โดยสนับสนุนให้ได้รับพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งด้านเวลาและ
งบประมาณ ตลอดทั้งจัดหาสวัสดิการ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
              4.2 หน่วยงาน สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและการให้ความสำคัญ      
ในการดูแลเด็กพิการเรียนรวม  ของครูผู ้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานองค์กรอ่ืน           
เพ่ือการประสานงานและร่วมมือในการพัฒนาเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
              4.3 ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกรูปแบบ และให้อำนาจ
การตัดสินใจกับครูในการออกแบบวิธีการสอนของผู้เรียนตนเองให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน      
มากที่สุด 
              4.4 ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ช่วยในการปฏิบัติงานภาคสนาม   
ให้สะดวกและลดขั้นตอนการทำงานมากขึ้น 
              4.5 จัดอบรมครูผู้คัดกรองฯ ให้มีครบทุกโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน เพื่อทดแทน
ครูที่ย้าย หรือเกษียณราชการไป 
              4.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนงบประมาณเมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งขอความ
ช่วยเหลือในกรณีเหตุเร่งด่วน  และค่าตอบแทนในการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ซึ ่งอาจมีบุคลากร            
จากหน่วยงานอื่นร่วมนิเทศติดตาม 
 
                  5) ปัจจัยความสำเร็จ  
              5.1  หน่วยงาน สถานศึกษาและครูผู้สอนให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนพิการเรียนร่วม  มีการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่   ในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
เด็กพิการ ในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  และส่งเสริมพัฒนาครู       
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที ่มี       
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่นักเรียนชอบสามารถช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกและร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆอยู่ในสังคมได้       
อย่างมีความสุข  
              5.2  หน่วยงาน สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดโครงการทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง 
              5.3  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ดำเนินการจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล       
(IEP : Individualized Education Program) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP: Individualized Implementation 
Plan)  เพื่อพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมเป็นรายบุคคล  และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
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ของผู้เรียนในทุกรูปแบบ โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ รวมถึงผู้ปกครองซึ่ งเป็น
หัวใจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ส่งผลทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
              5.4  สถานศึกษาจัดการเตรียมสื ่อการเรียนรู ้ และสิ ่งแวดล้อม ห้องเรียน อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของเด็กที่พิการเรียนรวม โดยการจัดเตรียม
ห้องเรียน มุมวางเครื่องใช้ และอุปกรณ์ ให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมเพื่อมาใช้บริการสอนเสริม 
ตัวอย่างโรงเรียนที่จัดสภาพเพ่ือพัฒนาเด็กพิการเรียนรวมได้ดี   
              5.5 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากเครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู ้มีจิตศรัทธา ในการสนับสนุนในการบริหารจัดการเรียนรวม  และดูแลเด็กด้อยโอกาส        
ด้านทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของ  
              5.6 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแพร ่ เขต 1 ได ้พ ัฒนานว ัตกรรม                
การดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  “CERA-MODEL” ซ่ึงมีปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส คือ 
                   - ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและมีเครื่องมือ  
ในการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 
                   - นักเรียนกลุ่มยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคในการศึกษา      
จนจบหลักสูตร 
              5.7 หน่วยงาน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายการศึกษา เป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
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               4.4 ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

    หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่  ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน โดยได้
ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับพื้นที่ 
ตามนโยบายของต้นสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน การประสานงานสถานศึกษา 
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้
การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรในสถานศึ กษา ในการจัดทำแผนระบบ            
ความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านเว็ปไซด์  Facebook  Group  Line  ของ
หน่วยงาน  สถานศึกษา  ดังนี้    
                     1.1 หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดทำแผนงานโครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน     
ให้ครอบคลุมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการระบบ และสร้างกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อใช้        
ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ     
อย่างยั่งยืน เช่น ให้สถานศึกษาจัดทำแผนเฝ้าระวัง จัดปฏิทินการออกตรวจความประพฤตินักเรียนในช่วง
เทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ  โครงการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   

1.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีความปลอดภัยทั ้งอาคาร สถานที ่ที ่ม ีความสะอาด แข็งแรง 
สภาพแวดล้อมร่มรื่นน่าอยู่ ระบบภายในโรงเรียนให้มีความเป็นปัจจุบันและปลอดภัย   มีการตรวจคัดกรอง
บุคคลภายนอกในการเข้าออกโรงเรียนและการรับส่งนักเรียน มีครูเวรคอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน      
อยู่ตลอดเวลา  และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีกล้องวงจรปิดทุกพ้ืนที่
ของโรงเรียน 

                    1.3  สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและได้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา        
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ และคู่มือ   
การเฝ้าระวังติดตามและแผนเชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ในสถานศึกษา 

