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ก

กระทรวงศึึกษาธิิการได้้กำาหนด้นโยบายและจุุด้เน้นของกระทรวงศึึกษาธิิการ ประจุำาปี     

งบประมาณ พ.ศึ. 2565 เพ่�อให้ส่ว่นราชการในส่งักดั้ยึด้เปน็กรอบและทิศึทางในการจุดั้การศึกึษา

ใหม้ปีระส่ทิธิภิาพในทกุมติิ ิโด้ยระเบยีบกระทรวงศึกึษาธิกิารวา่ด้้วยการติรวจุราชการ การติิด้ติาม 

ติรวจุส่อบ และประเมินผลการจุัด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ พ.ศึ. 2560 กำาหนด้ให้ 

ส่่วนราชการในส่ังกัด้ ติิด้ติามความก้าวหน้า ความส่ำาเร็จุในการนำานโยบายส่่่การปฏิิบัติิ และจุัด้ทำา 

รายงานเส่นอติ่อรัฐมนติรีว่าการกระทรวงศึึกษาธิิการผ่านปลัด้กระทรวงศึึกษาธิิการ

ส่ำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (ส่พฐ.) จุึงด้ำาเนินการติิด้ติามผลการจัุด้      

การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน โด้ยเก็บรวบรวมข้อม่ลผลการบริหารและการจัุด้การศึึกษาของส่ำานักงาน

เขติพ่�นที�การศึึกษา และผลการด้ำาเนินโครงการหร่อกิจุกรรมที�เกี�ยวข้องของส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์

ในส่่วนกลาง เพ่�อส่รุปและนำาเส่นอผลการขับเคล่�อนนโยบายลงส่่่การปฏิิบัติิ รวมทั�งอุปส่รรค 

ปัญหา และข้อเส่นอแนะของหน่วยงานในส่่วนกลางและส่่วนภ่มิภาค และจุัด้ทำาเป็นรายงาน    

ผลการจัุด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐานติามนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการ ที�เกี�ยวข้องกับส่ำานักงาน      

คณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ฉบับนี� ซึ่ึ�งแบ่งการนำาเส่นอผล

เป็น 4 มิติิคุณภาพติามนโยบาย ส่พฐ. ค่อ ด้้านความปลอด้ภัย ด้้านโอกาส่ ด้้านคุณภาพ และ

ด้้านประส่ิทธิิภาพ 

ทั�งนี� ส่พฐ. ขอขอบคุณส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์ในส่่วนกลางและส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา    

ที�ให้ความร่วมม่อส่นับส่นุนข้อม่ลผลการด้ำาเนินโครงการหร่อกิจุกรรมที�เกี�ยวข้อง และหวัง        

เป็นอย่างยิ�งว่ารายงานฉบับนี�จุะเป็นประโยชน์ติ่อการพัฒนาการด้ำาเนินงานเพ่�อขับเคล่�อน

นโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการลงส่่่การปฏิิบัติิอย่างมีคุณภาพและส่ามารถส่ร้างการรับร่้    

ความเข้าใจุในการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐานให้แก่ส่าธิารณชน

สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นั

พื้ฤศึจิิก�ยนั 2565

คำำ�นำำ�
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หลัักก�รแลัะเหตุุผลั
พระราชบัญญัติิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ พ.ศึ. 2546 มาติรา 12 ให้กระทรวง

ศึึกษาธิิการกำาหนด้นโยบาย เป้าหมาย และผลส่ัมฤทธิิ�ของงานในกระทรวงศึึกษาธิิการ ให้ส่อด้คล้องกับ

นโยบายที�คณะรัฐมนติรีแถลงไว้ติ่อรัฐส่ภา และมาติรา 20 ให้มีผ่้ติรวจุราชการและส่่วนราชการในสั่งกัด้

กระทรวงศึึกษาธิิการติิด้ติาม และประเมินผลการจัุด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ รัฐมนติรีว่าการ

กระทรวงศึกึษาธิกิารจึุงกำาหนด้ระเบยีบกระทรวงศึึกษาธิกิารว่าด้ว้ยการติรวจุราชการ การติดิ้ติาม ติรวจุส่อบ 

และประเมินผลการจุัด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ พ.ศึ. 2560 มอบหมายให้ผ่้ติรวจุราชการและ  

ส่ว่นราชการในส่งักดั้กระทรวงศึกึษาธิกิาร ด้ำาเนนิการติดิ้ติามความกา้วหนา้ ประเมนิผลความส่ำาเรจ็ุในการนำา

นโยบายส่่ก่ารปฏิบิตัิ ิและจุดั้ทำารายงานเส่นอติอ่คณะกรรมการติดิ้ติาม ติรวจุส่อบ และประเมนิผลการจุดั้การ

ศึกึษาของกระทรวงศึกึษาธิกิาร ซึึ่�งมผี่อ้ำานวยการส่ำานกัติรวจุราชการและติดิ้ติามประเมินผล ส่ำานักงานปลดั้

กระทรวงศึึกษาธิิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส่ำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (ส่พฐ.) เป็นส่่วนราชการหนึ�งในส่ังกัด้กระทรวง

ศึึกษาธิิการที�ได้้กำาหนด้นโยบาย จุุด้เน้นของหน่วยงานให้ส่อด้คล้องกับนโยบายการจุัด้การศึึกษา

นโยบายเร่งด่้วนของรัฐมนติรีว่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ (นางส่าวติรีนุช เทียนทอง) ปีงบประมาณ 

พ.ศึ. 2565 และได้้มอบหมายให้ส่ำานักติิด้ติามและประเมินผลการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (ส่ติผ.)     

เป็นหน่วยงานที�รับผิด้ชอบจุัด้ทำารายงานเส่นอติ่อกระทรวงศึึกษาธิิการ (ส่ำานักงานปลัด้กระทรวง

ศึึกษาธิิการ) โด้ยเก็บรวบรวมข้อม่ลความก้าวหน้าและความส่ำาเร็จุในการนำานโยบายส่่่การปฏิิบัติิของ

ส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษาและส่ถานศึกึษาในสั่งกดั้ ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนกิส่ ์(e-MES) ของ ส่ติผ. 

และผลการด้ำาเนินงานโครงการหร่อกิจุกรรมที�เกี�ยวข้องจุากส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์ในส่่วนกลาง

รวิบรวิม

ร�ยง�นัผลั

ก�รจิัดำก�รศึึกษ�
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ตุิดำตุ�ม แลัะรวิบรวิม

สำำ�นัักตุิดำตุ�มแลัะประเมินัผลัก�รจิัดำก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นั

สำำ�นัักง�นัปลััดำกระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร (สำป.)

โดำย สำำ�นัักตุรวิจิร�ชก�รแลัะตุิดำตุ�มประเมินัผลั

สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�ร
ก�รอ�ชีีวศึึกษ� (สำอศึ.)

สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�ร
ก�รศึึกษ�ขั�นัพ้ื้�นัฐ�นั (สำพื้ฐ.)

สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำรมิก�รศึึกษ�
นัอกระบบและก�รศึึกษ�

ต�มอัธย�ศัึย (กศึนั.)

สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�ร
ส่ำงเสำรมิก�รศึึกษ�เอกชีนั (สำชี.)

กระทรวงศึึกษ�ธิิก�ร
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กรอบัเนำ้�อห�

ควิ�มเช่อมโยง ระหวิ่�งนัโยบ�ยก�รจิัดำก�รศึึกษ�แลัะนัโยบ�ยเร่งดำ่วินัขั้องรัฐมนัตุรีวิ่�ก�ร

กระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร (นั�งสำ�วิตุรีนัุช เที่ียนัที่อง) ปีงบประม�ณ พื้.ศึ. 2565 แลัะนัโยบ�ย

ก�รตุรวิจิร�ชก�รแลัะตุิดำตุ�มประเมินัผลัก�รจิัดำก�รศึึกษ� ปีงบประม�ณ พื้.ศึ. 2565

ภ�ยใตุ้กรอบนัโยบ�ยสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นั ปีงบประม�ณ พื้.ศึ. 2565

ร�ยง�นัผลัก�รจิัดำก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นัตุ�มนัโยบ�ย

กระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร ที่ี�เกี�ยวิขั้้องกับ สำพื้ฐ. ปีงบประม�ณ พื้.ศึ. 2565

ดำ้�นัควิ�มปลัอดำภัย

นัโยบ�ยก�รจิัดำก�รศึึกษ�

ขั้อง รมวิ.ตุรีนัุช

นัโยบ�ยตุรวิจิร�ชก�รฯ

Quick Win

ควิ�มปลัอดำภัยขั้องผู้เรียนั

สำร้�งสำถ�นัศึึกษ�ปลัอดำภัย

แลัะบริห�รจิัดำก�รสำถ�นัก�รณ์

ก�รแพื้ร่ระบ�ดำขั้องโรคตุิดำเช้�อ

ไวิรัสำโคโรนั� 2019 (COVID-19)

ดำ้�นัคุณภ�พื้

นัโยบ�ยก�รจิัดำก�รศึึกษ�

ขั้อง รมวิ.ตุรีนัุช

นัโยบ�ยตุรวิจิร�ชก�รฯ

Quick Win

หลัักสำูตุรฐ�นัสำมรรถนัะ

หลัักสำูตุรแลัะกระบวินัก�ร

เรียนัรู้ที่ี�ที่ันัสำมัย

ก�รพื้ัฒนั�ครูแลัะบุคลั�กร

ที่�งก�รศึึกษ�

ก�รปฏิิรูปก�รเรียนัรู้ดำ้วิย

ดำิจิิที่ัลั

ก�รประเมินัผลัก�รศึึกษ�แลัะ

ก�รประกันัคุณภ�พื้

กรอบคุณวิุฒิแห่งช�ตุิ (NQF)

แลัะกรอบคุณวิุฒิ

อ้�งอิงอ�เซีียนั (AQRF)

ก�รพื้ัฒนั�เดำ็กปฐมวิัย

ก�รศึึกษ�เพื้่ออ�ชีพื้แลัะสำร้�ง

ขั้ีดำควิ�มสำ�ม�รถ

ในัก�รแขั้่งขั้ันั

Quick Win

พื้ัฒนั�ที่ักษะที่�งอ�ชีพื้

• ก�รจิัดำก�รเรียนัก�รสำอนัที่ี�

พื้ัฒนั�สำมรรถนัะหลััก      

แลัะก�รพื้ัฒนั�ตุนัเองตุ�ม

ควิ�มถนััดำควิ�มสำนัใจิ

• ก�รจิัดำก�รเรียนัก�รสำอนั

ประวิัตุิศึ�สำตุร์แลัะหนั้�ที่ี�

พื้ลัเม้องให้มีควิ�มที่ันัสำมัย

• ก�รพื้ัฒนั�ครูแลัะบุคลั�กร 

ที่�งก�รศึึกษ� ดำ้�นัภ�ษ�แลัะ

ดำิจิิที่ัลั

• หลัักเกณฑ์์ PA

• ก�รนัำ�นัวิัตุกรรมแลัะเที่คโนัโลัยี

ที่ี�ที่ันัสำมัยม�ใช้ ในัก�รจิัดำก�ร

ศึึกษ�แลัะก�รฝึึกที่ักษะดำิจิิที่ัลั

 ในัชีวิิตุประจิำ�วิันั

สำนัับสำนัุนัให้เดำ็กปฐมวิัยทีุ่กคนัไดำ้

พื้ัฒนั�ก�รสำมวิัย ไดำ้รับโอก�สำ

ที่�งก�รศึึกษ�ที่ั�งในัแลัะนัอกระบบ

ก�รศึึกษ�

ก�รจิัดำก�รเรียนัรู้ที่ี�หลั�กหลั�ย 

เพื้่อก�รพื้ัฒนั�ที่ักษะอ�ชีพื้ 

โดำยก�รเพื้ิ�มพืู้นัที่ักษะ (Re-skill) 

พื้ัฒนั�ที่ักษะ (Up skill)      

แลัะก�รเรียนัรู้ที่ักษะใหม่    

(New skills)

ดำ้�นัโอก�สำ

นัโยบ�ยก�รจิัดำก�รศึึกษ�

ขั้อง รมวิ.ตุรีนัุช

นัโยบ�ยตุรวิจิร�ชก�รฯ

ก�รเพื้ิ�มโอก�สำแลัะก�รเขั้้�ถึง

ก�รศึึกษ�ขั้องกลัุ่มผู้ดำ้อย

โอก�สำแลัะผู้เรียนัที่ี�มีควิ�ม

ตุ้องก�รจิำ�เป็นัพื้ิเศึษ

Quick Win

ก�รจิัดำก�รศึึกษ�สำำ�หรับผู้ที่ี�มี

ควิ�มตุ้องก�รจิำ�เป็นัพื้ิเศึษ

• ก�รค้นัห�เดำ็กหลัุดำออกจิ�ก

ระบบก�รศึึกษ�แลัะตุิดำตุ�ม 

 ช่วิยเหลั้อเขั้้�สำู่ระบบก�รศึึกษ�

• ก�รสำร้�งโอก�สำแลัะก�รเขั้้�ถึง

 ก�รศึึกษ�ที่ี�มีคุณภ�พื้สำำ�หรับ

 คนัพื้ิก�ร ผู้ดำ้อยโอก�สำแลัะ

 ผู้เรียนัที่ี�มีควิ�มตุ้องก�ร

 จิำ�เป็นัพื้ิเศึษ

ดำ้�นัประสำิที่ธีิภ�พื้

นัโยบ�ยก�รจิัดำก�รศึึกษ�

ขั้อง รมวิ.ตุรีนัุช

นัโยบ�ยตุรวิจิร�ชก�รฯ

นัวิัตุกรรมแลัะเที่คโนัโลัยีที่ี� ใช้ ในั

ก�รจิัดำก�รศึึกษ�

ก�รพื้ัฒนั�ประสำิที่ธีิภ�พื้

ก�รบริห�รแลัะก�รจิัดำก�รศึึกษ�

ก�รจิัดำสำรรแลัะก�รกระจิ�ย

ที่รัพื้ย�กร ก�รระดำมที่รัพื้ย�กร

ที่�งก�รศึึกษ�จิ�กควิ�มร่วิมม้อ

ทีุ่กภ�คสำ่วินั

Quick Win

Big Data

4 มิิติิคุณุภาพ
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วิธิีก�รดำำ�เนำินำง�นำ

l วิิเคร�ะห์เนั้�อห�ที่ี�เกี�ยวิขั้้อง ประกอบด้้วย นโยบายการจุัด้การศึึกษา นโยบายเร่งด้่วนของรัฐมนติรี

วา่การกระทรวงศึกึษาธิกิาร (นางส่าวติรีนชุ เทียนทอง) ปงีบประมาณ พ.ศึ. 2565 นโยบายการติรวจุราชการ

และติิด้ติามประเมินผลการจุัด้การศึึกษา ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 และนโยบายส่ำานักงานคณะ

กรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565
l จิัดำที่ำ�เคร่องม้อก�รตุิดำตุ�ม การด้ำาเนินงานติามนโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการที�เกี�ยวข้องกับ 

ส่พฐ. โด้ยบ่รณาการกับการติิด้ติามและประเมินผลการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐานของ ส่พฐ.

 1. บ่รณาการกับเคร่�องมอ่การติดิ้ติามผลการด้ำาเนินงานของส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษาจุากตัิวชี�วดั้

แผนปฏิิบัติิการ ส่พฐ. และมาติรฐานส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา

 2. ร่วมจุัด้ทำาเคร่�องม่อการติิด้ติามกับส่ำานักงานปลัด้กระทรวงศึึกษาธิิการ ในการติรวจุราชการและ

ติิด้ติามประเมินผลการจุัด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ และการด้ำาเนินงานติามแผนปฏิิบัติิราชการ

ของกระทรวงศึึกษาธิิการ
l สำร้�งควิ�มเขั้้�ใจิให้แก่คณะที่ำ�ง�นั เกี�ยวกับเคร่�องม่อการติิด้ติาม การส่รุปผล และการรายงานผล
l เก็บขั้้อมูลัผลัก�รดำำ�เนัินัง�นั ติามนโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการที�เกี�ยวข้องกับ ส่พฐ.

 1. ผลการด้ำาเนินโครงการติามแผนปฏิิบัติิการ ส่พฐ. (ส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์ในส่่วนกลาง) ผ่านหนังส่่อ

ราชการและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส่์

 2. ผลการด้ำาเนินงานของ ส่พท. ติามติัวชี�วัด้แผนปฏิิบัติิการ ส่พฐ. และมาติรฐานส่ำานักงานเขติพ่�นที�

การศึึกษาผ่านระบบ e-MES (electronic Monitoring and Evaluation system) ของส่ำานักติิด้ติามและ

ประเมินผลการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (ส่ติผ.)

 3. ผลการขับเคล่�อนนโยบาย จุุด้เน้น นโยบายของ ส่พฐ. ของส่ำานักติิด้ติามและประเมินผลการจุัด้ 

การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (ส่ติผ.)

วิิเคร�ะห์เนั้�อห�ที่ี�เกี�ยวิขั้้อง

l จิัดำที่ำ�เคร่องม้อก�รตุิดำตุ�ม

l สำร้�งควิ�มเขั้้�ใจิแก่

 คณะที่ำ�ง�นั

l เก็บขั้้อมูลัผลัก�รดำำ�เนัินั

 โครงก�รตุ�มแผนัปฎิิบัตุิก�ร 

 สำพื้ฐ. (สำำ�นััก หนั่วิย 

 ศึูนัย์ ในัสำ่วินักลั�ง)

l สำรุปแลัะร�ยง�นัผลัรอบ 

 6 เดำ้อนั (เมษ�ยนั)

เก็บขั้้อมูลัผลัก�รดำำ�เนัินั

โครงก�ร ตุ�มแผนัปฏิิบัตุิก�ร 

สำพื้ฐ. (สำำ�นััก หนั่วิย ศึูนัย์ ในั

สำ่วินักลั�ง)

l เก็บขั้้อมูลัผลัก�รดำำ�เนัินั

 โครงก�รตุ�มแผนัปฏิิบัตุิก�ร 

 สำพื้ฐ. (สำำ�นััก หนั่วิย 

 ศึูนัย์ ในัสำ่วินักลั�ง)

l สำรุปแลัะร�ยง�นัผลัรอบ 

 12 เดำ้อนั (สำิงห�คม)

l จิัดำที่ำ�รูปเลั่มร�ยง�นัผลั

 ฉบับสำมบูรณ์ เพื้่อเผยแพื้ร่

 ประช�สำัมพื้ันัธี์

ไตุรม�สที� 1 ไตุรม�สที� 2 ไตุรม�สที� 3 ไตุรม�สที� 4
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l สำรุปแลัะร�ยง�นัผลั การด้ำาเนินงานติามนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการ จุากผลการด้ำาเนินโครงการ

ติามแผนปฏิิบัติิการ ส่พฐ. (ส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์ในส่่วนกลาง) และรายงานผลรอบ 6 เด้่อน (เมษายน) และ  

12 เด้่อน (ส่ิงหาคม) เส่นอผ่้บริหารระด้ับส่่ง และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ได้้แก่ ส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์ในส่่วนกลาง 

ส่ำานักงานปลัด้กระทรวงศึึกษาธิิการ (ส่ำานักติรวจุราชการและติิด้ติามประเมินผล และส่ำานักนโยบายและ

ยุทธิศึาส่ติร์) ส่ำานักเลขาธิิการนายกรัฐมนติรี 
l จิัดำที่ำ�รูปเลั่มร�ยง�นัผลัฉบับสำมบูรณ์ แลัะเผยแพื้ร่ ประช�สำัมพื้ันัธี์ รวบรวมรายงานผลมาจุัด้ทำา

เป็นรายงานผลฉบับส่มบ่รณ์ และเผยแพร่ ประชาสั่มพันธ์ิในร่ปแบบเอกส่ารและร่ปแบบอิเล็กทรอนิกส่์      

บนเวบ็ไซึ่ติข์อง ส่ติผ. ใหแ้กส่่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษา (ส่พท.) หนว่ยงานทางการศึกึษาอ่�น และส่าธิารณชน

ทั�วไป โด้ยรวบรวมจุากรายงานผล ด้ังนี�

- ผลการด้ำาเนินโครงการติามแผนปฏิิบัติิการ ส่พฐ. (ส่ำานัก หน่วย ศึ่นย์ในส่่วนกลาง) รอบ 6 เด้่อน 

(เมษายน) 12 เด้่อน (ส่ิงหาคม) 

- ผลการด้ำาเนินงานของส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาติามติัวชี�วัด้แผนปฏิิบัติิการ ส่พฐ. และมาติรฐาน

ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา 

กระทรวงศึึกษาธิกิาร และ สพฐ. มีีข้อ้มูีลสารสนเทศึที�สะท้อนสภาพความีก้าวหนา้

และความีสำาเร็จข้องการดำำาเนินงานตามีนโยบายข้องกระทรวงศึึกษาธิิการ      

รวมีท้�งอุปสรรค ปัญหา และข้้อเสนอแนะ เพ่อใช้้ประกอบการบริหารและ          

การจ้ดำการศึึกษาข้้�นพ้�นฐานให้เกิดำประสิทธิิภาพสูงสุดำ

สำาน้ก หน่วย ศึูนย์ในส่วนกลาง สำาน้กงานเข้ตพ้�นที�การศึึกษา สถานศึึกษา และ

หน่วยงานอ่นที�เกี�ยวข้้องสามีารถใช้้เป็นข้้อมูีลประกอบการพิจารณาจ้ดำทำา 

ปรบ้ปรงุ หร้อพฒ้นาโครงการ กจิกรรมีใหบ้รรลตุามีเปา้หมีายและวต้ถปุระสงค์

ข้องนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการ

ประโยชนำ์ที่ี�ได้้รับ
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ดำ้�นำคำว�มปลัอดำภััย
• ครูแลัะบุคลั�กรที่�งก�รศึึกษ�มีควิ�มรู้

 ควิ�มเขั้้�ใจิในัก�รสำร้�งควิ�มปลัอดำภัยในัโรงเรียนั

• ระบบม�ตุรฐ�นัควิ�มปลัอดำภัยมีประสำิที่ธีิภ�พื้ 

 ในัก�รแก้ปัญห� คุ้มครอง ช่วิยเหลั้อผู้เรียนั

• ผู้เรียนัมีภูมิคุ้มกันัแลัะที่ักษะชีวิิตุ สำ�ม�รถดำูแลัตุนัเอง 

 จิ�กภัยอันัตุร�ยที่่�มกลั�งสำภ�พื้แวิดำลั้อมที่�งสำังคม

• ก�รเสำริมสำร้�งควิ�มปลัอดำภัยในัพื้้�นัที่ี�จิังหวิัดำช�ยแดำนัภ�คใตุ้

  ดำ้�นำโอก�ส
• ก�รเพื้ิ�มโอก�สำเขั้้�ถึงก�รศึึกษ�ที่ี�มีคุณภ�พื้ขั้องกลัุ่มเดำ็กพื้ิก�ร 

 ผู้มีควิ�มตุ้องก�รจิำ�เป็นัพื้ิเศึษ แลัะผู้ดำ้อยโอก�สำอย่�งเหม�ะสำม 

 โดำยก�รมีสำ่วินัร่วิมขั้องภ�คีเคร้อขั้่�ยเพื้่อก�รจิัดำก�รศึึกษ�

• โรงเรียนัมีแนัวิที่�งก�รนัำ�เดำ็กตุกหลั่นั/ออกกลั�งคันั 

 ที่ั�งเดำ็กปกตุิแลัะเดำ็กพื้ิก�รกลัับเขั้้�สำู่ระบบก�รศึึกษ�

• โรงเรียนัมีระบบดำูแลัช่วิยเหลั้อนัักเรียนัแลัะง�นัแนัะแนัวิ 

 เพื้่อสำ่งตุ่อให้ไดำ้รับก�รศึึกษ�อย่�งนั้อยจินัจิบ

 ก�รศึึกษ�ภ�คบังคับหร้อไดำ้เรียนัตุ่อในัระดำับที่ี�สำูงขั้ึ�นั
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ผลัก�รจัดัำก�รศึึกษ�ขั้ั�นำพ้ื้�นำฐ�นำ
ตุ�มนัโยบ�ยกระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร

ที่ี�เกี�ยวิขั้้องกับ สำพื้ฐ. 

ปีงบประม�ณ พื้.ศึ. 2565

ดำ้�นำคำุณภั�พื้
• ก�รปรับปรุงหลัักสำูตุรก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นั ในัลัักษณะหลัักสำูตุรฐ�นัสำมรรถนัะ

 (Competency-based Curriculum) แลัะกระบวินัก�รเรียนัรู้ ให้ผู้เรียนัมีที่ักษะ

 ที่ี�จิำ�เป็นัในัศึตุวิรรษที่ี� 21 ควิบคู่กับก�รพื้ัฒนั�ก�รวิัดำประเมินัผลัผู้เรียนั

• ครูแลัะบุคลั�กรที่�งก�รศึึกษ�ไดำ้รับก�รพื้ัฒนั�ให้มีสำมรรถนัะที่�งภ�ษ� ดำิจิิที่ัลั

 ก�รเงินัก�รออม แลัะจิิตุวิิญญ�ณควิ�มเป็นัครู

• ผู้บริห�ร ครูแลัะบุคลั�กรที่�งก�รศึึกษ�มีควิ�มรู้ควิ�มเขั้้�ใจิเกี�ยวิกับหลัักเกณฑ์์ วิPA

• โรงเรียนัไดำ้รับก�รสำ่งเสำริมก�รนัำ�นัวิัตุกรรมแลัะเที่คโนัโลัยีที่ี�ที่ันัสำมัยม�ใช้

 ในัก�รจิัดำก�รศึึกษ�ทีุ่กระดำับก�รศึึกษ�

• สำ่งเสำริมก�รใช้กรอบคุณวิุฒิแห่งช�ตุิ (NQF) แลัะกรอบคุณวิุฒิอ้�งอิงอ�เซีียนั (AQRF)

• ผู้เรียนัระดำับปฐมวิัยไดำ้รับก�รพื้ัฒนั�ดำ้�นัร่�งก�ย อ�รมณ์ จิิตุใจิ สำังคม แลัะสำตุิปัญญ�

• ก�รจิัดำก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นัเพื้่อก�รมีง�นัที่ำ� แลัะก�รสำ่งเสำริมผู้เรียนัที่ี�มี

 ควิ�มสำ�ม�รถพื้ิเศึษ

ดำ้�นำประสิทธิิภั�พื้
• ก�รกระจิ�ยอำ�นั�จิก�รบริห�รแลัะก�รจิัดำก�รศึึกษ�

 โดำยใช้พื้้�นัที่ี�เป็นัฐ�นั ใช้นัวิัตุกรรมในัก�รขั้ับเคลั่อนั

• ก�รจิัดำสำรรที่รัพื้ย�กรแลัะก�รกระจิ�ยอำ�นั�จิก�รบริห�ร

• ก�รระดำมที่รัพื้ย�กรที่�งก�รศึึกษ�จิ�กควิ�มร่วิมม้อทีุ่กภ�คสำ่วินั
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ส่พฐ. กำาหนด้นโยบายด้้านความปลอด้ภัย “โรงเรียนเหม่อนบ้าน อบอุ่น น่าอย่่” ส่ร้างความติระหนัก

ให้กับผ่้บริหาร คร่ และบุคลากรทางการศึึกษาในการเส่ริมส่ร้างความปลอด้ภัยในโรงเรียน พัฒนาความร่ ้

ทักษะในการคุ้มครองป้องกันด้้านความปลอด้ภัยของตินเองและนักเรียน พัฒนาระบบ ร่ปแบบ แนวทาง  

การป้องกันและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนจุากภัยคุกคามทุกร่ปแบบได้้อย่างทันท่วงที ภายใติ้แนวทาง “ระบบด้ ี

มีภ่มิคุ้มกัน ทันเวลา” เพ่�อส่ร้างความปลอด้ภัยในโรงเรียนส่อด้คล้องกับวาระเร่งด้่วน (Quick Win) ของ

กระทรวงศึึกษาธิิการ วาระที� 1 เร่�องความปลอด้ภัยของผ่้เรียน และนโยบายการติรวจุราชการและติิด้ติาม

ประเมินผลการจุัด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ มุ่งเน้นการส่ร้างส่ถานศึึกษาปลอด้ภัย และบริหาร

จุัด้การเชิงบ่รณาการในส่ถานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช่�อไวรัส่โคโรนา 2019 (โควิด้-19)

ควิ�มปลัอดำภัยขั้องผู้เรียนั

ส่พฐ. ได้้ขับเคล่�อนนโยบายการจัุด้การศึึกษาและนโยบายเร่งด่้วนของรัฐมนติรีว่าการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ด้้านความปลอด้ภัย เพ่�อรองรับและขับเคล่�อนการด้ำาเนินงาน

ในเร่�องความปลอด้ภัยของผ่้เรียนใน 3 ประเด้็น ด้ังนี�

1. การจุัด้ติั�งศึ่นย์ความปลอด้ภัย (ศึป.ส่พฐ.)

2. การส่ร้างความปลอด้ภัยในโรงเรียน

3. การส่ร้างความปลอด้ภัยในพ่�นที�จุังหวัด้ชายแด้นภาคใติ้

ก�รจิัดำตุั�งศึูนัย์ควิ�มปลัอดำภัย สำพื้ฐ.

ดำูแลัควิ�มปลัอดำภัยภ�ยใตุ้แนัวิที่�ง “ระบบดำี มีภูมิคุ้มกันั ที่ันัเวิลั�”

ดำ้�นำคำว�มปลัอดำภััย
} โรงเรียนัเหม้อนับ้�นั อบอุ่นั นั่�อยู ่~
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ระบบมาตรฐานความปลอดภััย (MOE Safety Center) คือ ระบบมาติรฐานความปลอด้ภัย (MOE 

Safety Center) เป็นระบบมาติรฐานความปลอด้ภัยในโรงเรียนโด้ยใช้หลัก Digital Based Management 

เปน็รป่แบบ วธิิกีาร หรอ่กระบวนการในการด่้แลช่วยเหล่อนักเรยีน นกัศึกึษา ให้เกดิ้การเรยีนร่อ้ย่างมีคณุภาพ 

มีความสุ่ข และได้้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอด้ภัยทั�งด้้านร่างกายและจุิติใจุ รวมถึงการเส่ริมส่ร้าง

ทักษะให้ผ่้เรียนมีความส่ามารถในการด้่แลตินเองจุากภัยอันติรายติ่างๆ ท่ามกลางส่ภาพแวด้ล้อมของส่ังคม 

นักเรียน คร่และบุคลากรทางการศึึกษา หร่อประชาชนทั�วไป ส่ามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center 

เม่�อมีความร่้ส่ึกไม่ปลอด้ภัย และมีความประส่งค์จุะร้องทุกข์ ร้องเรียน หร่อเติ่อนให้ทราบว่าส่ถานศึึกษา  

แห่งหนึ�งกำาลังเกิด้ภัยอย่างหนึ�งอย่างใด้ใน 4 กลุ่มภัย ได้้แก่ 1) ภัยที�เกิด้จุากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 

(Violence) 2) ภัยที�เกิด้จุากอุบัติิเหติุ (Accident) 3) ภัยที�เกิด้จุากการถ่กละเมิด้ส่ิทธิิ� (Right) และ                 

4) ภัยที�เกิด้จุากผลกระทบติ่อสุ่ขภาวะทางกายและจุิติใจุ (Unhealthiness)

ผ่้ที�ได้้รับผลกระทบจุากความไม่ปลอด้ภัยส่ามารถร้องทุกข์ผ่าน

ระบบ MOE Safety Center ได้้ 4 ช่องทาง ซึ่ึ�งมีเจุ้าหน้าที�ด้่แลระบบ 

เรียกว่า SC (Safety Center) ของ ส่พฐ. รับข้อม่ลและด้ำาเนินการติรวจุ

ส่อบข้อเท็จุจุริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด้่วน เพ่�อส่ร้างความปลอด้ภัย 

ส่ร้างความเช่�อมั�นให้กับนักเรียน คร่และบุคลากรทางการศึึกษา หร่อ

ประชาชน ส่ามารถลด้ขั�นติอน ลด้เวลา มคีวามรวด้เรว็ในการแก้ไขปญัหา 

และใหก้ารคุม้ครองชว่ยเหลอ่ เยยีวยา ส่ร้างความเปน็ธิรรมใหก้บัผ่ไ้ด้ร้บั

ผลกระทบจุากความไม่ปลอด้ภัยที�เกิด้ขึ�น

ทั�งนี� ส่พฐ. ด้ำาเนินการขับเคล่�อนระบบมาติรฐานความปลอด้ภัยส่ถานศึึกษา (MOE Safety Center) 

ในทั�งระดั้บ ส่พฐ. ระดั้บ ส่พท. และระดั้บโรงเรียน เพ่�อให้เกิด้การใช้งานระบบอย่างมีประสิ่ทธิิภาพ               

โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l สร้างการรับร้้การเข้้าถึึงระบบมาตรฐานความปลอดภััยสถึานศึึกษา 

กระทรวงศึึกษาธิิการ “SAFE ส่ถานศึึกษาปลอด้ภัย” โด้ยกำาหนด้จุุด้ Kick off เป็น  

8 จุังหวัด้ ประกอบด้้วย จุังหวัด้อุบลราชธิานี บึงกาฬ เชียงราย ราชบุรี สุ่ราษฎร์ธิานี 

นราธิวิาส่ ส่ระบุร ีและส่ระแกว้ เพ่�อให้เกดิ้การรับร่ ้เขา้ใจุและติระหนกัถงึความส่ำาคญั

ของความปลอด้ภัยในโรงเรียน

l แจ้้งให้้คร้และบุคลากรทางการศึึกษาเข้้ารับการอบรมการใช้้งานระบบ 

MOE Safety Center เพ่�อให้เกิด้ประส่ิทธิิภาพในการใช้ระบบและเข้าใจุการใช้งาน

ระบบอย่างถ่กต้ิอง โด้ยมีคร่และบุคลากรทาง การศึึกษาผ่านการทด้ส่อบความร่ ้   

ความเขา้ใจุในการใชร้ะบบได้ร้ะดั้บคะแนนร้อยละ 70 ขึ�นไป จุำานวน 157,797 คน (ข้อม่ล 

ณ วนัที� 8 มนีาคม 2565 ที�มา : เพจุเฟส่บุ�ก MOE Safety Center ศึน่ยค์วามปลอด้ภัย 

กระทรวงศึกึษาธิกิาร) ทั�งนี� ส่ามารถด้าวนโ์หลด้ค่ม่อ่การใชง้านระบบฯ ทั�งในส่ว่นของ

ค่่ม่อส่ำาหรับผ่้แจุ้งเหติุและค่่ม่อส่ำาหรับผ่้รับแจุ้งเหติุจุาก QR Code ด้ังแนบ

ค้�มือสำาห้รับผู้้้รับแจ้้งเห้ตุ

ค้�มือสำาห้รับผู้้้แจ้้งเห้ตุ
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ก�รสำร้�งควิ�มปลัอดำภัยในัโรงเรียนั

ส่พฐ. โด้ยศึ่นย์ความปลอด้ภัย ส่พฐ. ได้้ขับเคล่�อนนโยบายความปลอด้ภัยของผ่้เรียน โด้ยจุัด้ให้มี         

ร่ปแบบ วิธิีการ กระบวนการในการด้่แลช่วยเหล่อนักเรียน เพ่�อให้ผ่้เรียนเกิด้การเรียนร่้อย่างมีคุณภาพ         

มคีวามสุ่ข และได้รั้บการปกป้องคุม้ครองความปลอด้ภัยทั�งด้า้นร่างกายและจุติิใจุ รวมถึงการส่ร้างทักษะชีวติิ

ให้ผ่้เรียนมีความส่ามารถในการด้่แลตินเองจุากภัยอันติรายท่ามกลางส่ภาพแวด้ล้อมทางส่ังคม และจุัด้ให้

ส่ถานศึึกษาทุกแห่งมีระบบการด้่แลช่วยเหล่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่�อคุ้มครองความปลอด้ภัยทั�งด้้าน

รา่งกายและจุติิใจุของนกัเรยีน รวมถงึการส่รา้งทกัษะชวีติิใหผ้่เ้รยีนใหม้คีวามส่ามารถในการด้แ่ลตินเองจุาก

ภัยอันติรายติ่างๆ โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l จั้ดสรรงบประมาณเพื่ื�อเป็นค�าใช้้จ้�ายในการดำาเนินงานกิจ้กรรมตามโครงการด้แลช้�วยเห้ลือ  

เด็กนักเรียน ให้กับส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา จุำานวน 245 เขติ ซึึ่�งส่อด้คล้องกับนโยบายของ ส่พฐ.       

ด้้านความปลอด้ภัยของผ่้เรียน และด้ำาเนินการจุัด้กิจุกรรมอบรมคร่ติ้นแบบการเรียนร่้บ่รณาการทักษะชีวิติ       

เพ่�อให้มีคร่ติ้นแบบการจุัด้การเรียนร้่บ่รณาการทักษะชีวิติที�ส่ามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในส่ังกัด้       

รวมทั�งด้ำาเนินการพิจุารณาคัด้เล่อกผ่้ปฏิิบัติิงานส่่งเส่ริมความประพฤติินักเรียนและนักศึึกษา (พส่น.) ด้ีเด้่น 

ประจุำาปี 2564

l จั้ดทำา และเผู้ยแพื่ร�เอกสารค้�มอืเพื่ื�อใช้ป้ระกอบการคดัเลอืกยกย�องเช้ดิช้เ้กยีรตคิร ้สถึานศึกึษา 

และสำานักงานเข้ตพื่ื�นที�การศึึกษา ที�บริหารจุัด้การและด้ำาเนินงานระบบการด้่แลช่วยเหล่อนักเรียน

l พัื่ฒนาศึกัยภัาพื่นกัจ้ติวทิยาโรงเรยีนประจ้ำา สพื่ท. จุำานวน 245 คน เพ่�อพฒันาคณุภาพการปฏิบิตัิิ

งานระบบการด้่แลช่วยเหล่อนักเรียน

l แจ้ง้เกณฑ์แ์ละวธิีกีารในการคัดเลอืกและประช้าสัมพื่นัธีโ์ครงการในรป้แบบต�าง ๆ  เชน่ กจิุกรรม

ในโครงการรณรงค์เยี�ยมบ้านนักเรียน เป็นติ้น

l จั้ดสรรงบประมาณให้ ้สพื่ท. ทำาห้นา้ที�คดัเลอืก

ในระดับภ้ัมิภัาค (4 ภ่มิภาค) ในการพิจุารณาคัด้เล่อก

ส่ถานศึึกษา และ ส่พท. เพ่�อรับรางวัลระบบการด้่แล      

ชว่ยเหลอ่นกัเรยีน  และคร่เพ่�อรบัรางวลัครต่ิน้แบบการจุดั้ 

การเรียนร่้บ่รณาการทักษะชีวิติ ส่่ง ส่พฐ. เป็นติ้น

l จั้ดประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถึีให้ม� วิถึี

คุณภัาพื่ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภััยในระบบ

การศึึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน” กิจุกรรมทางเล่อกในร่ปแบบ

ออนไลน์ (คลิปสั่�น) ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565      

โด้ยให้ส่่งผลงานร่ปแบบออนไลน์เป็นคลิปสั่�น และคลิป  

Tik Tok แบ่งเป็น 3 ประเภท ค่อ 1) องค์กร ได้้แก่ ส่พท. 

และส่ถานศึึกษา 2) ประเภทบุคคล ได้้แก่ นักเรียนระด้ับ



10รายงานผลการจััดการศึึกษาขั้ั�นพื้้�นฐานตามนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการ

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับสำำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน ปีีงบปีระมาณ พ.ศ. 2565

มัธิยมศึึกษาติอนติ้น นักเรียนระด้ับมัธิยมศึึกษาติอนติ้น (ของโรงเรียนขยายโอกาส่ทางการศึึกษา) นักเรียน

ระดั้บมัธิยมศึึกษาติอนปลาย และข้าราชการคร่และบุคลากรทางการศึึกษา 3) ประเภททีม ได้้แก่                   

ทีมข้าราชการคร่และบุคลากรทางการศึึกษา ทีมนักเรียน ระดั้บประถมศึึกษา ระดั้บมัธิยมศึึกษาติอนต้ิน 

ระดั้บมัธิยมศึึกษาติอนติ้น (ของโรงเรียนขยายโอกาส่ทางการศึึกษา) และระดั้บมัธิยมศึึกษาติอนปลาย        

และ 4) รางวัล Popular Vote ซึ่ึ�งมีคลิปส่ั�นที�ได้้รับรางวัล จุำานวน 24 ผลงาน คลิป Tik Tok ที�ได้้รับรางวัล 

จุำานวน 4 ผลงาน โด้ยส่ามารถรับชมย้อนหลังได้้ทางรายการ “พุธิเช้าข่าว ส่พฐ.”

l จั้ดโครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญห้ายาเสพื่ติดในสถึานศึึกษา ซึึ่�งในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 

ด้ำาเนินกิจุกรรมล่กเส่่อต้ิานภัยยาเส่พติิด้ กิจุกรรมค่ายทักษะชีวิติรวมพลังเด็้กและเยาวชนปรับเปลี�ยน

พฤติิกรรมนักเรียน กิจุกรรมติำารวจุประส่านโรงเรียน กิจุกรรมบ้านหลังเรียนในส่ถานศึึกษา กิจุกรรม TO BE 

NUMBER ONE กิจุกรรม Youth Counselor กิจุกรรมเส่ริมส่ร้างภ่มิคุ้มกันโด้ยประยุกติ์ใช้องค์ความร่้ EF 

(Executive Functions) ผลการด้ำาเนินงาน พบว่า นักเรียนทั�งหมด้ จุำานวน 6,531,188 คน ได้้รับความร่้ 

ความเข้าใจุเกี�ยวกับการป้องกันปัญหายาเส่พติิด้ในส่ถานศึึกษาและมีภ่มิคุ้มกันตินเองจุากปัญหาและภัยที� 

เกิด้จุากยาเส่พติิด้

ก�รจิัดำก�รศึึกษ�ในัพื้้�นัที่ี�จิังหวิัดำช�ยแดำนัภ�คใตุ้บนัพื้้�นัฐ�นัขั้องควิ�มปลัอดำภัย

ส่พฐ. ได้้กำาหนด้แนวทางการพัฒนาการศึึกษาในพ่�นที�จัุงหวัด้ชายแด้นภาคใติ้อย่างเป็นร่ปธิรรม           

โด้ยขบัเคล่�อนผา่นส่ำานักพฒันาการศึึกษาเขติพัฒนาพเิศึษเฉพาะกจิุจัุงหวดั้ชายแด้นภาคใติ ้(ส่พก.จุชติ.) ซึ่ึ�งด้ำาเนนิ 

กิจุกรรมที�มุ่งเน้นการส่ร้างความปลอด้ภัยในพ่�นที�จุังหวัด้ชายแด้นภาคใติ้ เพ่�อให้ผ่้เรียน คร่และบุคลากร

ทางการศึึกษาในพ่�นที�จุังหวัด้ชายแด้นภาคใต้ิมีความปลอด้ภัยในชีวิติและทรัพย์ส่ิน มีขวัญและกำาลังใจุ         

ในการปฏิิบัติิงาน ด้ังนี�

l การรักษาความปลอดภัยัคร้และโรงเรยีน โด้ยจัุด้ส่รรงบประมาณเป็นคา่จุา้งเหมาบคุลากรพนกังาน

รักษาความปลอด้ภัย เพ่�อส่ร้างความปลอด้ภัยให้นักเรียน คร่และบุคลากรทางการศึึกษา

l การปรบัปรงุอาคารการศึกึษาและสิ�งก�อสรา้งประกอบ โด้ยจัุด้ส่รรงบลงทุน คา่ที�ด้นิและส่ิ�งก่อส่รา้ง 

จุำานวน 338 รายการ ให้ ส่พท. และโรงเรียนที�ได้้แจุ้งคำาของบประมาณไว้ ด้ำาเนินการจุัด้จุ้างติามระเบียบ   

ที�เกี�ยวข้อง โด้ยเบิกง่ายงบประมาณติามงวด้งานและการติรวจุรับของคณะ

l ค�าตอบแทนพื่เิศึษสำาห้รบับุคลากร โด้ยจุดั้ส่รรงบประมาณคา่ติอบแทนพเิศึษให ้ส่พท. ด้ำาเนนิการ

เบิกจุ่ายให้บุคลากรในส่ังกัด้ติามส่ิทธิิประโยชน์
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ดำ้�นำโอก�ส
} เร�จิะไม่ที่ิ�งใครไวิ้ขั้้�งหลััง ~

ก�รเพื้ิ�มโอก�สำแลัะก�รเขั้้�ถึงก�รศึึกษ�ที่ี�มีคุณภ�พื้

ขั้องกลัุ่มผู้ดำ้อยโอก�สำที่�งก�รศึึกษ� แลัะผู้เรียนัที่ี�มีควิ�มตุ้องก�รจิำ�เป็นั

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นหวัใจุส่ำาคญัของการพฒันาประเทศึ และการศึกึษาเปน็เคร่�องม่อที�ส่ำาคญั

ในการพัฒนาศึักยภาพของมนุษย์ ด้ังนั�น การศึึกษาจุึงเปรียบประดุ้จุด้ังอาวุธิทางปัญญาที�จุะนำาพาให้มนุษย์

นำาไปพัฒนาตินเอง พัฒนาส่ังคมและชุมชน ประเทศึไทยเป็นอีกหนึ�งประเทศึที�ได้้กำาหนด้ให้การศึึกษา         

เปน็เคร่�องม่อที�ใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ซึึ่�งบรรจุุไวใ้นแผนพัฒนาเศึรษฐกิจุและสั่งคมแห่งชาติเิพ่�อใชแ้กไ้ข 

ปัญหาความเหล่�อมลำ�าในเด็้กและเยาวชนที�ด้้อยโอกาส่ทางการศึึกษา โด้ยกำาหนด้ให้ประชาชนทุกคนมีส่ิทธิิ

และโอกาส่เส่มอกันในการได้้รับการศึึกษาอย่างทั�วถึงและเส่มอภาค ซึ่ึ�งบรรจุุในกรอบรัฐธิรรมน่ญ                

แห่งราชอาณาจุักรไทย พ.ศึ. 2560 และพระราชบัญญัติิศึึกษาแห่งชาติิ พ.ศึ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติิม     

โด้ยประเทศึไทยได้้มีมติิให้มีนโยบายการจุัด้การศึึกษาเด้็กด้้อยโอกาส่ ซึ่ึ�งมอบหมายให้กระทรวงศึึกษาธิิการ 

กระทรวงการพฒันาส่งัคมและความมั�นคงของมนษุย ์ทำาหนา้ที�ในการนำานโยบายไปส่่ก่ารปฏิบิตัิ ิเพ่�อใหส้่งัคม

ไทยเป็นสั่งคมแห่งความร่้และความเส่มอภาคทางการศึึกษาซึึ่�งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชน 

และลด้ความเหล่�อมลำ�า ส่ร้างส่ังคมให้มีคุณภาพเพ่�อนำาไปส่่่การพัฒนาประเทศึอย่างมั�งคั�ง มั�นคง และยั�งย่น 

โด้ยมกีารเปดิ้โอกาส่ใหป้ระชาชนทกุคนมสี่ทิธิแิละโอกาส่ทางการศึกึษาอยา่งเส่มอภาค มคีณุภาพ ทั�วถงึ และ

เปน็ธิรรม รวมถึงส่ง่เส่ริมโอกาส่ในการเรยีนร่ต้ิลอด้ชีวติิแก่ทกุคน ซึึ่�งการจัุด้การศึกึษาส่ำาหรบัเด็้กด้้อยโอกาส่

เป็นเร่�องที�ส่ำาคัญได้้มีการกำาหนด้ไว้ในทางกฎหมายติามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างติ่อเน่�อง เพ่�อคุ้มครอง

และพัฒนาเด้็กเยาวชน ผ่้ด้้อยโอกาส่ ผ่้ยากไร้ ให้ผ่้ด้้อยโอกาส่มีคุณภาพชีวิติที�ด้ี การศึึกษาเป็นส่ิทธิิอันพึงมี 

พึงได้้ส่ำาหรับเด้็กด้้อยโอกาส่ทุกคน เพ่�อให้เด้็กและเยาวชนกลุ่มนี�ได้้รับการพัฒนาศึักยภาพและส่มรรถนะ

อย่างเติ็มที� ส่ามารถที�จุะอย่่ร่วมกับผ่้อ่�นในส่ังคมได้้อย่างปกติิสุ่ขโด้ยไม่เป็นภาระกับชุมชนและส่ังคม

ส่พฐ. ติระหนักและเห็นถึงความส่ำาคัญของการเพิ�มโอกาส่และการเข้าถึงการศึึกษาที�มีคุณภาพของ  

กลุม่ผ่ด้้อ้ยโอกาส่ทางการศึกึษา และผ่เ้รยีนที�มคีวามติอ้งการจุำาเปน็พเิศึษ ภายใติส้่โลแกนที�วา่ “เราจ้ะไม�ทิ�งใคร 

ไว้ข้้างห้ลัง” โด้ยมีการขับเคล่�อนนโยบายฯ ด้ังกล่าว ซึ่ึ�งด้ำาเนินการ 2 เร่�องหลัก ด้ังนี�

1. การจุัด้การศึึกษาส่ำาหรับกลุ่มเด้็กพิการ ผ้่มีความติ้องการจุำาเป็นพิเศึษ และผ่้ด้้อยโอกาส่อย่าง    

เหมาะส่ม

2. การนำาเด้็กติกหล่น เด้็กออกกลางคัน ทั�งเด้็กปกติิและเด้็กพิการกลับเข้าส่่่ระบบ
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ก�รจิัดำก�รศึึกษ�สำำ�หรับกลัุ่มเดำ็กพื้ิก�ร ผู้มีควิ�มตุ้องก�รจิำ�เป็นัพื้ิเศึษ 

แลัะผู้ดำ้อยโอก�สำอย่�งเหม�ะสำม

ส่พฐ. โด้ยส่ำานกับริหารงานการศึกึษาพิเศึษ (ส่ศึศึ.) ได้น้ำานโยบายไปขบัเคล่�อนการปฏิบัิติอิย่างเขม้แขง็ 

จุนเกิด้ผลส่ัมฤทธิิ�ในการส่ร้างโอกาส่ให้เด้็กด้้อยโอกาส่ได้้อย่างเท่าเทียม ส่ร้างโรงเรียนให้เป็นบ้าน ส่ร้างคร่

ใหเ้ปน็พอ่แม ่ให้ความรกัใหค้วามอบอุน่ที�เปน็รากฐานที�ด้งีามในการพัฒนาจิุติใจุ ควบค่่ไปกับการนำาเทคโนโลยี

ที�ทันส่มัยมาประยุกติ์ใช้ภายใติ้บริบทของการเปลี�ยนแปลง รวมถึงภาคีเคร่อข่ายทั�งภาครัฐและเอกชนติ่างๆ 

ที�มาร่วมกันพัฒนาการศึึกษาพิเศึษให้ติอบโจุทย์วิถีชีวิติยุคใหม่และมีเป้าหมายที�ส่ำาคัญ ค่อ ส่ร้างอนาคติให้