          1.4 สถานศึกษาทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยได้กำหนดมาตรการความปลอดภัย  6  มิติ  ได้แก่ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื ้อโรค       
จัดการเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส  สวัสดิภาพและการคุ้มครอง  นโยบาย และการบริหารการเงิน            
โดยได้เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด            
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
  1.5 สถานศึกษาทุกแห่งจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรี ยน โดยการมีส่วนร่วม
ของครู ผู ้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และ พสน.โรงเรียน พสน.เขตพื้นที่
การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน 
ทั้งทางด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสมคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.6 หน่วยงาน  สถานศึกษา กำหนดช่องทางรายงานข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างหลากหลาย ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น       
ทางโทรศัพท์ ทาง Group  Line ทางระบบออนไลน์  เว็ปไซด์ของหน่วยงาน และ ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.แพร่        
เขต 1 
                         1.7 หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง  จัดทำป้ายและข้อควรระวังคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในการระวังและป้องกันอันตราย 
                       1.8 หน่วยงาน  ได้นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล ขับเคลื่อนนโยบายการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
         

 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
                2.1  สถานศึกษาบางแห่งอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ที ่เก่าแก่ซึ ่งทางโรงเรียนได้รับ

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่เพียงพอเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
        2.2  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต และการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                           2.3  การเดินทางไป - กลับ สถานศึกษา ของนักเรียน ยังต้องโดยสารรถรับจ้าง              
ในการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึ่งแออัดและไม่มีคนกำกับดูแลระหว่างทาง ทำให้เกิด
อันตรายและเกิดอุบัติเหตุได้ 
    
 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
          3.1 หน่วยงาน สถานศึกษากำหนดนโยบายส่งเสริม กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาในสังกัด
มีการเฝ้าระวัง และประสานเครือข่ายและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ในการติดตามข่าวสาร และปฏิบัติ               
ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามมาตรการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการของจังหวัด 
      3.2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายพร้อมรับ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรมีความปลอดภัย  

              3.3 ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 
และแก้ไข  
     3.4 สื ่อสารสร้างความเข้าใจ แนวปฏิบัติการรายงานสถานการณ์ที ่กระทบต่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
     3.5 สร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน 

              3.6 สร้างความตระหนักในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย  

             3.7  มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา  

             3.8 สร้างเครือข่ายในชุมชน ภาครัฐ ป้องกันดูแลเหตุการณ์ฉุกเฉินและรุนแรงในสถานศึกษา 
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 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
               4.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา                               
              4.2 นโยบายในการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ควรเป็นการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง          

การปรับเปลี่ยน นโยบายบ่อยครั้งทำให้การดำเนินงานเกิดความไม่ชัดเจน โครงการเดิมยังไม่ได้ดำเนินการอย่าง
มีคุณภาพ ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความสับสน โครงการที่ยังดำเนินการไม่สิ ้นสุด
ตามระยะเวลา ยังต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่ 
 
 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
                       5.1 หน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ มีมาตรการรักษา ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   5.2  สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการที่ดี มีความปลอดภัย  ดูแลช่วยเหลือและ
ระบบการดูแลความปลอดภัยให้ก ับครู บุคลากร คุ ้มครองนักเร ียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
มีการประสานความร่วมมือหน่วยงาน ชุมชน องค์กรต่างๆในการดูแลความปลอดภัย เป็นที ่ยอมรับ                
ของผู้ปกครอง 
 
     5.3 หน่วยงานได้กำกับ ติดตาม การขับเคลื ่อนนโยบายให้ดำเนินการได้อย่างต่ อเนื ่อง             
เป็นรูปธรรม  
                           5.4 มีการสร้างภาคีเครือข่าย ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัย   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 84 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

 
 
 
 

      
 

      
 

      

 
 

รูปภาพกจิกรรม 



 

หน้า 85 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

               4.5 การศึกษาตลอดชีวิต 
 1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

                         สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต       
ให้แก่ประชาชนทุก ช่วงวัย ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษา  ในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษา    
ในระบบ มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ  
และสามารถรู้เท่าทัน ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่า จำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันจากในระบบ เข้ามาศึกษาต่อนอกระบบเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี     
กลุ่มผู้สูงวัยมีภาวะติดสังคมมากข้ึน สถานศึกษาจึงได้จัดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย อาทิ 
                         การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาด้านอาชีพให้กับประชากรวัยแรงงาน      
การจัดการศึกษาการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชีวิตตามโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการผู้สูงวัย การจัดการศึกษา        
ตามอัธยาศัย ประกอบด้วยงานห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมดุป ระชาชนเคลื่อนที่       
ผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. 
                         1. การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมาย 5,417 คน   
                         2. การจดัการศึกษาต่อเนื่อง  
                             -  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน  2,823 คน 
                             -  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 1,803  คน 
                             -  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 996 คน 
                             -  การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา  จำนวน 463 คน 
                         3. การจดัการศึกษาตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
                             -  การจัดการศึกษากลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง  จำนวน 2,066 คน 
                             -  การจัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมงข้ีนไป จำนวน 1,918 คน 
                             -  การจัดการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ  จำนวน  640 คน  
                         4. การจดัการศึกษาตามอัธยาศัย 
                             -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน จำนวน 65,292 คน   
                             -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน  จำนวน 2,623 คน 