เด้็กไทยทุกคน โด้ยมีผลงานติ่างๆ ด้ังนี�

l จั้ดสรรงบประมาณให้้กับศึ้นย์การศึึกษาพื่ิเศึษทุกแห้�ง สำาห้รับเป็นค�าใช้้จ้�ายในการสนับสนุน 

การจ้ดัการศึกึษาสำาห้รับคนพื่กิารที�ทำาแผู้นการจ้ดัการศึกึษาเฉพื่าะบคุคล (Individualized Education 

Program : IEP) ในร้ปแบบค้ปอง ติามกลุ่มเป้าหมาย ด้ังนี� 1. กลุ่มเด้็กพิการที�ยังขาด้โอกาส่เข้าส่่่การศึึกษา

ดำร.อัมพื้ร พิื้นำะส� เลัขั้�ธิิก�ร กพื้ฐ. กลั่�วิวิ่� กระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร (ศึธี.) 
ให้ควิ�มสำำ�คัญกับก�รศึึกษ�พื้ิเศึษ โดำยมีนัโยบ�ยก�รเพื้ิ�มโอก�สำเขั้้�ถึงก�รศึึกษ� 

ที่ี�มีคุณภ�พื้ขั้องกลัุ่มผู้ดำ้อยโอก�สำที่�งก�รศึึกษ� แลัะผู้เรียนัที่ี�มีควิ�มตุ้องก�ร 

จิำ�เป็นัพื้ิเศึษ ซีึ�งที่ี�ผ่�นัม�ขั้ับเคลั่อนันัโยบ�ยดำ้�นัก�รศึึกษ�พื้ิเศึษ ภ�ยใตุ้แนัวิคิดำ

ก�รศึึกษ�พิื้เศึษ หวัใจันำำ�ท�ง
ในั 4 ภ�รกิจิหลัักเร่งดำ่วินั (Quick Win)

ง�นัแถลังภ�รกิจิในัก�รสำร้�งโอก�สำที่�งก�รศึึกษ�ให้กับเดำ็กดำ้อยโอก�สำ

ภ�ยใตุ้แนัวิคิดำ “ก�รศึึกษ�พื้ิเศึษไที่ย หัวิใจินั่�ที่�ง” เม่อวิันัที่ี� 27 ตุุลั�คม 2564 ที่ี�ม� : ขั้่�วิ ศึธี 360 องศึ�

1 ปักหมุดำคำ้นำห�เดำ็กพิื้ก�ร
ปักหมุดำ ค้นัห�เดำ็กพื้ิก�รที่ี�ตุกหลั่นัอยู่ ในัพื้้�นัที่ี�ตุ่�ง ๆ นัำ�เขั้้�สำู่ระบบคัดำกรอง ดำำ�เนัินัก�รจิัดำที่ำ�ฐ�นัขั้้อมูลั Big Data เพื้่อเพื้ิ�มโอก�สำที่�งก�รศึึกษ� 

โดำยให้ศึูนัย์ก�รศึึกษ�พื้ิเศึษทีุ่กจิังหวิัดำ ค้นัห�เดำ็กพื้ิก�รในัวิัยเรียนัที่ี�อ�ยุไม่เกินั 18 ปี แลัะยังไม่ไดำ้เขั้้�สำู่ระบบก�ศึึกษ�ให้ไดำ้รับก�รพื้ัฒนั�อย่�งที่ั�วิถึง

แลัะมีควิ�มเที่่�เที่ียม มีคุณภ�พื้ชีวิิตุที่ี�ดำีขั้ึ�นั ตุ�มที่ี� ไดำ้ขั้้อมูลัจิ�กกระที่รวิงก�รพื้ัฒนั�สำังคมแลัะควิ�มมั�นัคงขั้องมนัุษย์ จิำ�นัวินักวิ่� 7,000 คนั

2 จัดัำทำ�คำ่�ม้อส้�อบััญชี ก-ขั้-คำ
เป็นัสำิ�งอำ�นัวิยควิ�มสำะดำวิก สำ่อ บริก�รแลัะควิ�มช่วิยเหลั้ออ่นัใดำที่�งก�รศึึกษ� ทีี่�ศึูนัย์ก�รศึึกษ�พิื้เศึษแลัะโรงเรียนัเรียนัรวิม สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้          

ในัก�รขั้อรับบรกิ�รแลัะก�ร ขั้อย้มสำอ่ สำิ�งอำ�นัวิยควิ�มสำะดำวิก ใหส้ำอดำคลัอ้งกบัควิ�มตุอ้งก�รขั้องนัักเรียนั ซึี�งสำำ�นัักบรหิ�รง�นัก�รศึึกษ�พื้เิศึษ (สำศึศึ.) 

สำพื้ฐ. ไดำ้แจิ้งให้ศึูนัย์ก�รศึึกษ�พื้ิเศึษทีุ่กแห่ง ประช�สำัมพื้ันัธี์คู่ม้อร�ยก�ร สำิ�งอำ�นัวิยควิ�มสำะดำวิก สำ่อ บริก�รแลัะควิ�มช่วิยเหลั้ออ่นัใดำที่�งก�รศึึกษ�

ให้โรงเรียนัจิัดำก�รเรียนัรวิมในัจิังหวิัดำที่ี�ศึูนัย์ก�รศึึกษ�พื้ิเศึษ รับผิดำชอบนัำ�ไปใช้ง�นัเพื้่อประโยชนั์สำำ�หรับคนัพื้ิก�ร แลัะผู้ปฏิิบัตุิง�นัตุ่อไป

3 ศ่ึนำย์ก�รเรียนำสำ�หรับัเดำ็กในำโรงพื้ย�บั�ลั
สำนัับสำนุันัก�รดำำ�เนิันัง�นัศูึนัย์ก�รเรียนัสำำ�หรับเด็ำกในัโรงพื้ย�บ�ลั ครอบคลุัมทัี่�วิประเที่ศึในั 77 จิังหวิัดำ 85 ศึูนัย์ เพ่ื้อให้บริก�รที่�งก�รศึึกษ�        

แก่บุคคลัที่ี�มีควิ�มบกพื้ร่องที่�งสำุขั้ภ�พื้ วิัยเรียนัในัระดำับก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นั ภ�รกิจิหลััก ค้อ ก�รช่วิยเหลั้อเดำ็กเจิ็บป่วิยในัระหวิ่�งพื้ักรักษ�ตุัวิอยู ่

ในัโรงพื้ย�บ�ลัหร้อทีี่�บ้�นัเป็นัระยะเวิลั�นั�นั จินัไม่สำ�ม�รถไปเรียนัในัสำถ�นัศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นัไดำ้ตุ�มปกตุิให้ไดำ้รับก�รศึึกษ�อย่�งตุ่อเน่ัอง โดำยไม่ตุ้อง

ลั�ออกจิ�กสำถ�นัศึึกษ�กลั�งคันั

4 สร้�งแลัะส�งตุ�อแรงบัันำดำ�ลัใจั
สำร�้งแลัะสำง่ตุอ่แรงบนััดำ�ลัใจิ มคีวิ�มจิำ�เป็นัตุ้องสำอ่ใหค้นัภ�ยนัอกเห็นัว่ิ� เด็ำกพื้กิ�รแลัะเด็ำกดำอ้ยโอก�สำม�กม�ยทีี่�เข้ั้�ม�อยู่ในัโรงเรียนัก�รศึึกษ�พื้เิศึษ 

ไดำ้ถูกบ่มเพื้�ะดำ้วิยควิ�มรักแลัะแรงบันัดำ�ลัใจิขั้องครู ที่ำ�ให้เดำ็กก้�วิขั้้�มคำ�วิ่�พื้ิก�รหร้อดำ้อยโอก�สำจินัประสำบควิ�มสำำ�เร็จิ ซีึ�งมีตุัวิอย่�งขั้องคนัเหลั่�นัี� 

ที่ี�สำ�ม�รถเป็นัแรงบันัดำ�ลัใจิให้ กับเดำ็กพื้ิก�รดำ้วิยกันั รวิมถึง เป็นัแรงบันัดำ�ลัใจิให้กับคนัที่ี�กำ�ลัังที่้อแที่้หร้อมีควิ�มย�กลัำ�บ�กในัชีวิิตุอีกดำ้วิย

กลัุ�มเดำ็กพิื้ก�ร
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ในระบบ (เด้็กพิการที�ยังติ้องอย่่บ้าน) 2. กลุ่มนักเรียนพิการที�เรียนในส่ถานศึึกษา ส่ังกัด้ ส่พฐ. และ 3. กลุ่ม

เด้็กเจุ็บป่วยเร่�อรังในโรงพยาบาล โด้ยให้เป็นรายหัวๆ ละไม่เกิน 2,000 บาทต่ิอปี เพ่�อให้เด้็กพิการได้้รับ

บริการส่ิ�งอำานวยความส่ะด้วก ส่่�อ และความช่วยเหล่ออ่�นใด้ทางการศึกึษา ติามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ 

อย่างถ่กต้ิอง รวด้เรว็ ติรงติามความต้ิองการจุำาเปน็พเิศึษ และส่ามารถพัฒนาศัึกยภาพตินเองในแต่ิละบุคคล

อยา่งครอบคลมุทั�วถงึ และติอ่เน่�อง จุนส่ามารถเขา้ศึกึษาในระด้บัที�ส่ง่ขึ�นหรอ่ประกอบอาชพีหาเลี�ยงครอบครวั 

และอย่่ในส่ังคมอย่างมีความสุ่ข

จุากผลการติดิ้ติาม ประเมินผลการบริหารและการจัุด้การศึกึษา

ขั�นพ่�นฐานของส่ำานกังานคณะกรรมการการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน ประจุำา

ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 จุาก ส่พท. จุำานวน 245 เขติ (ข้อม่ล ณ  

วนัที� 1 ติลุาคม 2565) พบว่า เด็้กพกิารในส่งักดั้ ส่พฐ. ทั�งหมด้ จุำานวน 

453,325 คน มีการจุัด้ทำาแผนการจุัด้การศึึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

จุำานวน 407,624 คน คิด้เป็นร้อยละ 89.92 ทั�งนี� การจุัด้การศึึกษา

ส่ำาหรบัเด้ก็พกิาร พบว่า โรงเรยีนเฉพาะความพิการ ส่งักดั้ ส่ศึศึ. มกีาร 

ให้บริการช่วยเหล่อระยะแรกเริ�ม (Early Intervention : EI) ได้้แก่ 

การคัด้กรองประเภทความพิการ การประเมินความส่ามารถพ่�นฐาน 

การทำาแผนการศึกึษาเฉพาะบุคคลหรอ่ทำาแผนให้การช่วยเหลอ่เฉพาะ

ครอบครัว การจัุด้กิจุกรรมที�เหมาะส่ม การประเมินความก้าวหน้า 

การนิเทศึ ติิด้ติาม ประเมินผลและการส่่งติ่อ โด้ยให้บริการติั�งแติ่   

แรกเกิด้หร่อแรกพบความพิการ และนำาส่่่โรงเรียนเฉพาะความพิการ เพ่�อพัฒนาคุณภาพผ่้เรียนที�มี            

ความติ้องการจุำาเป็นพิเศึษ ส่ำาหรับโรงเรียนส่ังกัด้ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา ขับเคล่�อนการจุัด้การศึึกษา

เด้็กพิการ ภายใติ้โครงการพัฒนาคุณภาพการจุัด้การศึึกษาเรียนรวม

l จ้ัดสรรงบประมาณให้้ศึ้นย์การศึึกษาพื่ิเศึษจ้ัดจ้้างคร้อัตราจ้้างประจ้ำาห้้องเรียนค้�ข้นาน จุำานวน 

113 อัติรา เพ่�อพัฒนาคุณภาพห้องเรียนค่่ขนานส่ำาหรับบุคคลออทิส่ติิกในโรงเรียนทั�วไปจุัด้การเรียนรวม    

ผลการด้ำาเนินงาน พบว่า นักเรียนออทิส่ติิกระด้ับรุนแรงในห้องเรียนค่่ขนานส่ำาหรับบุคคลออทิส่ติิก จุำานวน 

1,014 คน และนักเรียนพิการประเภทอ่�นเรียนที�อย่่ห้องเรียนค่่ขนานฯ จุำานวน 866 คน รวมทั�งส่ิ�น 1,880 คน 

ในห้องเรียนค่่ขนานส่ำาหรับบุคคลออทิส่ติิก จุำานวน 180 ห้องเรียน ได้้รับการพัฒนาการเรียนร่้ทักษะติ่างๆ 

ขั้อ้มลูัจิ�กสำำ�นัักง�นัเขั้ตุพื้้�นัที่ี�ก�รศึึกษ� จิำ�นัวินั 245 เขั้ตุ 

เก็บผ่�นัระบบอิเลั็กที่รอนัิกสำ์ขั้อง สำตุผ. (e-MES : 

electronic Monitoring and Evaluation system)   

กลัยุที่ธี์ที่ี� 2 ก�รสำร้�งโอก�สำ แลัะควิ�มเสำมอภ�คที่�ง  

ก�รศึึกษ�ให้กับประช�กรวิัยเรียนัทีุ่กคนั ตุัวิชี�วิัดำที่ี� 7 

จิำ�นัวินัผู้เรียนั ที่ี�เป็นัผู้พื้ิก�ร ผู้ดำ้อยโอก�สำเขั้้�ถึงบริก�ร

ที่�งก�รศึึกษ�แลัะพื้ัฒนั�สำมรรถภ�พื้หร้อบริก�รที่�ง  

ก�รศึึกษ�ที่ี�เหม�ะสำมตุ�มควิ�มจิำ�เป็นั

“เดำ็กพื้ิก�รแลัะเดำ็กดำ้อยโอก�สำ

ตุ้องมีคุณภ�พื้ มีที่ักษะชีวิิตุที่ี�ดำี

สำ�ม�รถพื้ึ�งตุนัเองไดำ้ เดำ็กตุ้องไดำ้เรียนัในัสำิ�งที่ี�

ชอบอย่�งมีควิ�มสำุขั้”
รมวิ.ตุรีนัุช เที่ียนัที่อง กลั่�วิในัง�นัแถลังภ�รกิจิในัก�รสำร้�งโอก�สำ

ที่�งก�รศึึกษ�ให้กับเดำ็กดำ้อยโอก�สำ ภ�ยใตุ้แนัวิคิดำ

“ก�รศึึกษ�พื้ิเศึษไที่ย หัวิใจินัำ�ที่�ง”

เม่อวิันัที่ี� 27 ตุุลั�คม 2564
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เติ็มติามศึักยภาพของแติ่ละบุคคลติามแผนการจุัด้การศึึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมีพัฒนาการด้ีขึ�น           

ในทุกทักษะติามศึักยภาพของแติ่ละบุคคล ได้้แก่ ทักษะทางภาษาและการส่่�อส่าร พัฒนาพฤติิกรรม             

และอารมณ์ ทักษะทางสั่งคม ทักษะทางการรับร่้และการเคล่�อนไหว ทักษะด้้านการด้่แลช่วยเหล่อตินเอง  

ในการปฏิิบัติิกิจุวัติรประจุำาวัน ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางอาชีพ ส่ามารถด้่แลช่วยเหล่อตินเองได้้   

ไม่เป็นภาระติ่อครอบครัว และส่ามารถด้ำารงชีวิติอย่่ในส่ังคมได้้อย่างมีความสุ่ข

l จั้ดจ้้างคร้ประจ้ำาศึ้นย์การเรียนสำาห้รับเด็ก 

ในโรงพื่ยาบาล 77 จ้ังห้วัด 85 ศึ้นย์การเรียน จุำานวน 

151 อัติรา และจุัด้ส่รรงบประมาณเพ่�อส่่งเส่ริม

ประส่ิทธิิภาพการปฏิิบัติิงานภายในศ่ึนย์การเรียน

ส่ำาหรับเด็้กในโรงพยาบาล (เฉพาะที�ไม่อย่่ในส่ังกัด้    

กรมการแพทย์) จุำานวน 4 จุังหวัด้ 6 ศึ่นย์การเรียน ๆ  ละ 

20,000 บาท เพ่�อใช้ในการจุัด้ซึ่่�อวัส่ดุ้ส่ำาหรับใช้ใน    

การจุัด้การเรียนการส่อนและวัส่ดุ้ส่ำานักงาน

ผลการด้ำาเนินงาน พบว่า มีคร่ประจุำาศึ่นย์การเรียนส่ำาหรับเด้็กใน

โรงพยาบาล จุำานวน 151 อัติรา เพ่�อให้บริการทางการศึึกษาแก่เด้็กที�มี

ความบกพร่องทางสุ่ขภาพในระหว่างพักรักษาติัวอย่่ในโรงพยาบาล      

โด้ยเด้ก็เจุบ็ปว่ยที�พกัรกัษาติวัอย่ใ่นโรงพยาบาลที�มกีารจุดั้ตัิ�งศึน่ยก์ารเรยีน 

ได้้รับบริการทางการศึึกษาอย่างติ่อเน่�อง และมีคุณภาพ เหมาะส่มกับ

ส่ภาพความเจุ็บป่วยและการรักษาทางการแพทย์ ติลอด้จุน ได้้รับ         

การประส่านงานส่ง่ติอ่ด้า้นการศึกึษาระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลและ 

ส่ง่ติอ่กลบัเขา้ส่่ส่่ถานศึกึษาเด้มิ ส่ถานศึกึษานอกระบบและติามอธัิยาศึยั

หร่อส่่งติ่อส่่่ครอบครัว ส่ำาหรับในส่่วนของศึ่นย์การเรียนส่ำาหรับเด้็กใน   

โรงพยาบาลที�ไม่ได้้อย่่ในส่ังกัด้กรมการแพทย์ 4 จุังหวัด้ 6 ศึ่นย์การเรียน 

มวัีส่ดุ้ส่ำาหรับใชใ้นการจัุด้ การเรยีนการส่อนและวัส่ดุ้ส่ำานกังานส่ำาหรับให้

บริการทางการศึึกษาแก่เด้็กเจุ็บป่วยที�มารับบริการอย่างเพียงพอ และมี

ประส่ิทธิิภาพ

l สนบัสนุนและส�งเสริมเด็กพิื่การและเด็กด้อยโอกาสให้มี้ความเป็นเลิศึด้านกีฬา ดนตรี ศึลิปะและ

อาช้ีพื่ โด้ยจุัด้ส่รรงบประมาณให้โรงเรียนการศึึกษาส่งเคราะห์ (7 แห่ง) และโรงเรียนเฉพาะความพิการ       

(3 แห่ง) จุัด้กิจุกรรมส่่งเส่ริมความส่ามารถให้กับนักเรียนที�มีความเป็นเลิศึด้้านกีฬา ด้นติรี ศึิลปะ และอาชีพ 

รวมทั�งส่ิ�น จุำานวน 10 แห่งๆ ละ 50,000 บาท ซึึ่�งนักเรียนที�เข้าร่วมกิจุกรรมทุกคนได้้รับการส่่งเส่ริม           

ด้้านกีฬา ด้นติรี ศึิลปะ และอาชีพแล้วแติ่กรณีติามความถนัด้และศึักยภาพของผ่้เรียนแติ่ละบุคคล รวมทั�ง 

นักเรียนได้้มีการฝึึกอาชีพด้้วย การลงม่อปฏิิบัติิจุริง นักเรียนรักการทำางาน ส่ามารถวางแผนการด้ำาเนินงาน

“ศึูนย์การเรียนสำาหร้บเดำ็กในโรงพยาบาล” ค้อ ศึูนย์การเรียน

ที� สพฐ. โดำย สศึศึ. ร่วมีก้บโรงพยาบาล จ้ดำต้�งข้ึ�นท้�วประเทศึ

ใน 77 จง้หวด้ำ 85 ศึนูยก์ารเรยีน และสน้บสนนุครผููู้ส้อนประจำา

ศึนูยก์ารเรยีน จำานวน 151 อต้รา เพอ่ใหบ้รกิารทางการศึึกษา

แก่เด็ำกที�มีีความีบกพร่องทางสุข้ภาพในระหว่างพ้กร้กษาต้ว  

อยู่ ในโรงพยาบาล และที�บ้าน ให้ได้ำร้บบริการทางการศึึกษา  

อย่างท้�วถึง ต่อเน่อง มีีคุณภาพ เหมีาะสมีก้บสภาพ            

ความีเจ็บป่วยและข้้อจำาก้ดำข้องโรค
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ด้้านอาชีพ มีรายได้้ ร่้จุักใช้ ร่้จุักหา ส่ามารถหารายได้้ด้้วยตินเอง และมีความร่้ความเข้าใจุในหลักปรัชญา

ของเศึรษฐกิจุพอเพียง

l การพื่ฒันาการจั้ดการเรยีนการสอนตามแนวทางข้องวอลดอร์ฟ ด้ำาเนินการมาติั�งแติป่กีารศึกึษา 

2547 โด้ย ส่พฐ. ได้ร้ว่มมอ่ทางวชิาการและการวจิุยักบัวทิยาลยัราชส่ดุ้า มหาวทิยาลยัมหดิ้ล ด้ำาเนนิโครงการ

โรงเรียนติ้นแบบการทด้ลองส่อนแบบส่องภาษากับ

โรงเรยีนโส่ติศึกึษา 5 โรงเรยีน ได้แ้ก่ โรงเรยีนโส่ติศึกึษา

จุงัหวดั้นครปฐม โรงเรยีนโส่ติศึกึษาจุงัหวดั้ติาก โรงเรยีน

โส่ติศึึกษาจุังหวัด้อุด้รธิานี โรงเรียนโส่ติศึึกษาจุังหวัด้

นครศึรีธิรรมราช โรงเรียนโส่ติศึึกษาทุ่งมหาเมฆ        

และยังด้ำาเนินการมาติ่อเน่�องจุนถึงปัจุจุุบัน ขณะนี�        

มโีรงเรยีนที�เขา้รว่มในโครงการจัุด้การเรยีนการส่อนแบบส่องภาษาติามแนวทางการศึกึษาวอลด้อร์ฟ จุำานวน                

13 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ได้้จุัด้จุ้างคร่อัติราจุ้าง จุำานวน 7 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมทั�งส่ิ�น 

14 คน เพ่�อเพิ�มประส่ิทธิิภาพการศึึกษาของวอลด้อร์ฟและให้นักเรียนมีผลส่ัมฤทธิิ�ทางการเรียนที�ด้ีขึ�น

l ส�งเสรมิสนบัสนนุภัาคเีครอืข้�ายการจ้ดัการศึกึษา

สำาห้รับคนพื่ิการระดับจ้ังห้วัด โด้ยจุัด้ส่รรงบประมาณให้

ศึ่นย์การศึึกษาพิเศึษประจุำาจัุงหวัด้ทุกแห่งจุัด้ประชุมคณะ

อนกุรรมการส่ง่เส่รมิการจุดั้การศึึกษา ส่ำาหรบัคนพกิารระด้บั

จุังหวัด้ อย่างน้อย 1 ครั�ง เพ่�อร่วมกันพัฒนาจัุด้การศึึกษา

ส่ำาหรับคนพิการในจุังหวัด้ และจุัด้ทำาแผนส่่งเส่ริมการจัุด้ 

การศึกึษาส่ำาหรบัคนพกิารระด้บัจัุงหวดั้ ขณะนี�ได้มี้การประชมุ   

คณะอนกุรรมการส่ง่เส่รมิการจุดั้การศึึกษา ส่ำาหรบัคนพกิาร

ระด้ับจุังหวัด้ เรียบร้อยแล้ว จุำานวน 38 แห่ง คิด้เป็นร้อยละ 

49.35 (ข้อม่ล ณ วันที� 7 ติุลาคม 2565)

ก�รจิัดำก�รศึึกษ�ตุ�มแนัวิที่�งวิอลัดำอร์ฟ 

ค้อ การจ้ดำการเรียนการสอนแบบสองภาษา

สำาหร้บเด็ำกหูหนวก เป็นการศึึกษาเพ่อพ้ฒนา

ศ้ึกยภาพข้องมีนุษย์ โดำยองค์รวมีตามีแนวทาง

มีนุษย์ปร้ช้ญาผู้สมีผู้สานก้บวิธิีสอนแบบสอง

ภาษาสำาหร้บเดำ็กหูหนวก

ผลัก�รจัดัำก�รศึึกษ�ดำังกลั��ว พื้บัว��
2 เดำ็กหูหนัวิกมีพัื้ฒนั�ก�รในัก�รเรียนัรู้ มีกระบวินัก�รคิดำ มีจิินัตุนั�ก�ร มีควิ�มมั�นัใจิ มีบุคลัิกภ�พื้ดำี ยิ�มแย้ม

แจิ่มใสำ มีควิ�มสำุขั้ มีที่ักษะในัที่�งสำังคมแลัะก�รดำำ�รงชีวิิตุมีควิ�มมุ่งมั�นัที่ี�จิะเรียนัรู้ โดำยเดำ็กหูหนัวิกชั�นัอนัุบ�ลัมีพื้ัฒนั�ก�ร

ที่�งภ�ษ�ใกลั้เคียงกับเดำ็กปกตุิ แลัะเดำ็กหูหนัวิกชั�นัประถมศึึกษ�ปีที่ี� 3 มีควิ�มสำ�ม�รถในัก�รอ่�นัภ�ษ�ไที่ยดำ้วิยก�รสำะกดำ 

นัิ�วิม้อแลัะอ่�นัออกเสำียงไดำ้

2 ครใูนัโรงเรียนัตุ้นัแบบมีก�รเปลัี�ยนัแปลังเข้ั้�สำูก่�รเป็นัครูมอ้อ�ชีพื้มีก�รพัื้ฒนั�ควิ�มรู้แลัะมีผลัง�นัเชงิประจัิกษ์ 

มีควิ�มใกลั้ชิดำแลัะเขั้้�ใจิเดำ็ก บรรย�ก�ศึในัก�รเรียนัก�รสำอนั มีก�รเปลัี�ยนัแปลัง มีก�รนัำ�ศึิลัปะม�เป็นัพื้้�นัฐ�นัขั้องก�รเรียนัรู้ 

แลัะใช้ศึ�สำนั�ม�เป็นัพื้้�นัฐ�นักลั่อมเกลั�จิิตุใจิ

2 โรงเรียนัมีบรรย�ก�ศึเป็นัชุมชนัแห่งก�รเรียนัรู้เป็นัแหลั่งเรียนัรู้แลัะมีก�รสำร้�งเคร้อข่ั้�ยควิ�มร่วิมม้อที่�ง

วิิช�ก�รที่ี�เขั้้มแขั้็ง

2 ผู้ปกครองมีควิ�มพื้ึงพื้อใจิตุ่อก�รเปลัี�ยนัแปลังขั้องเดำ็กแลัะมีกระบวินัก�รฝึึกอบรมครู ก�รศึึกษ�ดำูง�นัแลัะ

ก�รนัิเที่ศึที่ี�เป็นัระบบแลัะตุ่อเนั่อง

1. ภาพข่าวการประชุมคณะอนุกรรมการส่่งเส่ริมการจัุด้การศึึกษาส่ำาหรับ
คนพิการจุังหวัด้พัทลุง ครั�งที� 1/2565 วันที� 17 ส่ิงหาคม 2565

2. ติัวอย่างแผนพัฒนาการจัุด้การศึึกษาส่ำาหรับคนพิการจัุงหวัด้ศึรีส่ะเกษ 
ฉบับที� 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศึ.2563-2566)
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l พัื่ฒนาคณุภัาพื่ช้วีติเดก็ที�มคีวามตอ้งการจ้ำาเปน็พื่เิศึษร�วมกบัมล้นธิีคิณุพืุ่�ม ศึน่ยก์ารศึกึษาพเิศึษ

จุัด้พิธิีมอบทุนการศึึกษาของม่ลนิธิิคุณพุ่ม โด้ยมีผ่้ว่าราชการจุังหวัด้เป็นประธิานในพิธิี ซึึ่�งมีเด้็กที�มี            

ความติ้องการจุำาเป็นพิเศึษได้้รับทุนการศึึกษาของม่ลนิธิิคุณพุ่ม จุำานวน 10,633 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 

ทั�งหมด้ 53,165,000 บาท จุำานวนทั�งส่ิ�น 77 จุังหวัด้ นอกจุากนี� ยังได้้มีการนำาเส่นอภาพวีด้ิทัศึน์ความส่ำาเร็จุ

ของเด้็กที�มีความติ้องการจุำาเป็นพิเศึษที�ได้้รับทุนการศึึกษาของม่ลนิธิิคุณพุ่ม จุำานวน 77 ติอน

l สนับสนุนค�าใช้้จ้�ายในการจ้ัดการศึึกษาตั�งแต�ระดับอนุบาลจ้นจ้บการศึึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน           

อย่างเส่มอภาคและเป็นธิรรมในรายการพ่�นฐาน 5 รายการ ได้้แก่ ค่าจุัด้การเรียนการส่อน ค่าหนังส่่อเรียน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่�องแบบนักเรียน และค่ากิจุกรรมพัฒนาคุณภาพผ่้เรียนให้กับนักเรียนทุกคน   

จุำานวน 6,627,264 คน รวมงบประมาณทั�งส่ิ�น จุำานวน 36,547,330,900 บาท (ข้อม่ล ณ วันที� 10 มิถุนายน 2565) 

เพ่�อให้นักเรียนมีความพร้อมที�จุะได้้รับการศึึกษาที�มีคุณภาพติามมาติรฐานโด้ยการบริหารจุัด้การอย่างมี

ประส่ิทธิิภาพ

l ให้้ความช้�วยเห้ลอืบรรเทาภัาระค�าใช้จ้้�ายดา้นการศึกึษาในช้�วงสถึานการณก์ารแพื่ร�ระบาดข้อง

โรคติดเช้ื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้นักเรียนคนละ 2,000 บาท จุำานวน 6,575,182 คน รวมทั�งส่ิ�น 

13,150,364,000 บาท

l จ้ัดทำาแผู้นพื่ัฒนาการจ้ัดการศึึกษาสงเคราะห้์ ระยะ 5 ปี (พื่.ศึ. 2566 – 2570) เพ่�อเป็นกรอบ

ทิศึทางการด้ำาเนินการจัุด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐานที�มีคุณภาพทั�วถึง และเท่าเทียม ให้แก่เด้็กด้้อยโอกาส่ใน 

โรงเรียนการศึึกษาส่งเคราะห์ จุำานวน 52 แห่ง ที�ส่อด้คล้องกับรัฐธิรรมน่ญแห่งราชอาณาจุักรไทย ยุทธิศึาส่ติร์ชาติ ิ

กฎหมายการศึึกษาชาติิ

l ส�งเสรมิและสนบัสนนุการจ้ดัการศึกึษาข้องบคุคล ครอบครวั องคก์รช้มุช้น องคก์รเอกช้น องคก์ร

วิช้าช้ีพื่ สถึานประกอบการ โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

1. ใหบ้คุลากรของส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษาทกุเขติ จุำานวน 675 คน เขา้รว่มประชุมเชงิปฏิบิตัิกิาร

เส่รมิส่รา้งความร่ค้วามเขา้ใจุในการปฏิบัิติงิานด้า้นการจัุด้การศึกึษาขั�นพ่�นฐานโด้ยบุคคล ครอบครัว องค์กร

กลัุ�มผ่้มีคำว�มตุ้องก�รจัำ�เป็นำพิื้เศึษ

กลัุ�มผ่้มีคำว�มตุ้องก�รจัำ�เป็นำพิื้เศึษ

พิธิีมอบทุนการศึึกษาในม่ลนิธิิคุณพุ่ม ประจุำาปี 2565 ให้แก่เด้็กออทิส่ติิกและเด้็กพิการในพ่�นที�จุังหวัด้นครพนม
วันที� 16 ส่ิงหาคม 2565 ณ ศึ่นย์การศึึกษาพิเศึษประจุำาจุังหวัด้นครพนม
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ชมุชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี และส่ถานประกอบการ เพ่�อนำาความร่ท้ี�ได้้ไปประยกุต์ิใชใ้นการปฏิบิติัิงาน

2. ส่พฐ. จุัด้พิมพ์หนังส่่อรวมกฎกระทรวงว่าด้้วยส่ิทธิิในการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐานขององค์กรอ่�น

นอกจุากรัฐ (ติามมาติรา 12 แห่งพระราชบัญญัติิการศึึกษาแห่งชาติิ พ.ศึ. 2542) ให้ส่ำานักงานเขติพ่�นที�     

การศึึกษาใช้ในการปฏิิบัติิงานด้้านการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน

3. ปรับปรุงกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการด้ำาเนินงานของ ส่พฐ. ให้เหมาะส่มกับบริบทการเปลี�ยนแปลง

ทางส่ังคม

l พื่ัฒนาการจ้ัดการศึึกษาโรงเรียนที�ตั�งในพื่ื�นที�ลักษณะพื่ิเศึษ

1. พัฒนาการจุัด้การเรียนร่้วิชาภาษาไทยส่ำาหรับโรงเรียนพ่�นที�ส่่งในถิ�นทุรกันด้ารและโรงเรียนพ่�นที�

เกาะ ด้ังนี�

 1.1 โรงเรียนในพ่�นที�โครงการพัฒนาด้อยติุง (พ่�นที�ทรงงาน) อันเน่�องมาจุากพระราชด้ำาริ และ

โรงเรียนพ่�นที�ข้างเคียง พบว่า นักเรียนในโรงเรียนในพ่�นที�โครงการพัฒนาด้อยติุง (พ่�นที�ทรงงาน) อันเน่�อง  

มาจุากพระราชด้ำาริ และโรงเรียนพ่�นที�ข้างเคียง ส่ามารถอ่านออกเขียนได้้เพิ�มขึ�น มีความกระติ่อร่อร้น          

ในการเรียนร่้ ส่ามารถเช่�อมโยงการใช้ภาษาไทยในชีวิติประจุำาวันและห้องเรียนได้้ มีความกล้าแส่ด้งออก     

ในการส่่�อส่ารกับคร่ผ่้ส่อนและบุคคลอ่�น

 1.2 โรงเรียนพ่�นที�ส่่งในถิ�นทุรกันด้ารและโรงเรียนพ่�นที�เกาะ พบว่า นักเรียนในโรงเรียนพ่�นที�ส่่ง   

ในถิ�นทรุกนัด้ารและโรงเรยีนพ่�นที�เกาะ ได้รั้บการพัฒนาคุณภาพการศึกึษา (การพัฒนาทักษะวิชาการ ทกัษะ

ชีวิติ ทักษะอาชีพ) ติามส่ภาพบริบทและความติ้องการในการติ่อยอด้พัฒนาการจุัด้การศึึกษาและยกระด้ับ

คณุภาพการจุดั้การศึกึษาที�มคีวามส่อด้คลอ้งเหมาะส่มกบัส่ภาพบรบิทของพ่�นที� และเพ่�อลด้ความเหล่�อมลำ�า

ทางการศึึกษาได้้อย่างติ่อเน่�องและยั�งย่น ติามนโยบายเร่งด้่วน ส่พฐ. ในเร่�อง Active Learning, Learning 

Loss, RT, NT, O-NET และความปลอด้ภัยในส่ถานการณ์การแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เช่�อไวรัส่โคโรนา 2019 

(โควิด้-19) และโรคอุบัติิใหม่

2. พัฒนาการจัุด้การศึึกษาของโรงเรียนที�จัุด้ที�พักนอนส่ำาหรับนักเรียนในพ่�นที�ยากลำาบาก พบว่า 

โรงเรยีนที�มนัีกเรยนพกันอนในพ่�นที�ยากลำาบาก ได้ร้บัการส่ง่เส่รมิใหไ้ด้ร้บัการด้แ่ลและพฒันาในเร่�องอาหาร 

ความเป็นอย่่ให้มีคุณภาพชีวิติที�ด้ี

l พัื่ฒนาโรงเรยีนคณุภัาพื่ข้องช้มุช้น บนพื่ื�นที�สง้ในถึิ�นทรุกนัดารและบนพื่ื�นที�เกาะ พบว่า โรงเรยีน

ได้้รับการซ่ึ่อมแซึ่มพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานเพ่�อใช้จัุด้การศึึกษาที�เหมาะส่มกับบริบทเชิงพ่�นที� จุำานวน 366 

โรงเรียน

l พัื่ฒนาการจ้ัดการเรียนร้้ข้ั�นพื่ื�นฐานในเข้ตพื่ัฒนาเศึรษฐกิจ้พื่ิเศึษ ส่พฐ. ด้ำาเนินการขับเคล่�อน

คุณภาพการจัุด้การศึึกษาโรงเรียนในเขติพัฒนาเศึรษฐกิจุพิเศึษ โด้ยมีวัติถุประส่งค์เพ่�อ ส่พท. การศึึกษา    

และส่ถานศึึกษา ส่ามารถพัฒนาการจุัด้การศึึกษาในเขติพัฒนาเศึรษฐกิจุพิเศึษให้ผ่้เรียนเกิด้ความภาคภ่มิใจุ

ในท้องถิ�นของตินเอง มีความร่้และทักษะ ส่ามารถประกอบอาชีพได้้อย่างมีคุณภาพ ส่อด้คล้องกับ            

บริบทของพ่�นที� โด้ยมีกลุ่มเป้าหมายในการด้ำาเนินการอย่่ใน 23 เขติพ่�นที�การศึึกษา จุำานวน 47 โรงเรียน                  

ซึ่ึ�งได้้รับการพัฒนาหลักส่่ติรการจัุด้การศึึกษาเพ่�อรองรับหลักส่่ติรฐานส่มรรถนะ โด้ยมีชุด้ส่่�อ “กิจุกรรม     
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การเรยีนร่ฐ้านส่มรรถนะเพ่�อส่ง่เส่รมิความฉลาด้ร่ก้ารเงนิ (Financial Literacy)” 

รวมถึง ได้้ด้ำาเนินการส่่งนักวิชาการศึึกษาในส่่วนกลางและคร่ในเขติ                    

พัฒนาเศึรษฐกิจุพิเศึษ จุำานวนรวม 10 คน เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนา

เครอ่ขา่ยเฝึา้ระวงัส่่�อที�ไมป่ลอด้ภยัและไมส่่รา้งส่รรคใ์น 5 ภมิ่ภาค ซึ่ึ�งจุดั้โด้ยส่ำานกังาน 

กองทุนพัฒนาส่่�อปลอด้ภัยและส่ร้างส่รรค์ เพ่�อส่ร้างความร่้ความเข้าใจุและ

พัฒนาทักษะการร่้เท่าทันส่่�อ (Media Literacy) และการเฝึ้าระวังส่่�อที�ไม่

ปลอด้ภัยและไม่ส่ร้างส่รรค์ให้ส่ามารถนำาไปใช้ในการจัุด้การศึึกษาและจัุด้การ

เรยีนร่ไ้ด้้อยา่งมปีระส่ทิธิภิาพโด้ยใชง้บประมาณจุากส่ำานักงานกองทนุพฒันาส่่�อ

ปลอด้ภัยและส่ร้างส่รรค์ นอกจุากนี� ได้้ด้ำาเนินการส่่งมอบหนังส่่อ“ห้องเรียน

เปลี�ยนวัฒนธิรรม ส่ันติิภาพศึึกษา (Peace Education) : แนวทางการจุัด้       

การศึกึษาเพ่�อการเปลี�ยนแปลงส่ำาหรับครแ่ละนักการศึกึษา” ใหโ้รงเรยีนในเขติพัฒนาเศึรษฐกิจุพิเศึษ จุำานวน 

47 โรงเรียน ๆ ละ 1 เล่ม เพ่�อเป็นส่่วนหนึ�งของการจัุด้การศึึกษาเพ่�อส่ร้างความเป็นพลเม่องในระบอบ

ประชาธิิปไติย โด้ยเอกส่ารประกอบด้้วยประมวลแนวคิด้วัฒนธิรรมการอย่่ร่วมกันอย่างเอ่�ออาทร แนวทาง

การพัฒนาคร่และบุคลากรทางการศึึกษา แนวทางการจัุด้การเรียนร่้ ติลอด้จุนติัวอย่างการจัุด้กิจุกรรม       

การเรยีนร่ ้ซึึ่�งจุะเปน็ประโยชนส์่ำาหรับการเพิ�มพน่ความร่แ้ละประส่บการณ์ใหแ้กค่ร่และบุคลากรทางการศึกึษา

l เด็กด้อยโอกาสได้รับการด้แลช้�วยเห้ลือ และส�งเสริมให้้ได้รับการศึึกษาเต็มตามศึักยภัาพื่          

จุากผลการติดิ้ติาม ประเมนิผลการบรหิารและการจุดั้การศึกึษาขั�นพ่�นฐานของส่ำานกังานคณะกรรมการการศึกึษา 

ขั�นพ่�นฐาน ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 โด้ยเก็บข้อม่ลจุาก ส่พท. จุำานวน 245 เขติ (ข้อม่ล ณ วันที�     

1 ติุลาคม 2565) พบว่า เด้็กด้้อยโอกาส่ได้้รับการด้่แลช่วยเหล่อ และส่่งเส่ริม ให้ได้้รับการศึึกษาเติ็มติาม

ศึักยภาพ จุำาแนกติามประเภทความด้้อยโอกาส่ในภาพรวม จุำานวนทั�งหมด้ 3,105,205 คน ได้้รับการด้่แล

ช่วยเหล่อ และส่่งเส่ริมให้ได้้รับการศึึกษาเติ็มติามศึักยภาพ จุำานวน 3,014,940 คน คิด้เป็นร้อยละ 97.09 

จุำาแนกได้้ ด้ังนี�

ประเภัท
จ้ำานวน

เด็กด้อยโอกาส
ทั�งห้มด (คน)

ไดร้บัการดแ้ลช้�วยเห้ลือ และส�งเสรมิ
ให้้ได้รับการศึึกษาเต็มตามศึักยภัาพื่

จ้ำานวน (คน) ร้อยละ

1. เด้็กที�ถ่กบังคับให้ขายแรงงานหร่อแรงงานเด้็ก 18,397 18,397 100.00

2. เด้็กที�อย่่ในธิุรกิจุทางเพศึหร่อโส่เภณี 9 9 100.00

3. เด้็กที�ถ่กทอด้ทิ�งหร่อเด้็กกำาพร้า 6,239 6,043 96.86

4. เด้็กในส่ถานพินิจุและคุ้มครองเด้็กและเยาวชน 101 101 100.00

5. เด้็กเร่ร่อน 139 131 94.24

6. เด้็กที�ได้้รับผลจุากโรคเอด้ส่์ฯ 52 52 100.00

7. เด้็กในชนกลุ่มน้อย 5,280 5,256 99.55
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ข้อม่ลจุาก ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา เก็บผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส่์ของส่ำานักติิด้ติามและประเมินผลการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน (e-MES : 
electronic Monitoring and Evaluation system) จุากมาติรฐานที� 3 ส่ัมฤทธิิผลการบริหารและการจุัด้การศึึกษา ติัวบ่งชี�ที� 4 ประชากรวัยเรียนได้้
รับส่ิทธิิและโอกาส่ทางการศึึกษาขั�นพ่�นฐานเท่าเทียมกัน ศึึกษาติ่อในระด้ับที�ส่่งขึ�น หร่อมีความร่้ทักษะพ่�นฐานในการประกอบอาชีพ ประเด้็นย่อยที� 4 
ผ่้เรียนระด้ับการศึึกษาขั�นพ่�นฐานที�มีความติ้องการพิเศึษได้้รับการด้่แลช่วยเหล่อ และส่่งเส่ริมให้ได้้รับการศึึกษาเติ็มติามศึักยภาพ (2) เด้็กด้้อยโอกาส่

ส่พท. มกีระบวนการด้แ่ลช่วยเหลอ่และส่ง่เส่ริมเด้ก็ด้อ้ยโอกาส่ให้ได้รั้บการศึกึษาเต็ิมติามศัึกยภาพ ด้งันี�
1. กำาหนด้นโยบายการด้ำาเนนิงานระบบด่้แลชว่ยเหลอ่นักเรยีน เพ่�อส่ง่เส่รมิใหนั้กเรยีนได้ร้บัการศึกึษา

อย่างเติ็มศึักยภาพที�เหมาะส่มกับการพัฒนาศึักยภาพของนักเรียนกลุ่มเด้็กด้้อยโอกาส่
2. รวบรวม และจุัด้ทำาข้อม่ลส่ารส่นเทศึนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้ำาเนินการคัด้กรองนักเรียนและ

รายงานข้อม่ลผ่านระบบข้อม่ลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
3. วิเคราะห์ส่ภาพปัญหา และบริบทของโรงเรียนในสั่งกัด้ วิเคราะห์ข้อม่ลนักเรียน การคัด้กรอง

นักเรียน จุัด้ทำาเป็นข้อม่ลในการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ในการส่่งเส่ริม ป้องกันและแก้ไขอย่าง         
เหมาะส่ม และวางแผนการด้ำาเนินงานโครงการ การจุัด้กิจุกรรมระบบด้่แลช่วยเหล่อนักเรียน

4. แติง่ติั�งคณะกรรมการด้ำาเนนิงานระบบการด้แ่ลชว่ยเหลอ่นกัเรยีน และจุดั้ทำาแผนการด้แ่ลคุม้ครอง
เด้ก็ในพ่�นที� ซึ่ึ�งครอบคลมุทั�งการเติรยีมความพรอ้ม การปอ้งกนั และการรบัม่อกรณเีด้ก็ติอ้งได้ร้บัการคุม้ครอง

5. จุัด้ติั�งศึ่นย์เฉพาะกิจุและช่วยเหล่อนักเรียนเพ่�อช่วยเหล่อเด็้กด้้อยโอกาส่ และบริหารจัุด้การ       
เกี�ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด้ส่ิทธิิเด็้กและเยาวชน ปัญหาความเส่ี�ยงในการถ่กคุกคาม    
ทางเพศึ ปญัหายาเส่พติดิ้ และปญัหาเด้ก็และเยาวชนที�ประพฤติติินไมเ่หมาะส่ม รวมทั�งเปน็การส่ง่เส่รมิด้แ่ลเด้ก็ 
และเยาวชนที�ประส่บปัญหาในการด้ำาเนินชีวิติ ให้มีโอกาส่ได้้รับการศึึกษาขั�นพ่�นฐานอย่างมีคุณภาพ และที�
ได้้รับผลกระทบจุากเหติุการณ์ติ่าง ๆ และจุัด้ทำาทะเบียนข้อม่ลหน่วยบริการที�มีอย่่ ส่ำาหรับเด้็กที�อย่่ใน
ส่ถานการณ์ความรุนแรง ปล่อยปละละเลย แส่วงประโยชน์ ทั�งภายในพ่�นที� และนอกพ่�นที� เช่น หน่วยงาน
ระด้ับอำาเภอ ระด้ับจุังหวัด้ หร่อระด้ับภ่มิภาค เพ่�อส่่�อส่ารกับเจุ้าหน้าที� เคร่อข่าย และครอบครัวในชุมชน 
ส่ำาหรับใช้ในการด้ำาเนินการด้่แลช่วยเหล่อ และส่่งติ่อเด้็กหร่อครอบครัวไปรับบริการได้้อย่างเหมาะส่ม

6. จุัด้ติั�งศึ่นย์ความปลอด้ภัยส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา เพ่�อให้การขับเคล่�อนการเส่ริมส่ร้าง       
ความปลอด้ภัยให้แก่นักเรียน คร่ และบุคลากรทางการศึึกษาส่ังกัด้ ส่พท. และแติ่งติั�งเจุ้าหน้าที�ด้่แล          
ระบบ MOE Safety Center ของศึน่ยค์วามปลอด้ภัยส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึกึษา เพ่�อใหก้ารบรหิารจุดั้การ
ระบบ MOE Safety Center เป็นไปด้้วยความเรียบร้อย มีประส่ิทธิิภาพในการบริการและการแก้ไขปัญหา 
บรรลุวัติถุประส่งค์ของศึ่นย์ความปลอด้ภัยส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา

ประเภัท
จ้ำานวน

เด็กด้อยโอกาส
ทั�งห้มด (คน)

ไดร้บัการดแ้ลช้�วยเห้ลือ และส�งเสรมิ
ให้้ได้รับการศึึกษาเต็มตามศึักยภัาพื่

จ้ำานวน (คน) ร้อยละ

8. เด้็กที�ถ่กทำาร้ายทารุณ 84 78 92.86

9. เด้็กยากจุนทั�งหมด้ 3,041,931 2,952,235 97.05

10. เด้็กที�มีปัญหาเกี�ยวกับยาเส่พติิด้ 32,973 32,638 98.98

รวม 3,105,205 3,014,940 97.09
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ที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับสำำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้ั�นพื้้�นฐาน ปีีงบปีระมาณ พ.ศ. 2565

7. จุดั้ทำาโครงการระบบด้แ่ลช่วยเหลอ่นักเรยีน เพ่�อด้แ่ลช่วยเหลอ่และคุม้ครองนักเรยีนอย่างมีระบบ 
ทั�วถึง ทันเวลา ถ่กวิธิี มีข้อม่ลและร่้จุักนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่ร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อในการด้่แล
ช่วยเหล่อนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ระหว่างส่ถานศึึกษา ชุมชน นักเรียน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

8. ส่นับส่นุน กำากับ ติิด้ติามให้ส่ถานศึึกษาในสั่งกัด้ด้ำาเนินการติามระบบด้่แลช่วยเหล่อนักเรียน           
ซึ่ึ�ง เป็นกระบวนการด้ำาเนินงานด้แ่ลช่วยเหลอ่นักเรยีนอย่างเป็นระบบ มขีั�นติอน มคีรที่�ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน 
การด้ำาเนินงาน โด้ยการมีส่่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ึายที�เกี�ยวข้องทั�งภายในและนอกส่ถานศึึกษา ได้้แก่    
คณะกรรมการส่ถานศึกึษาขั�นพ่�นฐาน ผ่ป้กครอง ชมุชน ผ่บ้รหิาร และครท่กุคน มวีธิิกีารและเคร่�องมอ่ที�ชดั้เจุน 
มีมาติรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำางานที�ติรวจุส่อบได้้ กระบวนการและขั�นติอนของระบบการด้่แล
ชว่ยเหลอ่นักเรยีน มอีงค์ประกอบ 5 ประการ ค่อ (1) การร่จัุ้กนกัเรยีนเป็นรายบุคคล (2) การคัด้กรองนักเรยีน 
(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา (4) การพัฒนาและส่่งเส่ริมนักเรียน และ (5) การส่่งติ่อ

9. ส่่งเส่ริมให้ส่ถานศึึกษา ส่่งเส่ริมทักษะการใช้ชีวิติ และทักษะการประกอบอาชีพบ่รณาการ               
ในหลกัส่ต่ิร หรอ่กจิุกรรมพฒันาผ่เ้รยีน และจุดั้ทำาแนวทางการด้แ่ล ส่ง่เส่รมิเด้ก็ด้อ้ยโอกาส่ เพ่�อใหส้่ถานศึกึษา 
นำาไปเป็นแนวทางในการด้่แลช่วยเหล่อนักเรียนติามส่ภาพ และประเภทของปัญหา

10. มีการนิเทศึ กำากับ ติิด้ติามการด้ำาเนินงาน โด้ยให้โรงเรียนรายงานผลการช่วยเหล่อนักเรียน          
ด้อ้ยโอกาส่ในเบ่�องต้ินใหม้ปีระสิ่ทธิิภาพ มกีารคัด้กรอง เยี�ยมบา้นนกัเรยีนเปน็รายบคุคล เพ่�อใหท้ราบปญัหา 
และส่ามารถช่วยเหล่อให้เรียนจุนจุบการศึึกษาภาคบังคับ และ ส่พท. ส่รุปเป็นภาพรวม และส่่งต่ิอข้อม่ล   
ให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องให้ความช่วยเหล่ออีกทางหนึ�งติ่อไป