                   -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  จำนวน  959 คน 
                     (ข้อมูล ณ วันที่  30 กรกฏาคม 2564) 
 
          2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลให้

การดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้  
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 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามท่ีกระทรวง หน่วยงาน กำหนด 
 
 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  

                             ไม่มี 
 

 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
                กลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยมีเครือข่าย   

ร่วมจัดการศึกษา ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาตามหลักสูตรการเรียนรู้ให้ทันต่อ
สถานการณ์ เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
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                5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาให้เป็น

โรงเรียนคุณภาพชุมชน ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่      
เขต 2 ได้แก่  โรงเรียนบ้านหัวดง  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  2 แห่ง ได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านกายภาพในการเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ ขอรับงบประมาณเพ่ือจัดสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเตมิ 
ห้องสุขา ปรับปรุงสภาพอาคารปัจจุบัน สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  และจัดทำ
แผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน ที่มุ ่งหวังให้สถานศึกษามีคุณภาพในพื้นที่ต่างๆ และนำเข้าสู่ที ่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการ  ชุมชนมีความเข้าใจ              
ในการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา   

   
 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
               การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนต้องใช้ระยะเวลาในการมุ่งสู่ผลสำเร็จพอสมควร 

เนื่องด้วยปัจจัยด้านงบประมาณ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งการสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชน พบว่าหลายแห่งยังไม่มีความประสงค์ในการควบรวมสถานศึกษา ซึ่งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ไม่สามารถ
ดำเนินการลงพื้นที่เพ่ือชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนได้ และเกิดความไม่แน่นอนของนโยบายการดำเนินงาน
ของต้นสังกัด ทั ้งด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื ่อให้             
การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่นและต่อเนื่อง และการจัดสรรสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น พาหนะ
รับ-ส่งนักเรียนที่มีคุณภาพ ค่าตอบแทนต่างๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองควรได้รับในการนำนักเรียนมาเรียน       
ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   

 
 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบตามแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน

คุณภาพของชุมชนให้แก่ผู ้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาอื่นๆ ที่จะมาเรียนรวม ซึ่งจะต้องให้ชุมชนมั่นใจว่า         
การดำเนินการตามโครงการจะมีความต่อเนื่อง และสร้างความยั่งยืนต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงาน
ต้องมีความชัดเจน และมีความต่อเนื่อง มีการสนับสนุนต่างๆอย่างแท้จริง  

 
 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                 ขอให้เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาของแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน และมีการสนับสนุนงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน และมีการจัดสรรงบประมาณ    
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดสรรพาหนะที่มีความปลอดภัยสูงในการรับ-ส่งนักเรียนไปยังพ้ืนที่ต่างๆของชุมชน การจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในโครงการ เป็นต้น และควรสนับสนุนปัจจัยอื่นๆให้แก่ผู้ปกครอง        
ในการนำนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 5) ปัจจัยความสำเร็จ  
                การขับเคลื่อน และการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการรวมทรัพยากรในการจัดการศึกษามาไว้ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทำให้
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณ บุคลากรในสถานศึกษามีเพียงพอและ            
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น มีการวางแผน การประชุม การจัดทำข้อมูล      
การจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่เป็นระบบ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และส่งรายชื่อ
สถานศึกษาให้กลุ่มจังหวัดพิจารณา ซึ่งมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในทุกด้านอย่างละเอียด และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับเป็นหลัก 
  

  
  
   

 

รูปภาพกจิกรรม 
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                  5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
 1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดี      
สี่มุมเมือง  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการคือโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาครูในการจัดการเรียน     
การสอนแบบ  Active Learning  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  SLC  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  ระบบ
นิเทศสภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง โดยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และผ่านการประเมิน OBECQA  
และได้รับรางวัล  โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับยอดเยี่ยม มีโครงการที่นำเสนอ  คือ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 
 

 2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อจำกัดหลาย 

อย่างทำให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบาย 
      

 3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
    การนิเทศติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องการนิเทศออนไลน์  และลงพ้ืนที่จริง 
  

 4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                ไม่มี 
 
 5) ปัจจัยความสำเร็จ   

5.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่มีรูปแบบการบริหาร  3  นโยบาย 7  จุดเน้น 
ที่มีความชัดเจน  มีการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  พัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาได้สอดคล้อง
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ และนโยบาย  

5.2 ทีมงานศึกษานิเทศก์มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพ           
ในการขับเคลื่อนนโยบาย  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