11. จุัด้ทำารายงานส่รุปผลการด้ำาเนินการงาน
12. ปรับปรุงและพัฒนา

ก�รนัำ�เดำ็กตุกหลั่นั เดำ็กออกกลั�งคันั ที่ั�งเดำ็กปกตุิแลัะเดำ็กพื้ิก�รกลัับเขั้้�สำู่ระบบ

ส่พฐ. ขับเคล่�อนนโยบายการแก้ปัญหาเด้็กที�อย่่นอกระบบการศึึกษาและเด้็กติกหล่นให้กลับเข้าส่่่    

ระบบการศึึกษา “พื่าน้องกลับมาเรียน” โด้ยมีการจัุด้ทำาฐานข้อม่ลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนอายุ     

3 – 18 ป ีเป็นรายบุคคล ซึึ่�งนำาระบบโปรแกรม DMC พฒันาให้เกดิ้การบร่ณาการและเช่�อมโยงระบบโปรแกรม

ประมวลผลกลาง ศึ่นย์เทคโนโลยีส่ารส่นเทศึและการส่่�อส่าร ส่ป. ไปติรวจุส่อบกับทะเบียนราษฎร์ของ

กระทรวงมหาด้ไทย และนำาไปใชใ้นการติรวจุส่อบติดิ้ติามข้อมล่ในระดั้บพ่�นที� รวมถึง ระด้มความคิด้ทุกภาคส่ว่น 

ที�เกี�ยวข้องเพ่�อศึึกษาวิเคราะห์ข้อม่ลและแนวทางการแก้ปัญหาให้กับเด้็กที�อย่่นอกระบบการศึึกษาและ     

เด้็กติกหล่นให้กลับเข้าส่่่ระบบการศึึกษา นอกจุากนี� ได้้กำาหนด้นโยบายและมาติรการให้ความช่วยเหล่อเด้็ก

ที�อย่่นอกระบบการศึึกษาและเด้็กติกหล่นเพ่�อให้กลับเข้าส่่่ระบบการศึึกษาจุนจุบหลักส่่ติรการศึึกษา           

ภาคบังคับหร่อการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน โด้ยได้้ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

1. ติิด้ติาม และส่รุปรายงานผลการด้ำาเนินงานของ ส่พท. ทุกเขติ

 1.1 จัุด้ส่รรงบประมาณส่นับส่นุนการด้ำาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการติกหล่นและ

ออกกลางคันของผ่้เรียนระด้ับการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน “พื่าน้องกลับมาเรียน” ให้ ส่พท. ทุกเขติ รวมเป็นเงิน

จุำานวน 1,450,000 บาท
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 1.2 ส่พท. ทุกเขติ ติิด้ติาม ค้นหาเด้็กติกหล่นและเด็้กออกกลางคัน กลุ่มที�ติิด้ติามไม่พบตัิว             

และรายงานข้อม่ลภายในวันที� 5 ติุลาคม 2565

2. วิจุัยการขับเคล่�อนโครงการ “พื่าน้องกลับมาเรียน” โด้ยประยุกติ์ใช้กระบวนการคิด้ออกแบบ 

(Design Thinking) โด้ยระยะที� 1 การวิเคราะห์และส่ำารวจุ ประกอบด้้วย (1) จุดั้กลุม่เด็้กติามส่าเหตุิของปัญหา 

และระด้ับการศึึกษา (2) วิเคราะห์ส่ภาพปัญหา ข้อจุำากัด้ และความติ้องการจุำาเป็นของเด้็ก จุำาแนกติาม

ภ่มิภาค (3) ประชุมชี�แจุงนักวิจุัยส่่วนภ่มิภาค (4) ส่ำารวจุส่ภาพปัญหาของเด้็กกลุ่มเส่ี�ยง จุำาแนกติามภ่มิภาค 

และระยะที� 2 การพฒันาติน้แบบ โด้ยประยกุต์ิใชก้ระบวนการคดิ้ออกแบบ (Design Thinking) ประกอบด้ว้ย 

(1) ด้ำาเนินการวิจุัยส่่วนภ่มิภาค 4 ภ่มิภาค (2) ด้ำาเนินการติิด้ติาม ค้นหาเด้็กติกหล่นและเด้็กออกกลางคัน

ผลการด้ำาเนินงาน พบว่า

 1. ติดิ้ติาม คน้หา เด็้กที�อย่่ในวัยการศึกึษาภาคบังคับที�ติกหล่นและออกกลางคัน จุำานวน 24,773 ราย 

โด้ยพบตัิว จุำานวน 24,233 ราย คิด้เป็นร้อยละ 97.82 ซึึ่�งจุากจุำานวนนักเรียนที�พบตัิวได้้กลับเข้าส่่่ระบบ  

การศึึกษาและได้้รับการศึึกษาที�มีคุณภาพ จุำานวน 17,509 ราย คิด้เป็นร้อยละ 72.25

 2. ติดิ้ติาม คน้หา เด้ก็พน้เกณฑ์ก์ารศึกึษาภาคบงัคบัที�ติกหลน่และออกกลางคนั จุำานวน 3,361 ราย 

โด้ยพบตัิว จุำานวน 3,230 ราย คิด้เป็นร้อยละ 96.10 ซึึ่�งจุากจุำานวนนักเรียนที�พบติัวได้้กลับเข้าส่่่ระบบ        

การศึึกษาและได้้รับการศึึกษาที�มีคุณภาพ จุำานวน 2,597 ราย คิด้เป็นร้อยละ 80.40

 3. ลงพ่�นที�เก็บข้อม่ลการด้ำาเนินงานติิด้ติาม ช่วยเหล่อเด้็กติกหล่นและเด้็กออกกลางคันที�ประส่บ

ความส่ำาเร็จุ 4 ภ่มิภาค 7 เขติพ่�นที�การศึึกษา ได้้แก่ ส่พม.นครปฐม ส่พป.นครปฐม เขติ 1 ส่พม.ลำาปาง     

ส่พป.ลำาปาง เขติ 2 ส่พม.ติรัง กระบี� ส่พป.ติรัง เขติ 1 และส่พป.อุด้รธิานี เขติ 2 โด้ยทำาการส่ัมภาษณ์ผ่้มีส่่วน 

เกี�ยวข้อง ได้้แก่ ผ่้อำานวยการ ส่พท. ผ่้อำานวยการกลุ่มส่่งเส่ริมการจัุด้การศึึกษาและเจุ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง     

ผ่อ้ำานวยการโรงเรยีน ครผ่่รั้บผิด้ชอบ ผ่ป้กครอง นกัเรยีน ภาคีเครอ่ขา่ยในพ่�นที� และผ่น้ำาชมุชน เพ่�อนำาขอ้มล่

มาวางแผนหร่อพัฒนาร่ปแบบการขับเคล่�อนโครงการ “พื่าน้องกลับมาเรียน”

ส่พฐ. ได้้ด้ำาเนินการอย่างติ่อเน่�องในการนำาเด้็ก

ด้้อยโอกาส่และเด้็กที�หลุด้ออกนอกระบบกลับเข้าส่่่

ระบบการศึึกษาโด้ยไม่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงด้่แล

ความปลอด้ภัยในส่ถานศึึกษา มีระบบด้่แลช่วยเหล่อ

นักเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่�อให้เกิด้การมีส่่วนร่วมของ

บคุลากรที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกส่ถานศึกึษา 

นำาไปส่่่การพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพทั�งด้้านร่างกาย 

จุิติใจุ และส่ติิปัญญา มีความส่ามารถ มีคุณธิรรม จุริยธิรรม และมีวิถีชีวิติที�เป็นสุ่ขติามที�ส่ังคมมุ่งหวัง          

รวมทั�ง พฒันาครท่ี�เปน็หวัใจุส่ำาคัญอย่ใ่กลช้ดิ้กบันกัเรยีนมากที�ส่ดุ้ ใหเ้ปน็ครท่ี�มคีณุภาพ ทำาใหค้รร่กัเด้ก็และ

เด้ก็รกัคร ่ติลอด้จุนยกระด้บัการจุดั้การศึึกษาขั�นพ่�นฐานใหม้ปีระสิ่ทธิภิาพยิ�งขึ�น ส่อด้รบักบัการเปลี�ยนแปลง

ของโลกเพ่�อก้าวส่่่ประเทศึไทยยุคด้ิจุิทัลที�มีขีด้ความส่ามารถแข่งขันทัด้เทียมระด้ับนานาชาติิได้้
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ติามที�กระทรวงศึึกษาธิิการ ได้้กำาหนด้นโยบายการจุัด้การศึึกษาที�มุ่งเน้นด้้านคุณภาพ ครอบคลุมทั�ง 
ในเร่�องของการปรับปรุงหลักส่่ติรและกระบวนการเรียนร่้ให้ทันส่มัย และทันการเปลี�ยนแปลงของโลกใน
ศึติวรรษที� 21 การพฒันาคณุภาพและประส่ทิธิภิาพคร่และบคุลากรทางการศึกึษา การปฏิิรป่การเรยีนร่ด้้ว้ย
ด้ิจุิทัลผ่านแพลติฟอร์มการเรียนร่้ด้้วยด้ิจุิทัลแห่งชาติิ (NDLP) และการส่่งเส่ริมการฝึึกทักษะด้ิจิุทัลในชีวิติ
ประจุำาวัน การปรับระบบการประเมินผลการศึึกษาและการประกันคุณภาพ การนำากรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซึ่ียน (AQRF) ส่่่การปฏิิบัติิ การพัฒนาเด้็กปฐมวัยให้ได้้รับการด้่แลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึึกษาเพ่�อพัฒนาร่างกาย จุิติใจุ วินัย อารมณ์ ส่ังคม และส่ติิปัญญาให้ส่มกับวัย และ
การศึึกษาเพ่�ออาชีพและส่ร้างขีด้ความส่ามารถในการแข่งขันของประเทศึโด้ย ส่พฐ. ด้ำาเนินการขับเคล่�อน 
ในส่่วนที�เกี�ยวข้อง ด้ังนี�

1. หลักส่่ติรและกระบวนการเรียนร่้ที�ทันส่มัย
2. การพัฒนาคร่และบุคลากรทางการศึึกษา
3. การปฏิิร่ปการเรียนร่้ด้้วยด้ิจุิทัล
4. การวัด้และประเมินผลทางการศึึกษาและการประกันคุณภาพการศึึกษา
5. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซึ่ียน (AQRF)
6. การศึึกษาเพ่�อพัฒนาทักษะอาชีพ
7. การพัฒนาเด้็กปฐมวัย

หลัักสำูตุรแลัะกระบวินัก�รเรียนัรู้ที่ี�ที่ันัสำมัย

ส่พฐ. ได้้ด้ำาเนินกิจุกรรมติ่างๆ เพ่�อขับเคล่�อนการปรับปรุงหลักส่่ติร         
ในลักษณะที�เน้นส่มรรถนะและกระบวนการเรียนร่้ให้ทันส่มัยและ                         
ทันการเปลี�ยนแปลงของโลกในศึติวรรษที� 21 ด้ังนี�

ก�รปรับปรุงหลัักสำูตุรในัลัักษณะหลัักสำูตุรฐ�นัสำมรรถนัะ

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักวิชาการและมาติรฐานการศึึกษา (ส่วก.) 
ในฐานะหน่วยงานที�รับผิด้ชอบการจัุด้ทำาหลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พุทธิศัึกราช 2551             
ซึ่ึ�งเป็นหลักส่่ติรอิงมาติรฐานที�มุ่งพัฒนาผ่้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพอย่างน้อยติามที�มาติรฐานกำาหนด้            
และเปดิ้โอกาส่ใหส้่ถานศึกึษาได้จุ้ดั้การศึกึษาที�ส่อด้คลอ้งกบัความติอ้งการของผ่เ้รยีน ผ่ป้กครอง และความพรอ้ม 
ของส่ถานศึึกษา ชุมชนมีส่่วนร่วมในการจัุด้การศึึกษา แต่ิ ส่พฐ. พบว่า หลักส่่ติรดั้งกล่าวไม่เอ่�อให้ผ่้เรียน   

ดำ้�นำคำุณภั�พื้
} คุณภ�พื้องค์กร คุณภ�พื้บุคลั�กร คุณภ�พื้นัักเรียนั ~

สำร้�งเคร้อขั้่�ยร่วิมพื้ัฒนั� “เคร้อขั้่�ยพื้ลัังสำร้�งสำรรค์”
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เกิด้การพัฒนาและปรับติัวได้้ทันติ่อส่ภาวการณ์และการเปลี�ยนแปลงที�เกิด้ขึ�น จุึงมีความจุำาเป็นที�จุะติ้องมี
การปรับเปลี�ยนหลักส่่ติรการศึึกษาของชาติิ ให้เป็นหลักส่่ติรที�ส่ามารถส่ร้างและพัฒนาส่มรรถนะที�ส่ำาคัญ
จุำาเปน็ของผ่เ้รยีน ด้งันั�น จุงึกำาหนด้ใหม้กีารปรบัปรงุหลกัส่ต่ิรแกนกลางการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน พทุธิศึกัราช 2551 
จุากหลกัส่ต่ิรองิมาติรฐาน (Standards-based Curriculum) เปน็หลกัส่ต่ิร การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พทุธิศึกัราช…. 
ในลักษณะหลักส่่ติรฐานส่มรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึึ่�งเป็นหลักส่่ติรที�มุ่งให้ผ่้เรียน    
ได้้รับการพัฒนาส่มรรถนะหลักที�ส่ำาคัญติ่อการใช้ชีวิติ การทำางาน และการเรียนร่้ที�จุำาเป็นติ่อการด้ำารงชีวิติ
อย่างมีคุณภาพในโลกศึติวรรษที� 21 โด้ยเน้นให้ผ่้เรียนมี 6 ส่มรรถนะหลักที�ส่ำาคัญและจุำาเป็นติ่อผ่้เรียน      
ทุกคน ค่อ การจุัด้การติัวเอง การคิด้ขั�นส่่ง การส่่�อส่าร การรวมพลังทำางานเป็นทีม การเป็นพลเม่องที�เข้มแข็ง 
และการอย่่ร่วมกับธิรรมชาติิและวิทยาการอย่างยั�งย่น อีกทั�งมุ่งเน้นส่่งเส่ริมให้ผ่้เรียนได้้บ่มเพาะ พัฒนา    
และติ่อยอด้ส่มรรถนะหลักและส่มรรถนะอ่�นได้้เติ็มติามศึักยภาพของแติ่ละบุคคล

ทั�งนี� ส่พฐ. อย่่ในระหว่างการปรับปรุงหลักส่่ติรฯ และมีผลการด้ำาเนินงาน ด้ังนี�

l เผู้ยแพื่ร�ข้้อม้ลผู้ลการข้ับเคลื�อนห้ลักส้ตรฯ บนเว็บไซต์ CBE Thailand เช่น 
 - (ร่าง) กรอบหลักส่่ติรการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พุทธิศึักราช .... (หลักส่่ติรฐานส่มรรถนะ) 
 - (ร่าง) ส่าระการเรียนร่้ส่ำาหรับช่วงชั�นที� 1 (ป.1 - 3) จุำานวน 7 ส่าระการเรียนร่้ ได้้แก่ ภาษาไทย 

คณิติศึาส่ติร์ ภาษาอังกฤษ ศึิลปะ สุ่ขศึึกษาและพลศึึกษา ส่ังคมศึึกษา วิทยาศึาส่ติร์และระบบธิรรมชาติิ 
 - (ร่าง) ส่าระการเรียนร่้ส่ำาหรับช่วงชั�นที� 2 (ป.4 - 6) จุำานวน 9 ส่าระการเรียนร่้ ได้้แก่ ภาษาไทย 

คณิติศึาส่ติร์ ภาษาอังกฤษ ศึิลปะ สุ่ขศึึกษาและพลศึึกษา ส่ังคมศึึกษา วิทยาศึาส่ติร์และระบบธิรรมชาติิ   
การจุัด้การในครัวเร่อนและการประกอบการ เทคโนโลยีด้ิจุิทัล 

 - แนวทางการจุัด้การเรียนร่ฐ้านส่มรรถนะใน 7 ส่าระการเรียนร่ ้ช่วงชั�นที� 1 (ป.1 - 3) และ 9 ส่าระ
การเรียนร่้ ช่วงชั�นที� 2 (ป.4 - 6) เป็นติ้น

1. เป็นัหลัักสำูตุรที่ี�มีเป้�หม�ยในัก�รพื้ัฒนั�สำมรรถนัะ 

ขั้องผู้เรียนัที่ี�เหม�ะสำมตุ�มช่วิงวิัย เนั้นัก�รพื้ัฒนั�

ผู้เรียนัร�ยบุคคลั (Personalization)    

อย่�งเป็นัองค์รวิม (Holistic Development) 

เพื้่อก�รเป็นัเจิ้�ขั้องก�รเรียนัรู้แลัะพื้ัฒนั�

ตุนัเองอย่�งตุ่อเนั่อง (Life-Long Learning)

2. เป็นัหลัักสำูตุรที่ี�เช่อมโยงระหวิ่�งสำมรรถนัะหลััก

แลัะสำมรรถนัะเฉพื้�ะในัก�รกำ�หนัดำผลัลััพื้ธี์  

ก�รเรียนัรู้ (Learning Outcome) เพื้่อก�รพื้ัฒนั�

ผู้เรียนัให้สำ�ม�รถนัำ�ไปใช้ประโยชนั์ ในัชีวิิตุแลัะ

ก�รที่ำ�ง�นั

3. เป็นัหลัักสำูตุรที่ี�จิัดำสำภ�พื้แวิดำลั้อมแลัะเสำ้นัที่�ง

 ก�รเรียนัรู้ (Learning Pathway) ที่ี�หลั�กหลั�ย 

แลัะระบบสำนัับสำนัุนัก�รเรียนัรู้ที่ี�สำอดำคลั้องกับ

พื้หุปัญญ�แลัะธีรรมช�ตุิขั้องผู้เรียนั

4. เป็นัหลัักสำูตุรที่ี�มีกระบวินัก�รจิัดำก�รเรียนัรู้เชิงรุก 

(Active Learning) ก�รใช้สำ่อแลัะสำถ�นัก�รณ์

ก�รเรียนัรู้ร่วิมสำมัย มีควิ�มหลั�กหลั�ย แลัะ

ย้ดำหยุ่นัตุ�มควิ�มสำนัใจิ ควิ�มถนััดำขั้องผู้เรียนั 

(Differentiated Instruction) บริบที่ จิุดำเนั้นั

ขั้องสำถ�นัศึึกษ� แลัะชุมชนัแวิดำลั้อม

5. เป็นัหลัักสำูตุรที่ี�มุ่งใช้ก�รประเมินัเพื้่อก�รพื้ัฒนั� 

ก�รเรียนัรู้แลัะสำะที่้อนัสำมรรถนัะขั้อง

 ผู้เรียนัตุ�มเกณฑ์์ก�รปฏิิบัตุิ (Performance) 

ที่ี�เป็นัธีรรม เช่อถ้อไดำ้ เอ้�อตุ่อก�รถ่�ยโยง

 ก�รเรียนัรู้แลัะพื้ัฒนั�ในัระดำับที่ี�สำูงขั้ึ�นัตุ�ม

 ระดำับควิ�มสำ�ม�รถ

ก�รปรับปรุงหลัักสำูตุรในัลัักษณะหลัักสำูตุรฐ�นัสำมรรถนัะ มีหลัักก�รสำำ�คัญ ดำังนัี�

ที่ี�ม� : https://cbethailand.com
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l ทดลองใช้้ (ร�าง) กรอบห้ลักส้ตรการศึึกษาขั�นพ่�นฐานฯ ระด้ับประถมศึึกษา กับโรงเรียนนำาร่องใน
พ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษา 8 จุังหวัด้ (ศึรีส่ะเกษ เชียงใหม่ ระยอง กาญจุนบุรี นราธิิวาส่ ปัติติานี ยะลา ส่ติ่ล)

ก�รจิัดำก�รเรียนัรู้เชิงรุก (Active Learning)

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักวชิาการและมาติรฐานการศึึกษา (ส่วก.) ส่ำานกัพฒันานวตัิกรรมการจุดั้การศึกึษา (ส่นก.) 
และศึ่นย์บริหารการพัฒนาศึักยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (ศึบศึ.) ได้้ขับเคล่�อนการจุัด้การเรียนร่้เชิงรุก  
ส่่่การพัฒนาส่มรรถนะผ่้เรียนในศึติวรรษที� 21 มีผลการด้ำาเนินงาน ด้ังนี�

l จ้ดัทำาแนวทางการพัื่ฒนาการจั้ดการเรยีนร้้เช้งิรกุ (Active Learning) ส้�การเรยีนร้้ฐานสมรรถึนะ 
เพ่�อให้คร่มีความร่้ ความเข้าใจุ ในการจัุด้การเรียนการส่อนติามหลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 
พุทธิศึักราช 2551 ผ่านการจุัด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning) 

l จ้ัดทำาแนวทางการพัื่ฒนาการจั้ดการเรียนร้้เช้ิงรุก (Active Learning) เพืื่�อลดภัาวะถึดถึอย
ทางการเรียนร้้ (Learning Loss) ผ่านการจุำาแนกผ่้เรียนด้้วยแบบคัด้กรองภาวะถด้ถอยทางการเรียนร่้   
และการนำากิจุกรรม ส่่�อไปใช้ในการจุัด้การเรียนการส่อนเพ่�อลด้ภาวะถด้ถอยทางการเรียนร่้ ส่ำาหรับผ่้เรียน
ชั�น ป.1 – ชั�น ม.6

l พื่ัฒนานวัตกรรมการจ้ัดการเรียนร้้ Active Learning ที�ติอบส่นองส่มรรถนะติามบริบท             
“AL Hero : Learning Community” เพ่�อเช่�อมโยงและบ่รณาการด้้าน Active Learning ใน ส่พฐ. และ
ส่ร้างนวัติกรรม Active Learning ที�ติอบส่นองบริบทและส่มรรถนะของผ่้เรียน ด้้วยการมีส่่วนร่วมจุาก     
ภาคีเคร่อข่าย (AL Innovation)

l สังเคราะห์้ ถึอดกระบวนการที�ประสบผู้ลสำาเร็จ้ เพ่�อจัุด้ทำาหนังส่่อ “129 Best Practice               
การจัุด้การเรยีนร่ ้Active Learning รว่มกบัภาคีเครอ่ข่าย” และจัุด้ทำาค่ม่อ่การจัุด้การเรยีนร่ ้Active Learning 
ร่วมกับภาคีเคร่อข่าย

l พื่ัฒนาห้ลักส้ตรสำาห้รับวิทยากรแกนนำากระบวนการจ้ัดการเรียนร้้ Active Learning ส่ำาหรับ  
ใช้ประกอบการอบรมขยายผลด้้วยหลักส่่ติร Fundamental Active Learning ทั�งในร่ปแบบ Online       
และร่ปแบบ On site ซึ่ึ�งหลักส่่ติรประกอบด้้วย 5 โมด้่ล ด้ังนี�

ก�รประชุมเชิงปฏิิบัตุิก�รพื้ัฒนั�นัวิัตุกรรมก�รจิัดำก�รเรียนัรู้ Active Learning ที่ี�ตุอบสำนัองสำมรรถนัะตุ�มบริบที่

“AL Hero : Learning Community” ณ โรงแรมเดำอะพื้�ลั�สำโซี กรุงเที่พื้มห�นัคร วิันัที่ี� 17 – 20 มีนั�คม 2565
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โมด้ลที� 1 ปรับกระบวนทัศึน์ชี�ชัด้ส่มรรถนะ
โมด้ลที� 2 ออกแบบกิจุกรรมการเรียนร่้ส่่่ส่มรรถนะ
โมด้ลที� 3 ส่่�อ นวัติกรรมนำาส่่่ส่มรรถนะ
โมด้ลที� 4 การวัด้ผลประเมินผลส่่่ส่มรรถนะผ่้เรียน
โมด้ลที� 5 นิเทศึ ติิด้ติาม หนุนเส่ริมเพิ�มเติิมส่มรรถนะ

โด้ยส่ามารถด้าวน์โหลด้ค่่ม่อได้้จุาก QR Code ด้ังแนบ
ทั�งนี� ได้้มีการจัุด้อบรมวิทยากรแกนนำาการพัฒนาคร่และบุคลากรทางการศึึกษาด้้วยกระบวนการจัุด้ 

การเรียนร่้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training โด้ยมีผ่้อำานวยการ โรงเรียน คร่และ
ศึึกษานิเทศึก์ เข้าร่วมการอบรม จุำานวน 423 คน และได้้ขยายผลให้กับคร่ที�ยังไม่เคยได้้รับการพัฒนา
กระบวนการจุัด้การเรียนร่้ Active Learning จุำานวน 59,102 คน (ข้อม่ล ณ วันที� 23 ส่ิงหาคม 2565)

l อบรมผู้้้บริห้ารสถึานศึึกษา ศึึกษานิเทศึก์ คร้และบุคลากรทางการศึึกษา ให้มีความร่้ความเข้าใจุ
เกี�ยวกับการใช้หลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พุทธิศัึกราช 2551 เพ่�อพัฒนาส่มรรถนะผ่้เรียน     
ผ่านกระบวนการจุัด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning)

l พื่ฒันาระบบการกำากบั ตดิตาม และรายงานผู้ล การขบัเคล่�อนการใชห้ลกัส่ต่ิรแกนกลางการศึกึษา
ขั�นพ่�นฐาน พทุธิศัึกราช 2551 เพ่�อการพัฒนาส่มรรถนะผ้่เรยีน ด้ว้ยกระบวนการจัุด้การเรยีนร่เ้ชงิรุก (Active 
Learning)

l ตดิตามผู้ลการดำาเนินงานขั้บเคลื�อนการใช้ห้้ลักสต้รแกนกลางการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน พทุธิศึกัราช 2551 
เพ่�อการพัฒนาส่มรรถนะผ่้เรียน ด้้วยกระบวนการจุัด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning) ระด้ับ ส่พท.

l นเิทศึตดิตามโครงการข้บัเคลื�อนการใช้ห้้ลกัสต้รแกนกลางการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน พทุธิศึกัราช 2551 
เพ่�อการพัฒนาส่มรรถนะผ่้เรียน ด้้วยกระบวนการจุัด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning)

l สร้างความเข้้าใจ้ในการใช้้ห้ลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน พื่.ศึ.2551 เพ่�อพัฒนา
ส่มรรถนะผ่้เรียน ด้้วยกระบวนการจัุด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินส่มรรถนะ     
ด้ว้ยกระบวนการฝึกึอบรมจุากการปฏิบัิติจิุริงและการส่ะท้อนคิด้ ผา่นการรวมตัิวกันของ “ONE TEAM สพื่ฐ.” จุาก 
5 ส่ำานกัในส่ว่นกลางประกอบด้ว้ย ส่ำานักวิชาการและมาติรฐานการศึึกษา (ส่วก.) ส่ำานกัทด้ส่อบทางการศึกึษา 
(ส่ทศึ.) ส่ำานักงานบริหารพ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษา (ส่บน.) ส่ำานักบริหารงานความเป็นเลิศึด้้านวิทยาศึาส่ติร์
ศึึกษา (ส่บว.) และหน่วยศึึกษานิเทศึก์ (ศึน.) โด้ยวางแผนการขับเคล่�อนเป็น 2 ระยะ ค่อ ระยะที� 1 ส่พฐ. 