5.3  โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  และมีความพร้อมในทุกด้าน ความโดดเด่นด้านการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอน  ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้จุดเน้นเร่งด่วน  3  ด้าน  คือ  1) ด้านความปลอดภัย         
2) ด้านคุณภาพ  และ 3) ด้านอาชีพ   
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                   5.3  โรงเรียนคณุภาพประจำตำบล 
   1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                  หน่วยงานมีการขับเคลื ่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทำให้เกิดคุณภาพ              

ในการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าสู่การเป็นโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนจำนวน 17 โรงเรียน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ เป็นโรงเรียนหลักในการดำเนินงาน
ตามรูปแบบ “หนองม่วงไข่ โมเดล” อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางโรงเรียนซึ่งไม่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ เนื่องจาก
โรงเรียนมีขนาดเล็กลง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้เอกชน บ้าน วัด/ ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา            
ที่มีคุณภาพ และ   เป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคมในท้องถิ่นชนบท ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ       
ในการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี   โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และมีความพร้อมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษา       
แก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ  

 
   2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
                 2.1  สถานศึกษาบางแห่งมีขนาดเล็กจนต้องไปควบรวมกับสถานศึกษาในอีกตำบล และ

สถานศึกษาที่มีขนาดและความพร้อมในบางตำบลในพื้นที่ห่างไกลมีความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ       
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากมีโรงเรียนคุณภาพอยู ่ในตำบลนั้นอยู ่แล้ว และขาดการสนับสนุน           
ด้านงบประมาณจากโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เท่ากันในระหว่างโรงเรียนรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
และรุ่นที่ 3 นอกจากนี้ โครงการยังขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน       

      2.2  การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  มีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

 
    3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

          3.1 มีการระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน  

        3.2 นิเทศติดตามด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนให้ครูสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสรรค์นวัตกรรม/สื่อการสอนออนไลน์   
 

    4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                    ให้มีการระบุทิศทางและแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในอนาคตเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นในชุมชน ควรมีการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนในโครงการ 
และจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างต่อเนื่อง และปรับฐานข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลให้มีแต่โรงเรียนที่สามารถคงอยู่ได้จริง   
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    5) ปัจจัยความสำเร็จ  
        5.1 หน่วยงาน   ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในโครงการอย่างต่อเนื ่อง             

มีการวิเคราะห์ SWOT ในสถานศึกษาทุกแห่ง โดยโรงเรียนไหนที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยด้านจำนวนนักเรียน      
ให้ไปรวมกับสถานศึกษาอ่ืนในตำบลใกล้เคียง  

       5.2  หน่วยงาน มีรูปแบบการบริหารที่มีความชัดเจน  มีการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง  
การดำเนินงาน  พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาได้สอดคล้องครอบคลุมยุทธศาสตร์ และนโยบาย แบบบูรณาการ   
เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและเครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

                  5.3  จัดสรรครูให้แก่สถานศึกษาในโครงการอย่างพอเพียงและมีความหลากหลาย 
                  5.4  สถานศึกษามีทรัพยากรในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาส่วนใหญ่       

มีครูครบชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  5.5  ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษา และให้การสนับสนุนด้านต่างๆเป็นอย่างดียิ่ง    

และมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   
                  5.6  มีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบการดำเนินการจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน ทีมศึกษานิเทศก์ดำเนินการนิเทศ ช่วยเหลือสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียน
คุณภาพ ทำให้สถานศึกษาระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 

      5.7  ศึกษานิเทศก์มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์  มีศักยภาพ                   
ในการขับเคลื่อนนโยบาย  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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               5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
           1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

            สถานศึกษาขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  ในสังกัดจังหวัดแพร่  ดังนี้ 
                         สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน        
94 แห่ง จากโรงเรียนในสังกัด 118 แห่ง และมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร (Stand Alone) 
จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  โ รงเรียนบ้านท่าวะ และ
โรงเรียนขนาดกลาง 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โรงเรียนบ้านแม่แรม ซึ ่งโรงเรียนทั ้ง 2   แห่งนี้                  
เป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษา   
               ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1                
ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
(Stand Alone) คือโรงเรียนบ้านแม่พร้าว  อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประชากรเป็นชาติพันธุ์อาข่า 100% และ
เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในจังหวัดแพร่ ที่ได้ประกาศกำหนดเป็นสำนักงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ มีประชากรประมาณ 
400 คน จำนวน 86 ครัวเรือน รายได้ประชากร 30,000 บาทต่อปี โรงเรียนจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2   
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน 34 คน ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า           
มีผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู ้เรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากร        
ทางการศึกษามีจำนวนไม่ครบชั ้น อาคารสถาน ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมและ          
ไม่ทันสมัย ครูมีวุฒิไม่ตรงกับภาระงานที่สอน และงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการโยกย้ายบ่อย และ            
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