ก�รประชุมเชิงปฏิิบัตุิก�รก�รจิัดำก�รเรียนัรู้เชิงรุก Active Learning สำู่ก�รพื้ัฒนั�สำมรรถนัะผู้เรียนัในัศึตุวิรรษที่ี� 21 จิ.สำุร�ษฎิร์ธี�นัี เม่อวิันัที่ี� 21 พื้ฤษภ�คม 2565

ที่ี�ม� : https://www.obec.go.th/archives/661189
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กำาหนด้เป้าหมายให้คร่ติ้องเข้ารับการอบรมการจุัด้การเรียนการส่อนแบบ Active Learning ให้ครบ 100% 
ซึ่ึ�งในขณะนี� ส่พฐ. ได้้ด้ำาเนินการครบแล้ว (ข้อม่ล ณ วันที� 1 ติุลาคม 2565) ระยะที� 2 กำาหนด้เป้าหมาย      
ในระด้ับพ่�นที� โด้ยผลักด้ันการจุัด้การเรียนร่้ที�ส่อด้แทรก Active Learning ในห้องเรียนโด้ยติรง

ประวิัตุิศึ�สำตุร์แลัะหนั้�ที่ี�พื้ลัเม้อง

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักวิชาการและมาติรฐานการศึึกษา (ส่วก.) และส่ำานักพัฒนานวัติกรรมการจุัด้การศึึกษา 
(ส่นก.) ได้้ส่่งเส่ริม ส่นับส่นุนการจุัด้การเรียนร่้ประวัติิศึาส่ติร์และหน้าที�พลเม่อง โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

ดำ้�นัประวิัตุิศึ�สำตุร์

l อบรมพื่ัฒนาศึึกษานิเทศึก์ประวัติศึาสตร์ (ส่พป. และ ส่พม.) จุำานวน 450 คน ให้ส่ามารถเป็น
วิทยากรกระบวนการไปจุัด้การอบรมให้คร่ในส่ังกัด้ ทั�งในส่่วนของแนวทางการจุัด้การเรียนร่้ประวัติิศึาส่ติร์ 
เพ่�อส่ร้างส่ำานึกความเป็นไทย แนวทางการจุัด้กิจุกรรม Active Learning ที�เส่ริมทักษะการคิด้วิเคราะห์   
และประวัติิศึาส่ติร์ร่วมรากอุษาคเนย์ (ข้อม่ล ณ วันที� 14 ส่ิงหาคม 2565)

l อบรมพื่ัฒนา “12 เดือน Webinar การเรียนร้้ประวัติศึาสตร์ วิถึีให้ม� ส้�วิถึีอนาคต” ให้กับคร่ 
ส่งักัด้ ส่พฐ. เพ่�อให้ครไ่ด้ส้่ร้างแนวคิด้ปรับเปลี�ยนวิธิกีารส่อน หรอ่ประยุกต์ิใชน้วัติกรรมจัุด้การเรยีนการส่อน 
ที�ส่ามารถบ่รณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเคร่อข่ายบ่รณาการ และส่ร้างแนวทางการส่นับส่นุนโรงเรียน 
ส่ำาหรับการจุัด้การเรียนการส่อนประวัติิศึาส่ติร์ติามบริบท เช่�อมติ่อความร่้ของคร่ส่่่ชุมชน

l จ้ัดทำาสื�อวีดิทัศึน์แนวทางการจ้ัดการเรียนร้้ประวัติศึาสตร์ท้องถิึ�น และกรณี
ติวัอยา่งแนวทางการจัุด้การเรยีนร่ป้ระวัติศิึาส่ติร์ทอ้งถิ�นในภมิ่ภาคต่ิางๆ เชน่ ติรอกเล่าโจุ�ว 
จุังหวัด้เชียงใหม่ : ประวัติิศึาส่ติร์ท้องถิ�นที�ว่าด้้วยเร่�องการค้า ลุ่มนำ�าหมัน จุังหวัด้เลย : 
ส่ายส่ัมพันธิ์คนลุ่มนำ�าหมัน การส่ร้างพิพิธิภัณฑ์์ชุมชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธิานี 
ประวัติิศึาส่ติร์ครอบครัว : หม่่บ้านชาวเมี�ยน ภ่ลังกา จุังหวัด้น่าน เป็นติ้น

l จ้ดัทำาค้�มอื เอกสารประกอบการจัุด้การเรยีนการส่อนประวัติศิึาส่ติร์ไทย ประวัติศิึาส่ติร์ท้องถิ�น และ
ส่่�อการเรียนร่้นอกห้องเรียนเส่ม่อนจุริง (Virtual Field Trip)

สื�อการเรียนร้้ประวัติศึาสตร์
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ดำ้�นัหนั้�ที่ี�พื้ลัเม้อง

l สทิธีมินุษยช้นศึกึษา ส่พฐ. รว่มกบัส่ำานกังานคณะกรรมการ
ส่ิทธิิมนุษยชนแห่งชาติิ ด้ำาเนินการพัฒนาคร่แกนนำา ส่ังกัด้ ส่พฐ. 
จุำานวน 300 คนและศึกึษานเิทศึกส์่งัคมศึกึษา ส่งักดั้ ส่พฐ. ส่ำานกังาน
ศึึกษาธิิการจุังหวัด้ จุำานวน 385 คน และพัฒนาค่่ม่อจุัด้การเรียนร่้
เกี�ยวกับส่ิทธิิมนุษยชนศึึกษา (ข้อม่ล ณ วันที� 14 ส่ิงหาคม 2565)

l เยาวช้นพื่ลเมือง พัฒนาคร่เคร่อข่ายการเรียนการส่อน
ส่ังคมศึึกษา จุำานวน 100 คน ผ่านระบบออนไลน์ และถอด้บทเรียน 
เพ่�อจุัด้ทำาแนวทางการด้ำาเนินกิจุกรรมเยาวชนพลเม่อง (ข้อม่ล         
ณ วันที� 14 ส่ิงหาคม 2565)

l พื่ัฒนาแนวทางการจั้ดการเรียนร้้ จุัด้ทำาเล่มเอกส่ารส่ันติิภาพศึึกษา (Peace Education)              
เลม่เอกส่ารพลงัเยาวชน พลงัพลเมอ่ง และเลม่แนวทางการจุดั้การเรยีนร่ก้ฎหมายเบ่�องติน้ส่ำาหรบัการศึกึษา
ขั�นพ่�นฐาน

l สร้างความร�วมมือกับนานาช้าต ิส่พฐ. ร่วมกับองค์กร DC-CAM (The Documentation Center of 
Cambodia) จุดั้ทำาโครงการป้องกับยับยั�งอาชญากรรมอันทารุณโหด้ร้ายผ่านการศึกึษา (Atrocity Prevention 
Education) และ ส่พฐ. ร่วมกับศึ่นย์ระดั้บภ่มิภาคเอเชีย-แปซิึ่ฟิกด้้านการศึึกษา (APCEIU) ขับเคล่�อน         
การจุัด้การเรียนร่้พลเม่องโลกศึึกษา (Global Citizenship Education)

การด้ำาเนินงานด้ังกล่าวบ่รณาการในรายวิชาติ่างๆ และการพัฒนาผ่านกิจุกรรม   
เช่น ล่กเส่่อ เนติรนารี ยุวกาชาด้ ส่ภานักเรียน ชุมนุม ชมรม รวมทั�งกิจุกรรมเส่ริมอ่�นๆ 
ผา่นแหลง่การเรยีนร่ท้ั�งในโรงเรยีนและในชมุชน ทั�งนี� ส่ามารถด้าวน์โหลด้เอกส่ารเกี�ยวกบั 
ประวัติิศึาส่ติร์และหน้าที�พลเม่องจุาก QR Code ด้ังแนบ

ก�รพื้ัฒนั�ครูแลัะบุคลั�กรที่�งก�รศึึกษ�

ส่พฐ. ส่่งเส่ริม ส่นับส่นุนการพัฒนาคุณภาพและประส่ิทธิิภาพคร่และ
บุคลากรทางการศึึกษาทุกประเภท โด้ยกำาหนด้พันธิกิจุการพัฒนา
คุณภาพและประส่ิทธิิภาพคร่ด้ังแผนภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ส่พฐ. ได้้ขับเคล่�อนโครงการ 
กิจุกรรมที�พัฒนาศึักยภาพของคร่และบุคลากรทางการศึึกษา
ให้ส่อด้คล้องทักษะที�จุำาเป็นส่ำาหรับคร่ในศึติวรรษที� 21          
ใน 5 ด้า้น คอ่ การพฒันาส่มรรถนะทางภาษาองักฤษ การพฒันา 
ส่มรรถนะทางภาษาจีุน การพัฒนาส่มรรถนะทางดิ้จุิทัล      
การพัฒนาส่มรรถนะด้้านการเงินการออม และจุิติวิญญาณ
ความเป็นคร่ โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

สื�อการเรียนร้้ห้น้าที�พื่ลเมือง
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ก�รพื้ัฒนั�สำมรรถนัะภ�ษ�อังกฤษ

ส่พฐ. โด้ยศึ่นย์บริหารการพัฒนาศัึกยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (ศึบศึ.) ได้้ด้ำาเนินการเพ่�อพัฒนา
ส่มรรถนะภาษาอังกฤษของคร่และบุคลากรทางการศึึกษา ด้ังนี�

l อบรมห้ลักส้ตรการสอนภัาษาอังกฤษสำาห้รับเด็กอนุบาล Embark (หลักส่่ติรออนไลน์) คร่ผ่้ส่อน
ระด้ับปฐมวัย ปีการศึึกษา 2564 จุำานวน 50 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 100 คน และในปีการศึึกษา 2565 
ได้้รับส่มัครคร่ผ่้ส่อนระด้ับปฐมวัย จุำานวน 100 โรงเรียนๆ ละ 2 คน เพ่�ออบรมการนำาส่่�อด้ังกล่าวไปทด้ลอง
ส่อนให้ห้องเรียน (ข้อม่ล ณ วันที� 21 กันยายน 2565)

l พื่ฒันาทกัษะภัาษาองักฤษสำาห้รบัครแ้ละบคุลากรทางการศึกึษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถึ 
ทางภัาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทด้ส่อบวัด้ระด้ับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) โด้ยมีคร่และ
บุคลากรทางการศึึกษาที�ได้้รับการพัฒนา จุำานวน 52,635 คน (ข้อม่ล ณ วันที� 21 กันยายน 2565)

l ประชุ้มช้ี�แจ้งแนวทางการพื่ัฒนาทักษะภัาษาอังกฤษ และการจุัด้การเรียนการส่อนภาษาอังกฤษ
แนวใหม่ติามกรอบมาติรฐานทางภาษาอังกฤษที�เป็นส่ากล (CEFR) แก่ศึึกษานิเทศึก์ผ่้รับผิด้ชอบกลุ่มส่าระ
การเรียนร่้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

l พื่ฒันาทกัษะภัาษาองักฤษและทกัษะในการจ้ดัการเรยีนร้ส้ำาห้รบัครผู้้้ส้อนภัาษาองักฤษในส่งักดั้
ส่พฐ. จุำานวน 4,000 คน (ข้อม่ล ณ วันที� 21 กันยายน 2565)

ก�รพื้ัฒนั�สำมรรถนัะภ�ษ�จิีนั

ส่พฐ. โด้ยศึ่นย์บริหารการพัฒนาศัึกยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (ศึบศึ.) ได้้ด้ำาเนินการเพ่�อพัฒนา
ส่มรรถนะภาษาจุีนของคร่และบุคลากรทางการศึึกษา ด้ังนี�

l จ้ัดทำาแผู้นยุทธีศึาสตร์การขั้บเคลื�อนการจั้ดการเรียนการสอนภัาษาจี้น และส่ร้างความร่้         
ความเข้าใจุในการขับเคล่�อนและยกระด้ับการเรียนการส่อนภาษาจุีนใน 4 ภ่มิภาค

l อบรมห้ลักส้ตรภัาษาจ้ีนเพื่ื�อพื่ัฒนาบุคลากรคร้ภัาษาจ้ีนในประเทศึไทย ร่วมกับส่ถาบันขงจุ่�อ    
แห่งจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่้เข้าอบรมทั�งส่ิ�นจุำานวน 418 คน แบ่งเป็น หลักส่่ติรเพ่�อส่อบวัด้ระด้ับภาษาจุีน 
HSK 3 ผ่้เข้าอบรม จุำานวน 37 คน ระหว่างวันที� 14 มีนาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2565 (อบรมเส่ร็จุส่ิ�นแล้ว) 
หลักส่่ติรเพ่�อส่อบวัด้ระด้ับภาษาจุีน HSK 4 ผ่้เข้าอบรม จุำานวน 160 คน ระหว่างวันที� 14 มีนาคม 2565 –   5 

ก�รประชุมศึึกษ�นัิเที่ศึก์ผู้รับผิดำชอบกลัุ่มสำ�ระก�รเรียนัรู้ เพื้่อชี�แจิงแนัวิที่�งก�รพื้ัฒนั�ที่ักษะภ�ษ�อังกฤษ

แลัะก�รจิัดำก�รเรียนัก�รสำอนัภ�ษ�อังกฤษแนัวิใหม่ตุ�มกรอบม�ตุรฐ�นัที่�งภ�ษ�อังกฤษที่ี�เป็นัสำ�กลั (CEFR) ออนัไลันั์

เม่อวิันัที่ี� 22 มีนั�คม 2565
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กันยายน 2565 (อบรมเส่ร็จุส่ิ�นแล้ว) หลักส่่ติรเพ่�อส่อบวัด้ระด้ับภาษาจุีน HSK 5 ผ่้เข้าอบรม จุำานวน 221 คน 
ระหว่างวันที� 14 มีนาคม 2565 – 7 เมษายน 2566 (ข้อม่ล ณ วันที� 30 กันยายน 2565)

l ขั้บเคลื�อนโครงการห้้องเรียนภัาษาจี้นส้�ห้้องเรียนคุณภัาพื่ โด้ยส่ร้างความร่้ความเข้าใจุในการ      
ขับเคล่�อนและยกระด้ับการเรียนการส่อนภาษาจุีนให้กับ ส่พท. โรงเรียน ส่ังกัด้ ส่พฐ. และศึึกษานิเทศึก์

ก�รพื้ัฒนั�สำมรรถนัะดำิจิิที่ัลั

ส่พฐ. โด้ยศึ่นย์บริหารการพัฒนาศึักยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (ศึบศึ.) ได้้ด้ำาเนินการเพ่�อพัฒนา
ส่มรรถนะด้ิจุิทัลของคร่และบุคลากรทางการศึึกษา ด้ังนี�

l คัดเลือกคร้แกนนำาด้านเทคโนโลยีดิจ้ิทัลประจุำาศึ่นย์พัฒนาศัึกยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ 
(HCEC) จุำานวน 1,814 คน จุาก 185 ศึ่นย์ โด้ยพัฒนาคร่แกนนำาในร่ปแบบ Online

l พัื่ฒนาคร้และบุคลากรทางการศึึกษาในสังกัด สพื่ฐ. ติามกรอบเน่�อหาในการพัฒนาส่มรรถนะ
ด้ิจุิทัล (Digital Competency) และติามกรอบมาติรฐานส่มรรถนะด้ิจุิทัลระด้ับพ่�นฐาน (Basic Digital 

Competency : DC1 – DC3) ส่ำาหรับคร่และบุคลากรทางการศึึกษาที�
เช่�อมโยงกับระบบบริหารจุัด้การออนไลน์ในร่ปแบบ On – Demand

ก�รอบรมหลัักสำูตุรภ�ษ�จิีนัเพื้่อพื้ัฒนั�บุคลั�กรครูจิีนัในัโรงเรียนัภ�ยใตุ้ สำพื้ฐ. กระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร พื้.ศึ. 2565
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ก�รพื้ัฒนั�สำมรรถนัะก�รเงินัแลัะก�รออม

ส่พฐ. โด้ยศึน่ย์บริหารการพัฒนาศัึกยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (ศึบศึ.) ได้ด้้ำาเนินการอบรมวิทยากร 
(Training of Trainers) ร่วมกับม่ลนิธิิจุ่เนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศึไทย และพร่เด็้นซึ่์ ฟาวน์เด้ชั�น                    
โด้ยด้ำาเนินการจัุด้อบรมวิทยากรเพ่�อขยายผลหลักส่ต่ิรการจัุด้การความร่ด้้า้นการเงินส่ำาหรับเด็้ก (Cha-Ching) 
ผ่านศึ่นย์พัฒนาศึักยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (HCEC) จุำานวน 370 คน เพ่�อเป็นวิทยากรแกนนำาให้กับ
ครร่ะด้บัประถมศึกึษาในโรงเรยีนคณุภาพ จุำานวน 3,700 คน และครน่ำาไปจุดั้การเรยีนการส่อนใหแ้กน่กัเรยีน 
จุำานวน 92,500 คน (ข้อม่ล ณ วันที� 30 กันยายน 2565)

ก�รพื้ัฒนั�จิิตุวิิญญ�ณควิ�มเป็นัครู

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติิการ (ส่พร.) ได้้ด้ำาเนินการพัฒนาจุิติวิญญาณ
ความเป็นครแ่ละบุคลากรทางการศึกึษา ผา่นการพัฒนาส่มรรถนะที�จุำาเป็นของครแ่ละบุคลากรทางการศึกึษา
ก่อนแติ่งติั�งให้ด้ำารงติำาแหน่ง ด้ังนี�

l เสริมสร้างสมรรถึนะ (Content) การเรียนร้้ในสภัาพื่จ้ริง (Authentic Learning) และ            
การจัุด้ทำาและนำาเส่นอแผนกลยุทธ์ิการปฏิิร่ปและพัฒนาการศึึกษาในเขติพ่�นที�การศึึกษา (Strategy           
Formulation) ส่ำาหรับรองผ่้อำานวยการ ส่พท. จุำานวน 59 คน (แบ่งเป็นส่ังกัด้ ส่พป. จุำานวน 15 คน และ
ส่ังกัด้ ส่พม. จุำานวน 44 คน) ผ่้อำานวยการส่ถานศึึกษา จุำานวน 397 คน และ   รองผ่้อำานวยการส่ถานศึึกษา 
จุำานวน 771 คน

l เพื่ิ�มพื่้นความร้้ ทักษะ เจ้ตคติที�ดี คุณธีรรมจ้ริยธีรรม และจ้รรยาบรรณวิช้าช้ีพื่ ส่ำาหรับ                   
ผ่้อำานวยการและรองผ่้อำานวยการส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาเชี�ยวชาญ จุำานวน 54 คน (ข้อม่ล ณ วันที�  
30 มิถุนายน 2565)

ตุัวิอย่�งก�รจิัดำกิจิกรรมอบรมหลัักสำูตุรก�รจิัดำก�รควิ�มรู้ดำ้�นัก�รเงินัสำำ�หรับเดำ็ก (Cha-Ching)

ผ่�นัศึูนัย์พื้ัฒนั�ศึักยภ�พื้บุคคลัเพื้่อควิ�มเป็นัเลัิศึ (HCEC)
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ก�รจิัดำกิจิกรรมอบรมโดำยใช้ศึูนัย์ HCEC เป็นัฐ�นั

ก�รสำร้�งควิ�มรู้ควิ�มเข้ั้�ใจิเกี�ยวิกับหลักัเกณฑ์แ์ลัะวิิธีกี�รประเมินัตุำ�แหน่ังแลัะวิิที่ยฐ�นัะ 

ขั้้�ร�ชก�รครูแลัะบุคลั�กรที่�งก�รศึึกษ� (Performance Agreement : PA)

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติิการ (ส่พร.) ได้้ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l แจ้ง้แนวทางการดำาเนนิการตามห้ลกัเกณฑ์แ์ละวธิีกีารประเมนิตำาแห้น�งและวทิยฐานะ  ขา้ราชการ
คร่และบุคลากรทางการศึึกษา (Performance Agreement : PA)  ส่ังกัด้ ส่พฐ. ทุกติำาแหน่ง (ผ่้บริหาร    
การศึกึษา ผ่บ้ริหารส่ถานศึกึษา ศึกึษานิเทศึก์และคร)่ โด้ย ส่พท. ได้ส้่ร้างความร่ค้วามเขา้ใจุเกี�ยวกับการด้ำาเนิน 
การติามหลักเกณฑ์์และวิธีิการประเมินติำาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร่และบุคลากรทางการศึึกษา 
(Performance Agreement : PA)  ให้กับคร่และบุคลากรทางการศึึกษา จุำานวน 333,940 คน ได้้รับการ
ส่ร้างความร่้ความเข้าใจุเกี�ยวกับการด้ำาเนินการติามหลักเกณฑ์์และวิธิีการประเมินติำาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการคร่และบุคลากรทางการศึึกษา (Performance Agreement : PA) จุากจุำานวนคร่และบุคลากร
ทางการศึึกษาในส่ังกัด้ ทั�งหมด้ 361,379 คน คิด้เป็นร้อยละ 92.41 (ข้อม่ล ณ วันที� 15 กันยายน 2565)

l คัดเลือกข้้าราช้การคร้และบุคลากรทางการศึึกษาเพื่ื�อเข้้ารับการพื่ัฒนาเป็น “PA Support 
Team” ของ ส่พท. ทำาหน้าที�ให้คำาแนะนำา คำาปรึกษา ชี�แนะให้กับข้าราชการคร่และบุคลากรทางการศึึกษา
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์์และวิธีิการประเมินติำาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการคร่และบุคลากรทางการศึึกษา 
(Performance Agreement : PA)

ก�รเสำริมควิ�มเขั้้มแขั้็งขั้องศึูนัย์พื้ัฒนั�ศึักยภ�พื้บุคคลัเพื้่อควิ�มเป็นัเลัิศึ

(Human Capital Excellence Center : HCEC)

ส่พฐ. โด้ยศึ่นย์บริหารการพัฒนาศึักยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (ศึบศึ.) ได้้เส่ริมส่ร้างความเข้มแข็ง
ของศึ่นย์พัฒนาศึักยภาพบุคคลเพ่�อความเป็นเลิศึ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ที�จุัด้ติั�ง 
เพ่�อเป็นศึ่นย์กลางในการฝึึกอบรมพัฒนาคร่และบุคลากรทางการศึึกษาแบบ Online และแบบห้องเรียน
เส่ม่อนจุริง (Virtual Classroom) ให้เป็นศึ่นย์กลางในระด้ับพ่�นที�ครอบคลุม 77 จุังหวัด้ จุำานวน 185 ศึ่นย์ 
โด้ยมุ่งหวังให้เป็นศึ่นย์พัฒนาศึักยภาพและเพิ�มขีด้ความส่ามารถในทักษะติ่างๆ ที�จุำาเป็น ในศึติวรรษที� 21  
ที�ส่อนและจัุด้อบรมโด้ยผ่้เชี�ยวชาญ เพ่�อให้คร่และบุคลากรทางการศึึกษาส่ามารถพัฒนาตินเองได้้อย่าง       
ติอ่เน่�องโด้ย ส่พฐ. ได้จัุ้ด้ส่รรงบประมาณไปให้ ศึน่ย ์HCEC ทกุศึน่ย์ เพ่�อให้ส่ามารถบริหารจัุด้การงบประมาณ
ในการด้ำาเนินกิจุกรรมติามที� ส่พฐ. กำาหนด้
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ก�รปฏิิรูปก�รเรียนัรู้ดำ้วิยดำิจิิที่ัลั

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักเทคโนโลยีเพ่�อการเรียนการส่อน (ส่ทร.) และส่ำานักทด้ส่อบทางการศึึกษา (ส่ทศึ.)       
ได้้ส่่งเส่ริม ส่นับส่นุนการปฏิิร่ปการเรียนร่้ด้้วยด้ิจุิทัลผ่านแพลติฟอร์มการเรียนร่้ด้้วยด้ิจุิทัลแห่งชาติิ (NDLP) 
และการส่่งเส่ริมการฝึึกทักษะด้ิจิุทัลในชีวิติประจุำาวัน เพ่�อนำามาใช้ในการจุัด้การศึึกษา โด้ยมุ่งเน้นการนำา
นวัติกรรมและเทคโนโลยีที�ทันส่มัยมาใช้ในการจัุด้การศึึกษาทุกระดั้บการศึึกษาที�เน้นการมีส่่วนร่วม และ  
การส่่งเส่ริมการฝึึกทักษะด้ิจุิทัลในชีวิติประจุำาวัน ด้ังนี�

l จ้ัดการแข้�งข้ัน MOE Mini Hackathon 2022 
รว่มกับเครอ่ข่ายครรุ่น่ใหม่ และภาคเอกชน รวมถึงส่ติาร์ทอัพ 
ด้้านการศึึกษา (EdTech) เพ่�อเฟ้นหาหร่อส่ร้างส่รรค์
นวัติกรรมในการแก้ปัญหาภาวะถด้ถอยทางการเรียนร่้ 
(Learning Loss) ที�ส่ามารถนำาไปขยายผลการทำางาน      
รว่มกนัในอนาคติ โด้ยวธิิกีาร Hackathon ผ่เ้ขา้แขง่ขนัทกุคน 
จุะได้้ร้่จัุกและเข้าใจุปัญหาภาวะถด้ถอยทางการเรียนร้่       
ได้้เรียนร่้การระด้มความคิด้ การคิด้อย่างส่ร้างส่รรค์ ฝึึกฝึนการนำาเส่นอผลงาน รวมถึงได้้รับฟังไอเด้ีย          
การแก้ปัญหา จุากทีม showcase 12 ทีม และมี Mentor คอยด้่แลเป็นที�ปรึกษาติลอด้การแข่งขัน

จุากผลการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 ทำาให้เกิด้ไอเด้ียในการแก้ปัญหา Learning Loss 
จุำานวน 9 ไอเด้ีย ด้ังนี�

1. Happiness Booster สร้างพื่ลังบวก ด้วยพื่ลังสุข้ : ใช้บอร์ด้เกมเป็นเคร่�องม่อประเมินสุ่ขภาวะ
และความคิด้เชิงบวก เพ่�อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโรคซึ่ึมเศึร้า

2. Family café : เป็นคาเฟ่ส่ำาหรับครอบครัว มีมุมหนังส่่อ ส่ภากาแฟ มีระบบออนไลน์ มุมเกม 
Gamification

3. Inside Out Journey : เคร่�องม่อพัฒนาทักษะด้้านการจุัด้การตินเอง ใช้ Soft Skill เพ่�อส่่งเส่ริม 
Hard Skill ให้เด้็กส่ามารถจุัด้การตินเองได้้

ที่ี�ม� : http://ottc.obec.go.th/?page_id=3111

Hackathon ค้ออะไร?