            2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 
              ปัญหาโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีดังนี้ 
                            2.1 การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                            2.2 การสื่อวัสดุ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
                            2.3 อาคาร สถานที ่ และสิ ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ และมีความปลอดภัย           
ในสถานศึกษา 
                            2.4 การขาดแคลนบุคลากรครูสายผู้สอน ที่ไม่ครบชั้นเรียน 
                            2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
 

            3) วิธีการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 
                            3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้ความสำคัญต่อการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง เช่น งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาสนับสนุนการจัด      
การเรียนการสอน   
                            3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้ความสำคัญต่อการจัด
อัตรากำลังสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง เช่น ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ มาช่วย        
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
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                            3.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  กำหนดนโยบาย              
การขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นิเทศกำกับติดตามคุณภาพ และ            
ให้คำชี้แนะช่วยเหลือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                            3.4 การขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2564     
ของโรงเรียนบ้านแม่พร้าว โดยใช้รูปแบบ แม่พร้าว MODEL  คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
แบบคละชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่พร้าวซึ่งเดิมใช้สื่อ DLTV เป็นหลัก 
ด้วยจำนวนครู และบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ ประกอบกับภาระงานที่หลากหลายการติดตามงาน สรุปบทเรียน
ของนักเรียนรายวิชารายชั้นไม่เป็นปัจจุบัน พื้นฐานความรู้ของนักเรียนในบางกลุ่มสาระไม่เพียงพอ ทำให้เรียน
ไม่ทันเพื่อนโรงเรียนต้นทาง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านแม่พร้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
โรงเรียนบ้านแม่พร้าว จึงได้นำนโยบายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการแบบคละชั้นเรียน มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านแม่พร้าว ควบคู่กับ   
การพัฒนาครูผู ้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบ          
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบคละชั้นเรียน มาช่วยในการพัฒนาผู้เรียน ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน
ให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะตามหลักสูตร โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่าครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการออกแบบการเรียนการสอน มีเทคนิคการสอน   
ที ่หลากหลาย การวัดและประเมินผลของครูผู ้สอนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เน้น             
การประเมินตามสภาพจริง  ผู้เรียน มีความสุขต่อการเรียน เกิดทักษะการเรียนรู้ที ่หลากหลายเช่นทักษะ      
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิด ทักษะการทำงาน และทักษะชีวิต เป็นต้น  ชุมชน  
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และช่วยสนับสนุนการเป็นวิทยากรท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
และการช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่การเรียนการสอน 
 

            4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย  
                            4.1 การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณรายหัวนักเรียนให้เพียงพอ      
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท 
                            4.2 การสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ ในการเรียนการสอน 
                            4.3 การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม รวมถึงงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมตามบริบท เช่น ไฟฟ้า 
                            4.4 การสนับสนุนด้านอัตรากำลัง มาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 
             5) ปัจจัยความสำเร็จ 

               การดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง จะสำเร็จได้ ต้องอาศัย
ปัจจัยความสำเร็จดังนี้ 

5.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ 
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา 

5.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความรู้  
ความสามารถและทักษะกระบวนการการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความม่ันใจต่อการจัดการเรียน
การสอน 



 

หน้า 97 
 

รายงานผลการดำเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.แพร ่

                            5.3  ชุมชนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                            5.4  การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน    
การสอนบูรณาการแบบคละชั้นเรียน สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 

 
 

 
 
 

 

       

      
 

 

รูปภาพกจิกรรม 
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 1. รูปแบบ/แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 

        1)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ได้จัดทำประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา จังหวัดแพร่ มีหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  จัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ดำเนินงานควบคุม ช่วยเหลือ 
ติดตามและรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ ประสาน
ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ประสานงานหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ในการติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่       
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน       
ของสถานศึกษาในการงดการเรียนการสอนแบบ On  site  และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการติดตาม
หลักจากรักษาหายแล้ว ข้อมูลการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำข้อมูลเสนอในที่ประชุม ศบค. 
จังหวัดแพร่  ทั้งนี้  ในด้านของหน่วยงานต้นได้แจ้งมาตรการให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายและ
มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำ คู่มือมาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับสถานศึกษา ภายใต้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ COVID MODEL ของหน่วยงานต้นสังกัด โดย มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำ
มาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ        
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา และจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับ               
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสถานศึกษาและ
ดำเนินการดังนี้ 

       1.1)  มาตรการก่อนเปิดเรียน   
                         1.1.1)  สถานศึกษาทุกแห่งทำการประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop 
Covid Plus (TSC) ที่เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school  ตามมาตรการ 44 ข้อ           
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และพิมพ์เอกสารในการรับรองและผ่านการประเมิน 
                         1.1.2)  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ
ไทย เซฟไทย  (Thai Save Thai) ท ี ่ เ ว ็ บ ไซต ์  https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรื อ             
ที่แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)   
                         1.1.3)  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค            
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 
(Reopening) 6 มิติ ได้แก่  ด้านความปลอดภัยจากการแพร่เชื ้อโรค  ด้านการเรียนรู้ ด้านการครอบคลุม         
ถึงเด็กด้อยโอกาส   ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง  ด้านนโยบาย  และด้านการบริหารและ  
                         1.1.4)  สำรวจความพร้อมในการเปิดเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ       
ใน  5 รูปแบบ  (On site , On air , Online , On demand และ On hand) และรูปแบบรอง ที่จะสนับสนุน    

การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school%20%20ตามมาตรการ%2044%20ข้อ
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การจัดการเรียนการสอน รูปแบบสำรองที่ต้องเตรียมไว้ กรณีมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน หรือปิดสถานศึกษา
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

 
       1.2)  มาตรการระหว่างเปิดเรียน   

                         1.2.1)  สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม   
ตามบริบทของพ้ืนที่ และสถานการณ์ระดับความรุนแรงการระบาดของโรค  
                         1.2.2)  สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา  2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาโดยสอดคล้องตามคู่มือ “การเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ        
รองรับการ  แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา” ทั ้งนี ้ ให้สถานศึกษาจัดทำและซักซ้อม              
แผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)                  
ในสถานศึกษา 
                         1.2.3)  สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ได้แก่ 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเน้นย้ำให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งผู้มาติดต่อในสถานศึกษาทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
                         1.2.4)  การเปิดและปิดสถานศึกษา ขอให้พิจารณาดำเนินการตามมติของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือ ศบค. โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนิ นการ สำหรับวิธีการจัด        
การเรียนการสอนจะยังคงใช้การเรียนใน 5 รูปแบบ คือ  

                     1. On site คือการเร ียนที ่โรงเร ียนในโรงเร ียนขนาดเล็กและโรงเร ียนที ่ ไม ่มี           
การระบาดของโรค  

                     2. Online คือการเรียนผ่านระบบออนไลน์  
                     3. On air คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  
                     4. On demand คือการเรียนผ่าน  Applications ต่างๆ  
                     5. On hand เป็นการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุดให้นักเรียนนำไปเรียนรู้        

ด้วยตนเองที่บ้าน โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ หากโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนในห้องเรียนปกติได้     
ให้ใช้การเรียนที่โรงเรียนเป็นฐาน (On site) แต่หากไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและ     
ความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ ดูความพร้อมและความต้องการของ
นักเรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความปลอดภัยสูงสุดในด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับ
การปกป้องคุ้มครอง โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
ตามหลักสูตร 

                         สถานศึกษาท ุกแห ่งได ้ร ับการน ิ เทศ ต ิดตามและประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา                
จากศึกษานิเทศก์ประจำกลุ ่มเครือข่าย และมีการรายงานรูปแบบการจัดการเรียนสอนตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด    ตามที่ร้องขอ โดยมีการรายงานครบและตรงตามกำหนด 100 % ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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           1.3)   ผลกระทบด้านครูผู้สอน 
                         1.3.1)  ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการที่ไม่ถนัดและเป็นวิธีการสอนที่ไม่คุ้นเคย 
                         1.3.2)  ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ให้กับนักเรียน 
                         1.3.3)  ครูต้องได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลรูปแบบใหม่ตามที่ได้รับการปรับ
กระบวนการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 
                         1.3.4)  ครูจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยการนำเทคโนโลยีรูปแบบ  
การเรียนการสอน  สื่อการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ บางคนขาดความรู้ ความพร้อมด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนกิส์   
ที่ใหม่ๆ ไม่มีความชำนาญในด้านการใช้สื่อ ICT ทำให้เกิดความเครียดและ เกิดความวิตกกังวลในการถ่ายทอดสื่อสาร
ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 
 
          1.4)   ผลกระทบด้านผู้เรียน 
                         1.4.1)  ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลายประการ      
ที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาโดยตรงจากครูผู้สอน 
                         1.4.2)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างใกล้ชิด      
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
                         1.4.3)  กรณีนักเรียนเรียนรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ On site มีผลกระทบต่อบทเรียน เนื่องจาก    
ขาดทักษะในการเขียนคำศัพท์ ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร 
                         1.4.4)  นักเรียนขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพราะการแก้ไขทักษะและการให้              
ความช่วยเหลือรายบุคคลไม่สามารถจัดได้เต็มประสิทธิภาพ 
                         1.4.5)  นักเรียนไม่สามารถได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ พฤติกรรมได้เต็มตามสมรรถนะที่ตรง      
ตามมาตรฐานหลักสูตร 