Hackathon ประกอบดำ้วย 2 คำา ค้อ

“Hack” หมีายถึง กลุ่มีคนที�ช้อบคิดำสิ�งใหมี่ และ 

“Marathon” หมีายถึง กิจกรรมีที� ใช้้เวลานาน 

ดำ้งน้�น Hackathon หมีายถึง การรวมีต้วก้น 

เพ่อค้นหาและสร้างสรรค์ ไอเดำียใหมี่ ในการ

แก้ปัญหาในช้่วงเวลาใดำเวลาหนึ�งภายใต้กรอบ 

งานที�กำาหนดำ
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4. ข้บวนการห้อ้งนั�งเล�น : เยยีวยาผลกระทบทางจุติิใจุของนกัเรยีน เส่รมิส่รา้งภม่คิุม้กนัทางใจุ ผ่เ้รยีน
ร่้เท่าทันอารมณ์ติัวเอง จุัด้การอารมณ์ติัวเองได้้ เรียนร่้และมีความสุ่ข

5. “21 DAYS” มห้ัศึจ้รรย์ 21 วัน เช้ื�อมใจ้ ใส�รัก : ใช้กล่องกิจุกรรม BOX SET เพ่�อเช่�อมความส่ัมพันธิ ์
กับครอบครัว เส่ริมพัฒนาการเรียนร่้ของเด้็ก ภายใน 21 วัน

6. TRUEmorrow : เป็นระบบเพ่�อแก้ปัญหาภาวะซึ่ึมเศึร้า ฟ้�นฟ่การเรียนถด้ถอย นำานักเรียนค่นส่่่
ห้องเรียน

7. F-Space : เป็นระบบด้่แลช่วยเหล่อนักเรียนและลด้ช่องว่าง ส่ร้างความส่ัมพันธิ์ระหว่างคร่และ      
ผ่้ปกครอง

8. Box A-Chieve ห้รือ บอกอาช้ีพื่ : เป็น Platform ส่ำาหรับทด้ส่อบตินเอง ค้นหาความถนัด้ส่ร้าง
แรงบันด้าลใจุด้้วย Community

9. Check Point : เป็นเว็บไซึ่ติ์ที�กระติุ้นให้เกิด้ความอยากเรียนร่้ เพ่�อพัฒนาทักษะและศัึกยภาพ     
ของตินเอง

ทั�งนี� ส่พฐ. ได้้คัด้เล่อก ส่พท. ที�มีติัวแทนเข้าแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 และเป็นผ่้คิด้      
ไอเด้ียแก้ปัญหา Learning Loss เป็นพ่�นที�นำาร่องในการนำาไอเด้ียเพ่�อแก้ปัญหาฯ โด้ย ส่พท. ติ้องจุัด้ทำา
ติ้นแบบหร่อแบบจุำาลอง (Prototype) ซึ่ึ�งเป็นการเปลี�ยนไอเด้ียให้เป็นส่ิ�งที�จุับติ้องได้้ และเกิด้ความเข้าใจุ
ติรงกัน เพ่�อนำา Prototype ไปทด้ลองใช้กับนักเรียนที�เกิด้ปัญหา Learning Loss ทั�งนี� ส่พฐ. ได้้จุัด้ส่รร     
งบประมาณให้ ส่พท. เพ่�อเป็นค่าใช้จุ่ายในการด้ำาเนินการ และด้ำาเนินการติิด้ติามการจัุด้ทำา Prototype   
ผ่านระบบ Online

l พื่ัฒนาและส�งเสริมการจ้ัดการเรียนร้้ด้วยเทคโนโลยี ด้ังนี�
 1. พัฒนาและส่่งเส่ริมการจัุด้การเรียนร่้ด้้วยเทคโนโลยีด้ิจุิทัล (I-Classroom) ส่ำาหรับโรงเรียน 

คณุภาพระด้บัมธัิยมศึึกษา จุำานวน 77 โรงเรยีน โด้ยพฒันาห้ลักสต้รการจ้ดัการเรยีนร้ด้ว้ยเทคโนโลยดีจิ้ทิลั 
(I-Classroom) ติามหลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐานใน 5 กลุ่มส่าระการเรียนร่้ ได้้แก่ คณิติศึาส่ติร์ 
วิทยาศึาส่ติร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาติ่างประเทศึ (ภาษาอังกฤษ) และส่ังคมศึึกษา ศึาส่นาและ
วัฒนธิรรม ระด้ับชั�นมัธิยมศึึกษาปีที� 1 ส่ำาหรับคร่ผ่้ส่อน และพื่ัฒนาห้ลักส้ตรสำาห้รับการบริห้ารจั้ดการ   
การเรียนร้้ด้วยเทคโนโลยีดิจ้ิทัล ส่ำาหรับศึึกษานิเทศึก์ และผ่้บริหารส่ถานศึึกษาให้มีแนวทางในการนิเทศึ 
ติิด้ติาม ประเมินผล 

ก�รแขั้่งขั้ันั MOE Mini Hackathon 2022 ณ โรงแรมรอยัลั ริเวิอร์ กรุงเที่พื้ ฯ

ที่ี�ม� : https://www.obec.go.th/archives/609644
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2. พัฒนาและส่่งเส่ริมการจุัด้การเรียนร่้แบบส่ะเติ็ม
ศึกึษาด้ว้ยเทคโนโลยดี้จิุทิลั จุำานวน 148 โรงเรยีน โด้ยพื่ฒันา
ห้ลกัสต้รการจ้ดัการเรยีนร้แ้บบสะเตม็ศึกึษาดว้ยเทคโนโลยี
ดิจ้ิทัล ระดั้บชั�นประถมศึึกษาปีที� 4 ส่ำาหรับคร่ผ่้ส่อน และ
พื่ฒันาห้ลกัสต้รสำาห้รบัการบรหิ้ารจ้ดัการการเรยีนร้ส้ะเตม็
ศึกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิ้ทิลั ส่ำาหรบัศึกึษานเิทศึก ์และผ่บ้ริหาร 
ส่ถานศึึกษาให้มีแนวทางในการนิเทศึ ติิด้ติามประเมินผล

l จ้ดัทำาแนวทางการบริห้ารจั้ดการโครงการ 
เรียนภัาษาต�างประเทศึ โด้ยใช้ร่ปแบบการส่่�อส่าร
ส่องทางจุากครช่าวติา่งชาติ ิ(Native Speaker) และ 
คร่ไทยที�มีวิธิีการส่อนเป็นเลิศึ ระดั้บมัธิยมศึึกษา 
ปีการศึึกษา 2565 เพ่�อส่ร้างโอกาส่ให้นักเรียน     
ที�ไม่ได้เ้รยีนภาษาต่ิางประเทศึ ได้เ้รยีนกบัครผ่่ส้่อน
ในรายวิชานั�นร่วมกับนักเรียนจุากโรงเรียนขนาด้
ใหญ่ และส่ามารถเก็บผลการเรียนเข้าในระบบ
รับรองผ่านระบบ Credit Bank

l จ้ดัสรรงบประมาณให้โ้รงเรยีนตน้ทางเพ่�อจุดั้กจิุกรรมรว่มกนัระหวา่งโรงเรยีนติน้ทางและโรงเรยีน
ปลายทาง ภาคเรียนที� 1 และ 2 ปีการศึึกษา 2565

l จ้ัดสรรงบประมาณค�าใช้้จ้�ายในการดำาเนินงาน ค่าจุ้างผ่้ด้่แลระบบ ค่าอินเทอร์เน็ติให้โรงเรียน       
ในโครงการ เพ่�อเป็นค่าส่นับส่นุนการจุัด้ส่่�อการเรียนร่้ ค่าผลิติส่่�อ ข้อส่อบ และค่าวัส่ดุ้ส่ำานักงาน และวัส่ดุ้ 
ในการจุัด้การเรียนการส่อน

ก�รจิัดำประชุมที่�งไกลั (Video Conference) เพื้่อชี�แจิงก�รจิัดำก�รเรียนัก�รสำอนัในัโครงก�รเรียนัภ�ษ�ตุ่�งประเที่ศึ

โดำยใช้รูปแบบก�รสำ่อสำ�รสำองที่�ง เม่อวิันัที่ี� 9 มิถุนั�ยนั 2565

ที่ี�ม� : https://www.obec.go.th/archives/637487

ก�รจิัดำก�รเรียนัก�รสำอนั

ดำ้วิยรูปแบบก�รสำ่อสำ�รสำองที่�ง ค้อ

การจ้ดำการเรียนการสอนที� ใช้้การประชุ้มีทางไกลดำ้วยภาพ

และเสียง (Video Conference) ผู้่านเคร้อข้่าย

อินเทอร์เน็ตโดำยถ่ายทอดำการเรียนการสอนจากโรงเรียน

ต้นทางไปย้งโรงเรียนปลายทาง น้กเรียนในห้องเรียน

ปลายทางสามีารถเรียนรู้ไปพร้อมีก้บน้กเรียนในห้องเรียน

ต้นทาง สามีารถซั้กถามี โต้ตอบก้บครูผูู้้สอนที�ห้องเรียน

ต้นทางไดำ้ตลอดำเวลาการสอน และสามีารถทบทวนบท

เรียนดำ้วยตนเองไดำ้จากวีดำีท้ศึน์การสอนที�บ้นทึกไว้
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ก�รวิัดำแลัะประเมินัผลัที่�งก�รศึึกษ�แลัะก�รประกันัคุณภ�พื้

กระทรวงศึึกษาธิิการ มีการปฏิิร่ประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึึกษา โด้ยมี              
การปรบัปรงุมาติรฐานและประเด้น็พจิุารณาใหส้่ะทอ้นถงึคณุภาพอยา่งแทจุ้รงิ กำาหนด้เกณฑ์แ์ละรายการประเมนิ 
แบบองค์รวม (Holistic Assessment) ซึ่ึ�งเป็นการประเมินโด้ยใช้ข้อม่ลเชิงประจุักษ์ (Evidence Based)  
ลด้ภาระการจุดั้ทำาเอกส่ารที�ใชใ้นการประเมนิ ยดึ้หลักการติดั้ส่นิระด้บัคณุภาพติามหลกัการติดั้ส่นิโด้ยอาศึยั
ความเชี�ยวชาญ (Expert Judgement) ของผ้่ประเมนิ และใชก้ารติรวจุทานผลการประเมนิโด้ยคณะกรรมการ
ประเมินในระด้ับเด้ียวกัน (Peer Review) ปรับกระบวนทัศึน์ในการประเมินที�มีเป้าหมายเพ่�อการพัฒนา  
บนพ่�นฐานบริบทของส่ถานศึึกษา มีการประกาศึใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึึกษา พ.ศึ. 2561 
ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์์และวิธิีการประกันคุณภาพการศึึกษาเพ่�อให้มีกลไกการปฏิิบัติิที�เอ่�อติ่อ    
การด้ำาเนินการติามมาติรฐานการศึกึษาของแต่ิละระดั้บ และเกิด้ประสิ่ทธิภิาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกึษา 
และประกาศึใชม้าติรฐานการศึึกษาระดั้บปฐมวัย ระดั้บการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน และระดั้บการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน
ศึ่นย์การศึึกษาพิเศึษ ประกาศึ ณ วันที� 6 ส่ิงหาคม พ.ศึ. 2561 เพ่�อเป็นหลักเทียบเคียงส่ำาหรับส่ถานศึึกษา 
หนว่ยงานติน้ส่งักดั้ และส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึึกษาทั�งประถมศึกึษาและมธัิยมศึกึษาในการพฒันา ส่ง่เส่รมิ 
ส่นับส่นุน กำากับด่้แล และติิด้ติามติรวจุส่อบคุณภาพการศึึกษา และจุากการปฏิิร่ประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึึกษาของกระทรวงศึึกษาในปัจุจุุบันที�ให้ความส่ำาคัญกับการพัฒนาหลักส่่ติรใน
ลักษณะหลักส่่ติรฐานส่มรรถนะ (Competency - based Curriculum)

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักทด้ส่อบทางการศึึกษา (ส่ทศึ.) จุึงได้้มีการปรับเปลี�ยนการวัด้และประเมินคุณภาพ       
ผ่้เรียนจุากการประเมินแบบแยกส่่วน ค่อ ด้้านความร่้ ด้้านทักษะกระบวนการ และด้้านคุณภาพ มาเป็นการวัด้ 
และประเมินผลแบบองค์รวมในลักษณะของส่มรรถนะผ่้เรียน โด้ยด้ำาเนินการพัฒนาระบบการวัด้และ  
ประเมินผลทางการศึกึษา และการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของส่ถานศึกึษาติามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึึกษา พ.ศึ. 2561 ด้ังนี�

ก�รวิัดำแลัะประเมินัผลัที่�งก�รศึึกษ�

ก�รพื้ัฒนั�ระบบวิัดำประเมินัผลั

l พัื่ฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภัาพื่ผู้้้เรียน 
(NT) และการประเมินความส่ามารถด้้านการอ่านของผ่้เรียน 
(RT) ผา่นระบบออนไลน ์และนำาผลการประเมนิ RT และ NT 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผ่้เรียน ในระด้ับส่ถานศึึกษาเพ่�อ
ใหส้่ถานศึกึษาได้ใ้ชบ้ริการระบบการวัด้และประเมินคุณภาพ
ผ่เ้รยีนผา่นระบบออนไลนส์่ามารถเขา้ถึงข้อมล่ได้จุ้ากเวบ็ไซึ่ติ์
ส่ำานักทด้ส่อบทางการศึึกษา http://nt.obec.go.th/

l จั้ดทำาห้ลักสต้รพัื่ฒนาศึกัยภัาพื่ดา้นการวดัและประเมนิคุณภัาพื่ระดั้บชั�นเรยีนเพ่�อการเรยีนร่ข้อง
ผ่เ้รยีน (Assessment for Learning) และโปรแกรมต้ินแบบระบบการประเมินคณุภาพผ่เ้รยีนด้ว้ยแฟ้มส่ะส่ม
งานอิเล็กทรอนิกส่์ (e-Portfolio)

ก�รประชุมชี�แจิง สำพื้ที่. เร่องก�รประเมินัคุณภ�พื้

ผู้เรียนัผ่�นัที่�งระบบออนัไลันั์
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l จ้ดัทำารายงานผู้ลการประเมนิคณุภัาพื่ผู้้เ้รยีนระดบัช้าต ิปกีารศึึกษา 2564 ติิด้ติามและถอด้บทเรยีน

การนำาผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึึกษาและการวัด้และประเมินผลในชั�นเรียน                

เพ่�อพัฒนาการเรียนร่้ของผ่้เรียน (Assessment for Learning)

พื้ัฒนั�เคร่องม้อประเมินัสำมรรถนัะผู้เรียนัแลัะให้บริก�รในัระบบคลัังข้ั้อสำอบ

ม�ตุรฐ�นั (Standardized Item Bank System : SIBS)

l พื่ฒันาเครื�องมือที�ใช้วั้ดผู้ลประเมนิผู้ลสมรรถึนะที�สำาคญัในการเรยีนร้ ้(Competency) ของผ่เ้รยีน 

ที�เน้นการวัด้ในลักษณะการคิด้วิเคราะห์ อันเป็นกลไกในการส่่งเส่ริมการเรียนร่้และพัฒนาทักษะการคิด้

วิเคราะห์ เร่งรัด้คุณภาพผ่้เรียนส่่่การยกระด้ับคุณภาพการศึึกษาไทยส่่่ระด้ับส่ากล และบรรลุเป้าหมายใน 

การส่ง่เส่รมิการเรยีนร้่และพฒันาทกัษะระด้บัการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน นำาไปบรรจุลุงในคลงัเคร่�องมอ่เพ่�อใหบ้รกิาร 

แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อนำาไปใช้ ประกอบด้้วย

1. เคร่�องม่อวัด้ความส่ามารถด้้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั�นประถมศึึกษาปีที� 1 จุำานวน 3 ชุด้ 

ประกอบด้ว้ย การอ่านออกเส่ยีง และการอ่านร่เ้ร่�อง และได้เ้คร่�องมอ่วดั้ความส่ามารถพ่�นฐานด้า้นภาษาไทย

และด้้านคณิติศึาส่ติร์ของผ่้เรียน (National Test : NT) ชั�นประถมศึึกษาปีที� 3 ด้้านละ 3 ฉบับ ฉบับละ     

30 ข้อ เพ่�อใช้ในการประเมินปีการศึึกษา 2565

2. เคร่�องมอ่วนิจิุฉัยการอา่นในภาวะการถด้ถอยทางการเรยีนร่ ้(Learning Loss) ของผ่เ้รยีนชั�นประถม

ศึกึษาปีที� 3 และชั�นประถมศึกึษาปทีี� 6 ได้เ้คร่�องมอ่วดั้ผลส่มัฤทธิิ� ประวตัิศิึาส่ติร์ หนา้ที�พลเม่องและศึลีธิรรม 

ส่ำาหรับผ่้เรียนชั�นประถมศึึกษาปีที� 3 ชั�นประถมศึึกษาปีที� 6 ชั�นมัธิยมศึึกษาปีที� 3 และชั�นมัธิยมศึึกษาปีที� 6 

ติามนโยบายของส่ำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐานและกระทรวงศึึกษาธิิการ

3. ติ้นฉบับค่่ม่อการประเมินส่มรรถนะของผ่้เรียน 6 ส่มรรถนะ ติาม (ร่าง) กรอบหลักส่่ติรการศึึกษา

ขั�นพ่�นฐาน จุำานวน 4 เล่ม

4. ติน้ฉบบัค่ม่อ่การใชเ้คร่�องมอ่ที�เปน็ขอ้ส่อบเขยีนติอบ (Essay Test) และค่่ม่อการใชเ้คร่�องม่อประเมิน

ส่มรรถนะส่ำาคัญของผ้่เรียนระดั้บการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ติามหลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 

พุทธิศึักราช 2551 จุำานวน 7 เล่ม

5. ติ้นฉบับค่่ม่อการใช้เคร่�องม่อวัด้และประเมินผลเพ่�อพัฒนาการเรียนร่้และส่มรรถนะของผ่้เรียน 

จุำานวน 12 ร่ปแบบ ติามหลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พุทธิศัึกราช 2551 (ฉบับปรับปรุง            

พ.ศึ. 2560) จุำานวน 4 เล่ม และจุัด้พิมพ์ จุำานวน 2,000 เล่ม

l มีคลงัเครื�องมือมาตรฐานเพืื่�อให้บ้รกิารแกห่นว่ยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อนำาไปใชใ้นการประเมินคณุภาพ

การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ผ่านระบบคลังข้อส่อบมาติรฐาน (SIBS) ส่ำาหรับประเมินส่มรรถนะผ่้เรียน ที�มีคุณภาพ

มาติรฐานติรงติามหลักส่่ติรฯ ค่่ม่อประเมินส่มรรถนะส่ำาคัญของผ่้เรียน

ระด้บัการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน ติามหลักส่ต่ิรแกนกลางการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน 

พทุธิศึกัราช 2551 ส่ามารถนำาไปใชใ้นการส่อบวัด้และประเมินผล ส่ำาหรบั 

บริการแก่ ส่พท. ส่ถานศึึกษา และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โด้ยเผยแพร่

ผ่านเว็บไซึ่ติ์ส่ำานักทด้ส่อบทางการศึึกษา (https://bet.obec.go.th/) 
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ซึ่ึ�งมีการชี�แจุง ส่ร้างความเข้าใจุการให้บริการเคร่�องม่อประเมินส่มรรถนะของผ่้เรียนในร่ปแบบการประชุม

ออนไลนผ่์านรายการโทรทศัึนก์ารศึกึษา (OBEC Channel) แกส่่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษา และส่ถานศึกึษา

ก�รประเมินัผลันัักเรียนัร่วิมกับนั�นั�ช�ติุ (Program for International Student 

Assessment : PISA)

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติิ (Program for 

International Student Assessment : PISA) มีวัติถุประส่งค์

เพ่�อประเมินคุณภาพของระบบการจุัด้การศึึกษาของประเทศึ

ส่มาชกิและประเทศึรว่มโครงการ โด้ย PISA ประเมนิความส่ามารถ

ในการใช้ความร่้และทักษะของนักเรียนที�มีอายุ 15 ปี ครอบคลุม

ใน 3 ด้้าน ค่อ การร่้เร่�องการอ่าน (Reading Literacy) การร่้เร่�อง

คณิติศึาส่ติร์ (Mathematical Literacy) และการร่้ เร่�อง

วิทยาศึาส่ติร์ (Scientific Literacy) โด้ยแติ่ละปีจุะมีวิชาที�เน้น 1 วิชา การส่อบ PISA จุะจุัด้ส่อบทุก 3 ปี  

จุัด้ส่อบเฉพาะนักเรียน อายุ 15 ปี ขึ�นไป โด้ยสุ่่มจุากโรงเรียนระด้ับมัธิยมศึึกษาทั�วประเทศึ ผลของคะแนน 

PISA จุะใช้เป็นข้อม่ลส่ำาหรับการบริหารจุัด้การศึึกษาในภาพรวมของประเทศึ ในปี 2565 มีโรงเรียนที�เป็น 

กลุ่มติัวอย่างจุำานวน 280 โรงเรียน โด้ยการประเมินครั�งนี�มีโรงเรียนส่ังกัด้ ส่พฐ. เป็นกลุ่มเป้าหมายจุำานวน

ทั�งส่ิ�น 140 โรงเรียน

ส่พฐ. ได้้พัฒนาระบบ PISA Style Online Testing เป็นระบบข้อส่อบออนไลน์ที�พัฒนาขึ�น              

เพ่�อเป็นการส่่งเส่ริมให้นักเรียนมีความร่้ ความเข้าใจุ ความคุ้นชิน และเติรียมความพร้อมให้กับนักเรียน คร่ 

และบุคลากรทางการศึึกษาในส่ังกัด้ ส่พฐ. ด้้วยร่ปแบบข้อส่อบติามแนว PISA 2018 ให้เด้็กนักเรียนส่ามารถ

เข้ามาทด้ลองทำาข้อส่อบแนว PISA โด้ยส่ามารถเข้าทำาการทด้ส่อบได้้หลายครั�ง เพ่�อความเชี�ยวชาญและเป็น 

การเติรียมติัวส่อบที�เส่ม่อนจุริง ด้้วยเวลาการทำาข้อส่อบจุริง และร่ปแบบ ข้อส่อบที�ติรงติามมาติรฐานส่ากล 

เติรียมความพร้อมก่อนเข้าทำาการทด้ส่อบ PISA จุริง และในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ส่พฐ. โด้ย ศึ่นย์ PISA 

มีการด้ำาเนินการเพ่�อเติรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ด้ังนี�

l เผู้ยแพื่ร�รายงานผู้ลการประเมิน PISA 2018 และความร่้พ่�นฐาน     

เกี�ยวกับโปรแกรมประเมินส่มรรถนะนักเรียนมาติรฐานส่ากล และประกาศึ 

ส่พฐ. เร่�องแนวทางการเติรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ ิ(PISA) ป ี2022 เพ่�อใหส้่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึึกษาและส่ถานศึกึษา

ที�เปิด้ชั�นเรียนในระดั้บมัธิยมศึึกษา ใช้เป็นแนวทางการเติรียมความพร้อมรับ

การประเมิน PISA 2022

l เอกสารค้�มือการดำาเนินงานเตรียมความพื่ร้อมรับการประเมิน

โปรแกรมประเมินส่มรรถนะนักเรียนมาติรฐานส่ากล กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย

เฉพาะ และเอกส่ารค่่ม่อการจุัด้ทำาแผนการขับเคล่�อนการเติรียมความพร้อม
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รบัการประเมนิโปรแกรมประเมนิส่มรรถนะนกัเรยีนมาติรฐานส่ากล ระดั้บ 

ส่พท.