                    1.5)  ผลกระทบด้านผู้ปกครองและชุมชน 
                         1.5.1)  ผู้ปกครองและชุมชนมีความวิตกกังวลและไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของบุตรหลาน         
ในการเข้าเรียน  
                         1.5.2)  ผู้ปกครองมีภาระในการดูแลบุตรหลานมากขึ้นจากสถานการณ์ปกติ  
                         1.5.3)  ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลจนเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและเกิดความขัดแย้ง              
ในด้านความคิดและแนวนโยบายในการจัดการเรียนการสอน 
                         1.5.4)  ผู ้ปกครองต้องประกอบอาชีพเพื ่อหาเลี ้ยงครอบครัว เพื ่อหารายได้มาใช้จ่าย               
ในชีวิตประจำวัน และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น  
                         1.5.5)  การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกิดผลกระทบต่อชุมชนและผู้ปกครอง 
                         1.5.6)  รายได้ผู้ปกครองในชุมชน อาชีพที่เกี่ยวเนื่องในการจัดการศึกษาได้รับผลกระทบ เช่น          
ผู้จำหน่ายสินค้า อาหารกลางวัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเรียนปกติ 
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                2)  ปัญหา/อุปสรรค 
                      2.1 การจัดการเร ียนการสอนมีสถานการณ์ที ่ผ ันแปรรายวัน สถานศึกษาจำเป็นต้องเพ่ิม             
ความระมัดระวังอย่างสูงสุด  
                      2.2 ความไม่ม่ันใจในสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพราะผู้ปกครอง ชุมชนขาดความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัย เนื่องจากมีการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  
                      2.3 เกิดการแพระระบาดตามชุมชนต่างๆ ทำให้สถานศึกษาต้องงดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 
On site  เปลี ่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบที ่สถานศึกษาเตรียมสำรองไว้ ได้แก่  On air        
Online On  demand  และ On  hand  
                      2.4 สถานศึกษาไม่สามารถกำหนดปฏิทินการจัดการศึกษา ไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษา 
กิจกรรมต่างๆได้เต็มศักยภาพ 
                      2.5 การบริหารจัดการของสถานศึกษาด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมมีการปรับเปลี่ยนตาม   
การเปิดเรียน 
                      2.6 นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ความใส่ใจในการเรียนเมื่อเรียนที่บ้าน เมื่อถึงเวลามาเรียน         
On site ที่โรงเรียนเจอปัญหาขาดความต่อเนื่องทางความรู้ 
                      2.7 ผู้ปกครองและชุมชนมีความวิตกกังวล แตกแยกด้านความคิดเห็น ทัศนคติและไม่เชื ่อมั่น         
ในความปลอดภัยของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                      2.8 ผลกระทบด้านอาชีพ การหารายได้ของผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
                      2.9 ปัญหาการนิเทศการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการได้ ขาดความชัดเจนในวัน เวลา 
เนื่องจาก สถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีความผันแปรตลอดเวลาในการ On site สลับกับการงด    
On site เป็นรูปแบบอ่ืน On air  Online  On demand และ On hand 

              3)  ข้อเสนอแนะ  
                      3.1 การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย ไม่เห็นด้วยในการประเมินตนเอง 44 ข้อ เพราะเป็น          
การประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาบางแห่งไม่ส่งผล    
ต่อการประเมินที่ไม่สะท้อนความจริง 
                      3.2 มาตรการในบางข้อของการประเมินใน 44 ข้อ ควรปรับปรุงเนื่องจากมีความไม่ชัดเจน     
ในการสะท้อนการแก้ปัญหาที่แท้จริง เช่น มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
ทำการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่าน App Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน หรือไม่ 
                      3.3 หลังจากที่ ศบค.จังหวัด พิจารณาให้เปิดการจัดการเรียนการสอนแล้ว ในบางเรื่อง เช่น 
การปิด-เปิดสถานศึกษาในครั ้งต ่อไปควรให้สถานศึกษาบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ดุลยพินิจ              
ของผู้บริหาร ในบางเรื่องไม่ควรนำเข้าที่ประชุมอีก   
                      3.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน Online อย่างเป็นระบบ และสื่อในการจัดการเรียน
การสอน ในรูปแบบอื่น เช่น On demand  
                      3.5 การรายงานข้อมูลที่ค่อนข้างเกินความจำเป็นในบางเรื ่องทั้งที่เป็นเรื ่องเดียวกัน และ     
ความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการจัดเก็บและการรายงาน 
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                      3.6 ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บในครั้งเดียวไปใช้ได้    
ในหลายหน่วยงาน ครอบคลุมและนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาและส่งผลให้ผู้รายงานเห็นความสำคัญเมื่อ
รายงาน 

      4)  การแก้ไขปัญหา  
                      4.1 การจัดเก็บข้อมูลในระดับเขตพื ้นที ่ม ีการบริหารจัดการที ่ให ้สถานศึกษาลดภาระ           
การรายงานที่ซ้ำซ้อนและชี้แจงเหตุผลในความจำเป็นของการรายงานข้อมูลเพื่อให้สถานศึกษาเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานข้อมูล  
                      4.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงานต้นสังกัด ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานและให้ความม่ันใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดในการจัดการศึกษา 
                      4.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงานต้นสังกัด มีการแต่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะทำงานที่
มีความชัดเจนในด้านการติดความเคลื่อนไหวสถานการณ์การป้องกันแพร่ระบาดและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
                      4.4 การร ับมือในด ้านการส ่งเสร ิมการจ ัดการการศึกษาที่ ส ่งเสร ิมให ้ศ ึกษาน ิ เทศก์              
เตรียมการแก้ปัญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในเครือข่ายรับผิดชอบ 
                      4.5 เปิดโอกาสให้ครูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้จัดทำ
นำเสนอผลงานและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
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            2. มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM  2.5   
 หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา    ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)   
 2) สถานศึกษาในสังกัด รายงานการ ปิด-เปิด ของสถานศึกษา เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการให้ความรู ้ความเข้าใจ เรื ่องฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)         

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
 จากการดำเนินการ ดังกล่าว มีผลการดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 
 
             1)  รูปแบบ/แนวทาง การจัดการเรียนการสอน 
      1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก  PM 2.5 ตามประประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์และ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ อย่างใกล้ชิด 
      1.2 การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัด ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ    
การบูรณาการ ในสาระวิชาสังคมศึกษา สุขศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม หรือ
ชมรมต่างๆ  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ถูกต้อ ง ชัดเจน 
รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองและดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม 
      1.3 สถานศึกษาในสังกัดจัดทำคู่มือการเรียนการสอนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จัดการเรียน การสอนเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ มีจิตสำนึกที่ดี และมีส่วนร่วม     
ในการควบคุมป้องกันแก้ไข และลดปัญหา นำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
      1.4 สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อลดและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เน้น      
การมีส่วนร่วมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงผู้ปกครอง ประชาชน       
ในชุมชน ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละออง เช่น การทำความสะอาดโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน       
การใช้รถน้ำมาฉีดพ่น ทำความสะอาด  

     1.5 สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ในการลดการเผาในที่โล่ง พ้ืนที่เกษตร และการเผาขยะในชุมชนให้กับนักเรียนในเรื่องของฝุ่นละออง
รวมถึงกิจกรรมรณรงค์และสร้างแรงจูงใจ ให้ดูแลรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ        
ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพันธุ์ไม้ เพ่ือเป็นการฟอกอากาศเสียให้เป็นอากาศดี 
      1.6 สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) เช่น ดำเนินการจัดกิจกรรมธนาคารใบไม้ เพื่อเป็นการลดการทำเกษตรด้วยการเผามาเป็นการนำ      
เอาใบไม้อินทรีย์สาร อินทรียวัตถุมาทำเป็นปุ ๋ย  ของโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) ธนาคารขยะ            
ของโรงเรียนบ้านถิ่น (ถ่ินวิทยาคาร) เป็นต้น 
 
             2) ผลกระทบ 

        หน่วยงานไม่ได้รับรายงานจากสถานศึกษาถึงการเจ็บป่วยของนักเรียน และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคท่ีเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)    
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             3)  ปัญหา/อุปสรรค 
        3.1 การควบคุมท่ีจะไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่มาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง 
      3.2 ประชาชน ในชุมชนบางส่วนมีความเชื่อในการใช้วิธีการเผาทำลายวัชพืช/ป่าละเมาะ       
เพ่ือหาของป่า ก่อให้เกิดมลพิษควันไฟและฝุ่นละอองกระจาย 
             3.3 สาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง หมอกควัน เป็นผลมาจากการเผาป่า และวัชพืช พื้นที่
การเกษตร ประกอบกับจังหวัดแพร่มีลักษณะเป็นก้นกระทะ  และมีความกดอากาศต่ำ เมื่อมีการเผาทุกชนิด       

ทุกพ้ืนที ่ทำให้ฝุ่นควันถูกกดลง  ไม่ลอยไปในอากาศ จึงเกิดภาวะหมอกควัน 
 
               4) ข้อเสนอแนะ 
       4.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชนเกิดความตระหนักในการป้องกัน   
การเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่น การดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การให้ความรู้กับชุมชน ผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก        
(PM 2.5)   
       4.2  การจัดกิจกรรมแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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รูปภาพกจิกรรม 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา  
  

นายอดุล  เทพกอม  
นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 

คณะทำงาน 

1.  นายสุวิณ  เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
2.  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
3.  นางพุทธพร  อินทรนันท์                    ศึกษานิเทศก์ 
4.  นางสาวจุฑามาศ  วิมาลัย ศึกษานิเทศก์ 
5.  นางรจนา   ยอดดี                            ศึกษานิเทศก์ 
6.  นางจารุชา  ถิรชานิธิศ                       ศึกษานิเทศก์ 
7.  นางสาวพิชญา  ดีมี ศึกษานิเทศก์ 
  

 
บรรณาธิการกิจ  
 
                 

    นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
 
ออกแบบปก 
            

    นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
 

 

 
 