ผลจุากการด้ำาเนินงานพบว่า คร่ผ่้ส่อนแกนนำา จุำานวน 420 คน 

ส่ามารถส่ร้างเคร่�องมอ่ประเมินความฉลาด้ร่ต้ิามแนวทางการประเมิน PISA 

2022 และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จุำานวน 82,699 คน ได้้รับการเติรียม

ความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ PISA Style Online 

Testing และ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ PISA 2022 จุำานวน 140 โรง 

ส่ามารถด้ำาเนินการขับเคล่�อนการเติรียมความพร้อมรับการประเมิน

โปรแกรมประเมินส่มรรถนะนักเรียนมาติรฐานส่ากล ระด้ับส่ถานศึึกษา

ส่อด้คล้องกับการด้ำาเนินงานของ ส่พฐ.

ก�รประกันัคุณภ�พื้ก�รศึึกษ�

ก�รพื้ัฒนั�แลัะสำ่งเสำริมควิ�มเขั้้มแขั้็งระบบก�รประกันัคุณภ�พื้ภ�ยในั

ติามที� พ.ร.บ. การศึึกษาแห่งชาติิ พ.ศึ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติิม (ฉบับที� 2) พ.ศึ. 2545 มาติรา 47 

ได้้กำาหนด้ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึึกษา เพ่�อพัฒนาคุณภาพและมาติรฐานการศึึกษาทุกระด้ับ 

ปัจุจุุบันกระทรวงศึึกษาธิิการได้้ประกาศึใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึึกษา พ.ศึ. 2561 และ

มาติรฐานการศึกึษาระด้บัปฐมวยั ระด้บัการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน และระด้บัการศึกึษาขั�นพ่�นฐานศึน่ยก์ารศึกึษา

พเิศึษ พ.ศึ. 2561 ลงวันที� 6 ส่งิหาคม 2561 ส่ำาหรับให้ส่ถานศึกึษาใชเ้ป็นแนวทางด้ำาเนินงานเพ่�อการประกัน

คณุภาพภายในของส่ถานศึึกษาและเติรียมการส่ำาหรบัการประเมินคณุภาพภายนอก ส่พฐ. โด้ยส่ำานกัทด้ส่อบ

ทางการศึกึษา (ส่ทศึ.) จุงึได้ด้้ำาเนนิการพฒันาและส่ง่เส่รมิความเขม้แขง็ระบบการประกนัคณุภาพภายในติาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึึกษา พ.ศึ. 2561 ด้ังนี�

l สรา้งความเข้า้ใจ้แนวทางการประกนัคณุภัาพื่ภัายในสถึานศึกึษาใน 3 เร่�อง ได้แ้ก่ 1) การรายงาน

ผลการประเมินตินเองของส่ถานศึึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส่ ์(e-SAR) 2) การสั่งเคราะห์รายงานผลการประเมิน

ตินเองของส่ถานศึึกษา (SAR) และการวิเคราะห์ประส่ิทธิิภาพและโอกาส่ของส่ถานศึึกษา ระด้ับเขติพ่�นที� 

การศึกึษา และ 3) แนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกของส่ำานกังานรบัรองมาติรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึึกษา (องค์การมหาชน) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้้วย รองผ่้อำานวยการ ส่พท. ศึึกษานิเทศึก์  

และผ้่ที�รับผิด้ชอบงานประกันคุณภาพการศึึกษา       

จุากส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา จุำานวน 245 เขติ   

และผ้่บรหิารส่ถานศึกึษาและครท่ี�รบัผดิ้ชอบงานประกนั

คุณภาพการศึึกษาของส่ถานศึึกษา จุำานวน 8,560 แห่ง 

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud 

Meetings

e-SAR ค้ออะไร ?

ระบบการรายงานผู้ลการประเมิีนตนเองข้อง

สถานศึึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ค้อระบบที�

เช้อ่มีโยงข้อ้มีลู SAR ระหวา่งสถานศึึกษา สำาน้กงาน

เข้ตพ้�นที�การศึึกษาสพฐ. และ สมีศึ.

ที�มีา: https://esar.obec.go.th
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ผลการด้ำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 พบว่า ส่ถานศึึกษา 29,583 แห่ง ส่่งรายงาน e-SAR 

ผ่านระบบครบทุกแห่ง ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา 245 เขติ ติรวจุส่อบย่นยัน e-SAR ของส่ถานศึึกษา  

ครบทุกแห่ง ด้ำาเนินการส่ังเคราะห์ SAR และรายงานผลการส่ังเคราะห์ SAR ติ่อ ส่พฐ.

l รวบรวมและสรุปผู้ลการสังเคราะห้์รายงานการประเมินตนเองข้องสถึานศึึกษา (SAR) จุำานวน 

1 เล่ม โด้ยส่ังเคราะห์จุาก SAR ของส่ถานศึึกษา ปีการศึึกษา 2564  จุำาแนกเป็นส่ถานศึึกษาระด้ับปฐมวัย 

จุำานวน 16,011 แห่ง จุากส่ถานศึึกษาในสั่งกัด้ ส่พท. จุำานวน 116 เขติ และระดั้บการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 

จุำานวน 14,279 แห่ง จุาก ส่พท. จุำานวน 128 เขติ

l จั้ดทำารายงานสรุปผู้ลการตรวจ้เยี�ยมพื่ื�นที�เช้ิงประเมินเพ่�อพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของส่ถานศึึกษาติามบริบทของส่ถานศึึกษา  

ที�แติกติ่างกัน แบ่งเป็นการติรวจุเยี�ยมพ่�นที�เชิงประเมินโด้ย ส่พท. จุำานวน 735 

โรงเรยีน และการติรวจุเยี�ยมพ่�นที�เชงิประเมนิโด้ยคณะกรรมการจุากส่ว่นกลาง 

จุำานวน 8 โรงเรียน โด้ยมีวัติถุประส่งค์เพ่�อให้ส่ถานศึึกษากลุ่มเป้าหมายได้้รับ

การติิด้ติาม ติรวจุส่อบคุณภาพและให้ได้้รับคำาแนะนำาที�ส่อด้คล้องกับบริบท

การจุดั้การศึกึษาของส่ถานศึกึษาแติล่ะแหง่ รวมทั�งเปน็ขอ้มล่เพ่�อพฒันาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของส่ถานศึึกษาที�ส่่งผลติ่อส่มรรถนะส่ำาคัญของ      

ผ่้เรียน

l จ้ัดทำา (ร�าง) มาตรฐานการศึึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน พื่.ศึ. ... ระด้ับปฐมวัย ระด้ับการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 

และระด้บัการศึกึษาขั�นพ่�นฐานศ่ึนยก์ารศึึกษาพเิศึษ เพ่�อติอบส่นองติามนโยบายของรฐัมนติรวีา่การกระทรวง

ศึึกษาธิิการ ที�ติ้องการให้ปฏิิร่ประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึึกษาทั�งภายในและภายนอก    

โด้ยปรบัปรงุมาติรฐานและติวัชี�วดั้ใหน้อ้ยลง กระชบั และส่ะทอ้นถงึคณุภาพอยา่งแทจุ้รงิ เนน้การประเมนิส่ภาพจุรงิ 

ลด้การจัุด้ทำาเอกส่ารที�ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศึน์ในการประเมินที�มีค่าเป้าหมายเป็นการพัฒนา 

บนพ่�นฐานบริบทของส่ถานศึึกษา และเพ่�อให้ส่อด้คล้องเช่�อมโยงกับการเปลี�ยนแปลง ซึ่ึ�งควรมีการปรับปรุง

และพัฒนามาติรฐานการศึึกษาให้มีความทันส่มัยในทุกระยะ 5 ปี และจุะครบกำาหนด้ในปี พ.ศึ. 2566 นั�น 

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักทด้ส่อบทางการศึึกษา (ส่ทศึ.) จุงึได้จุ้ดั้ทำาโครงการการพฒันามาติรฐานการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน 

พ.ศึ. ....... ระด้บัปฐมวยั ระด้บัการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน และระด้บัการศึกึษาขั�นพ่�นฐานของศึน่ยก์ารศึกึษาพเิศึษ

ขึ�น โด้ยมีขั�นติอนการด้ำาเนินงาน ด้ังนี�
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1. ประชุมรับฟังข้อเส่นอเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนามาติรฐานการศึึกษาจุากผ่้บริหารและ         

ผ่ท้รงคณุวฒุ ิประกอบด้ว้ย ผ่บ้รหิารระดั้บส่ง่จุากหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจุดั้การศึกึษาในส่งักดั้ต่ิาง ๆ  ได้้แก ่

ส่ังกัด้ ส่พฐ. ส่ช. กทม. อปท. ส่ำานักงานพระพุทธิศึาส่นาแห่งชาติิ และผ่้ทรงคุณวุฒิด้้านมาติรฐานและ        

การประกันคุณภาพการศึึกษา

2. ส่ังเคราะห์เอกส่ารงานวิจัุยที�เกี�ยวข้องกับการจุัด้ทำามาติรฐานการศึึกษา และจุัด้ทำาแบบส่ำารวจุ      

การใช้มาติรฐานการศึึกษา พ.ศึ. 2561

3. รับฟังความคิด้เห็นติ่อการใช้มาติรฐานการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พ.ศึ. 2561 เพ่�อการประกันคุณภาพ

ภายในของส่ถานศึึกษาจุากผ่้มีส่่วนเกี�ยวข้องในระดั้บเขติพ่�นที�การศึึกษา และระดั้บส่ถานศึึกษา ติลอด้จุน

ปัญหา อุปส่รรค และข้อคิด้เห็น เพ่�อนำาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาติรฐานการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พ.ศึ. ... 

โด้ยด้ำาเนนิการ 2 รป่แบบ ได้แ้ก่ 1) ประชุมเชงิปฏิบัิติกิาร โด้ยเชญิผ่ที้�มีส่ว่นเกี�ยวข้อง ประกอบด้ว้ย ขา้ราชการ

บำานาญ อาจุารยม์หาวทิยาลยั ผ่อ้ำานวยการส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษา รองผ่อ้ำานวยการส่ำานกังานเขติพ่�นที�

การศึกึษา ศึกึษานเิทศึกท์ี�รบัผิด้ชอบงานประกนัคุณภาพการศึกึษา ผ่บ้รหิารส่ถานศึกึษา และครท่ี�รบัผดิ้ชอบ

งานประกนัคณุภาพการศึกึษาเขา้รว่ม 2) ลงพ่�นที�ติดิ้ติามผลการใชม้าติรฐานการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน พ.ศึ. 2561 

เพ่�อการประกันคุณภาพภายในของส่ถานศึึกษา ณ จุังหวัด้เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศึรีธิรรมราช และจุันทบุรี 

จุังหวัด้ละ 2 โรงเรียน รวมทั�งส่ิ�น 8 โรงเรียน

ก�รบริห�รจิัดำก�รคุณภ�พื้แลัะม�ตุรฐ�นัสำถ�นัศึึกษ�

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักทด้ส่อบทางการศึึกษา (ส่ทศึ.) ส่่งเส่ริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของส่ถานศึึกษาทุกขนาด้และทุกประเภทการจัุด้การศึึกษา ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปติามกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึึกษา พ.ศึ. 2561 กำาหนด้ไว้ โด้ยใช้กลไกส่ำาคัญ 3 กลไก ได้้แก่ 1) การคัด้เล่อก  

ส่ถานศึึกษาเพ่�อรับรางวัล IQA AWARD 2) การบริหารจุัด้การคุณภาพและมาติรฐานการศึึกษาติามแนวทาง

การปฏิิร่ปการจัุด้การเรียนร่้เพ่�อการประกันคุณภาพระดั้บห้องเรียนที�ใช้ส่ถานศึึกษาเป็นฐาน และ                    

3) การส่ร้างเคร่อข่ายนวัติกรรมคุณภาพส่ถานศึึกษา

การคัดเลือกสถึานศึึกษาเพื่ื�อรับรางวัล IQA AWARD ได้้เริ�มด้ำาเนินการมาติั�งแติ่ปีการศึึกษา 2561  

มีกระบวนการคัด้เล่อกส่ถานศึึกษารางวัล IQA AWARD โด้ยใช้ข้อม่ลและร่องรอยหลักฐานที�มีอย่่ติามส่ภาพ

จุรงิ ทั�งที�ด้ำาเนินการผา่นมาแลว้และด้ำาเนนิการอย่ใ่นปจัุจุุบนัของส่ถานศึกึษา ส่ถานศึกึษาไมต่ิอ้งจุดั้ทำาขอ้มล่

และเอกส่ารหลักฐานเพ่�อประกอบการพิจุารณาคัด้เล่อกเพิ�มเติิมอีก โด้ยส่ถานศึึกษาทุกแห่งมีส่ิทธิิ�ได้้รับการ

พิจุารณา ไม่ติ้องส่มัครแติ่ประการใด้ ส่ำาหรับส่ถานศึึกษาที�รับรางวัล IQA AWARD จุะเป็นส่ถานศึึกษาที�มี

ระบบและกลไกการบริหารจัุด้การคุณภาพและมาติรฐานการศึึกษาติามบริบทของตินเองได้้อย่างเหมาะส่ม

และมีประส่ิทธิิภาพติามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้้แก่ 1) การกำาหนด้เป้าหมายมาติรฐานคุณภาพของ

ส่ถานศึึกษาที�ส่อด้คล้องกับมาติรฐานการศึึกษา 2) การขับเคล่�อนคุณภาพส่่่มาติรฐานของส่ถานศึึกษา            

3) การประเมนิความส่ำาเรจ็ุติามมาติรฐานของส่ถานศึกึษา 4) การนำาการเปลี�ยนแปลงส่่ส่่ถานศึกึษาและการส่รา้ง

คุณค่าแก่วงวิชาการและ 5) การเกิด้วัฒนธิรรมคุณภาพที�ส่ะท้อนการพัฒนาที�ยั�งย่น ส่่งผลให้การจัุด้             
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การศึึกษามีผลส่ัมฤทธิิ�ยอด้เยี�ยมอย่างติ่อเน่�อง ทำาให้ได้้รับการยอมรับให้เป็นผ่้นำาด้้านการประกันคุณภาพ

การศึกึษา ส่ามารถเผยแพร่ให้แก่ส่ถานศึึกษาในพ่�นที�ได้ร่้วมเรยีนร่ ้เพ่�อเป็นแบบอย่างในการปรับใชแ้ละพัฒนา

ระบบการบริหารจุัด้การคุณภาพและมาติรฐานการศึึกษาของตินเองให้เหมาะส่มติามบริบทอย่างมี

ประส่ิทธิิภาพ

สถึานศึึกษาที�ได้รับรางวัล IQA AWARD มีทั�งหมด้ จุำานวน 682 แห่ง แบ่งเป็น

1) ส่ถานศึึกษาทั�วไป จุำานวน 675 แห่ง โด้ยเป็นส่ถานศึึกษาขนาด้เล็ก จุำานวน 236 แห่ง ขนาด้กลาง 

จุำานวน 155 แห่ง ขนาด้ใหญ่ จุำานวน 141 แห่ง และขนาด้ใหญ่พิเศึษ จุำานวน 143 แห่ง

2) ส่ถานศึึกษาที�จุัด้การศึึกษาส่งเคราะห์ ส่ถานศึึกษาที�จัุด้การศึึกษาเฉพาะความพิการ และศึ่นย์       

การศึึกษาพิเศึษ จุำานวน 7 แห่ง

โด้ยพร้อมเป็นส่ถานศึึกษาแกนนำาในเคร่อข่ายนวัติกรรมคุณภาพ 1 ช่วย 3 จุำานวน 178 แห่ง และ      

มีส่ถานศึึกษาในพ่�นที�ใกล้เคียงส่มัครเป็นส่ถานศึึกษาร่วมพัฒนา จุำานวน 558 แห่ง โด้ยร่วมม่อกันส่ร้าง         

เคร่อข่ายนวัติกรรมคุณภาพส่ถานศึึกษา จุำานวน 178 เคร่อข่ายนวัติกรรม ใน 96 เขติ ส่ถานศึึกษาติ้นแบบ

การประกันคุณภาพระด้ับห้องเรียน 38 แห่ง ให้แก่ ส่พท. ที�เป็นพ่�นที�เป้าหมายทั�ง 38 เขติ ส่ามารถด้่ข้อม่ล

เพิ�มเติิมจุากคลังส่ารส่นเทศึ IQA AWARD (http://iqaaward.obec.go.th)

ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ส่พฐ. ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l สนับสนุนการคัดเลือกสถึานศึึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจ้ำาปีการศึึกษา 2564

 - จุัด้ทำาแนวทางการจัุด้ส่รรงบประมาณให้แก่ศึึกษานิเทศึก์งานประกันคุณภาพ ส่พท. 245 เขติ 

ด้ำาเนินการในส่ถานศึึกษา ส่ังกัด้ ส่พป. จุำานวน 27,040 แห่ง ส่ังกัด้ ส่พม. จุำานวน 2,360 แห่ง และส่ำานัก

บริหารงานการศึึกษาพิเศึษ ด้ำาเนินการในกับส่ถานศึึกษาในส่ังกัด้ จุำานวน 183 แห่ง

 - จุัด้ทำา (ร่าง) แนวทางการคัด้เล่อกส่ถานศึึกษาเพ่�อรับรางวัล IQA AWARD ประจุำาปีการศึึกษา 

2564 ส่ำาหรับส่ถานศึึกษาจุัด้การศึึกษาทั�วไป ส่ถานศึึกษาจุัด้การศึึกษาส่งเคราะห์ ส่ถานศึึกษาจุัด้การศึึกษา

เฉพาะความพิการ และศ่ึนย์การศึึกษาพิเศึษ จุำานวน 4 เล่ม และจุัด้ทำาในร่ปแบบหนังส่่ออิเล็กทรอนิกส่์       

(e - Book) เพ่�อจุัด้ส่่งให้แก่ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาทุกแห่งและส่ำานักบริหารงานการศึึกษาพิเศึษ        

เพ่�อประชาส่ัมพันธิ์ให้แก่ส่ถานศึึกษาทุกแห่งในส่ังกัด้ติ่อไป

l พื่ัฒนาเครือข้�ายนวัตกรรมคุณภัาพื่สถึานศึึกษา

 - จุัด้พิธิีลงนามความร่วมม่อระหว่างเลขาธิิการ กพฐ. รองเลขาธิิการ กพฐ. ผ่้อำานวยการส่ำานัก

ทด้ส่อบทางการศึึกษา ผ่้อำานวยการกลุ่มส่่งเส่ริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในส่ถานศึึกษา   

กบัผ่อ้ำานวยการ ส่พท. จุำานวน 96 คน ผ่อ้ำานวยการส่ำานกับรหิารงานการศึกึษาพเิศึษ และผ่อ้ำานวยการส่ถานศึกึษา 

ที�เป็นส่ถานศึึกษาแกนนำา จุำานวน 178 คน

 - ลงนามบนัทกึขอ้ติกลงความร่วมมอ่ระหวา่งเครอ่ขา่ยนวตัิกรรมคุณภาพส่ถานศึกึษากับหน่วยงาน

ที�กำากับด้่แล ประกอบด้้วย ส่พท. ส่ำานักบริหารงานการศึึกษาพิเศึษ เคร่อข่ายนวัติกรรมคุณภาพส่ถานศึึกษา 

คณะทำางานส่่งเส่ริมเคร่อข่ายนวัติกรรมคุณภาพส่ถานศึึกษาทุกระดั้บ ส่ถานศึึกษา แกนนำา ส่ถานศึึกษา

ร่วมพัฒนา นักวิชาการ และวิทยากร
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 - จุัด้ส่รรงบประมาณส่นับส่นุนการด้ำาเนินงานติามแผนเคร่อข่ายนวัติกรรมคุณภาพส่ถานศึึกษา 

ของ 178 เคร่อข่าย ประกอบด้้วย ส่ถานศึึกษาแกนนำา จุำานวน 178 แห่ง และส่ถานศึึกษาร่วมพัฒนา จุำานวน 

558 แห่ง วงเงินจุำานวน 1,780,000 บาท

l ติดตามและสะทอ้นคดิการบรหิ้ารจ้ดัการคณุภัาพื่และมาตรฐานการศึกึษา เพ่�อการประกนัคณุภาพ

ระด้ับห้องเรียนที�ใช้ส่ถานศึึกษาเป็นฐาน โด้ยการลงพ่�นที�ติิด้ติามการด้ำาเนินงานของส่ถานศึึกษาต้ินแบบ     

การประกันคุณภาพ ระด้ับห้องเรียนใน 4 ภ่มิภาค จุำานวน 15 โรงเรียน และติิด้ติามการด้ำาเนินงานติาม 

แนวคดิ้การปฏิริป่การเรยีนร่เ้พ่�อการประกนัคุณภาพระดั้บหอ้งเรยีนของส่ถานศึกึษานำารอ่ง จุำานวน 23 แห่ง 

ผ่านระบบออนไลน์

กรอบคุณวิุฒิแห่งช�ตุิ (NQF) แลัะกรอบคุณวิุฒิอ้�งอิงอ�เซีียนั

สพฐ. ได้้พัฒนาการจััด้การศึึกษาขัั้�นพ้�นฐานในการผลิิตแลิะพัฒนาผ้้เรียน ให้้มีีความีร้้ ทัักษะ              

ความีส่ามารถ และประส่บการณ์ที�เช่�อมโยงกบัความติอ้งการของติลาด้แรงงานในภาคผลิติและบริการ ให้ส่อด้คล้อง 

กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติิ (NQF) ที�กำาหนด้องค์ประกอบของคุณวุฒิ (Descriptors) ที�เป็นแกนกลาง               

ในการอ้างอิงไว้ 8 ระด้ับ บนฐานของผลลัพธิ์การเรียนร่้ (Learning Outcomes) ซึ่ึ�งประกอบด้้วย 3 ส่่วน             

ได้้แก่ ความร่้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และความส่ามารถในการประยุกติ์ใช้และความรับผิด้ชอบ 

(Application and Responsibility) โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l พัื่ฒนา (ร�าง) กรอบห้ลักส้ตรการศึึกษาข้ั�นพืื่�นฐาน พืุ่ทธีศึักราช้ .... ในลักษณะหลักส่่ติร                

ฐานส่มรรถนะ ที�มุ่งให้ผ่้เรียนได้้รับการพัฒนาส่มรรถนะหลักที�ส่ำาคัญติ่อการใช้ชีวิติ การทำางาน และการเรียนร่ ้

ที�จุำาเป็นติ่อการด้ำารงชีวิติอย่างมีคุณภาพในโลกศึติวรรษที� 21

l พัื่ฒนาร้ปแบบการจ้ัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที�เน้นให้ผ่้เรียนได้้เรียนร้่ด้้วย

ตินเอง และพัฒนาส่่�อการเรียนร่้ให้เป็นเคร่�องม่อส่ำาคัญในการส่่งเส่ริมส่นับส่นุนการจุัด้การเรียนร่้เพ่�อพัฒนา

ส่มรรถนะผ่้เรียนติามที�กำาหนด้ใน (ร่าง) กรอบหลักส่่ติรการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พุทธิศัึกราช .... ในลักษณะ

หลักส่่ติรฐานส่มรรถนะ

l พัื่ฒนาคร้และบุคลากรทางการศึึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิ้ทัล โด้ยใช้ศึ่นย์พัฒนาศัึกยภาพบุคคล      

เพ่�อความเป็นเลิศึ (HCEC) ที�จุัด้ติั�งไว้เป็นศึ่นย์กลางการอบรมในระด้ับพ่�นที�ครอบคลุม 77 จุังหวัด้ จุำานวน 

185 ศึ่นย์ เพ่�อเส่ริมศึักยภาพในการจุัด้การเรียนร่้

l พัื่ฒนาผู้้้เรียนด้วยการจั้ดกิจ้กรรมการเรียนร้้ที�ห้ลากห้ลายตามแนวคิดพื่หุ้ปัญญา ส่่งเส่ริม           

การจุดั้การเรยีนการส่อนในการพฒันาทกัษะอาชพีและส่รา้งเส่รมิประส่บการณท์างอาชพีติามความถนดั้และ

ศึักยภาพของนักเรียน ส่่งเส่ริมให้นักเรียนชั�นมัธิยมศึึกษาติอนติ้น โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งนักเรียนชั�นมัธิยมศึึกษา

ปีที� 3 ได้้ค้นพบติัวเองผ่านแบบวัด้ความส่นใจุในอาชีพ และมีโอกาส่ส่ร้างเส่ริมประส่บการณ์อาชีพผ่าน       

การฝึึกประส่บการณ์อาชีพ (Work Experience) และพัฒนาความร่้และทักษะด้้านเทคโนโลยีด้ิจุิทัล และ

ด้้านการประกอบอาชีพอุติส่าหกรรมเป้าหมายในอนาคติรองรับเขติพัฒนาเพิเศึษภาคติะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) แบบเน้นการมีส่่วนร่วมกับภาคเอกชน
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ก�รศึึกษ�เพื้่อพื้ัฒนั�ที่ักษะอ�ชีพื้

การศึึกษาเพ่�อพัฒนาทักษะอาชีพเป็นหนึ�งในเป้าหมายส่ำาคัญในการจุัด้การศึึกษาของ ส่พฐ. ได้้ด้ำาเนิน

การจุัด้การศึึกษาเพ่�อพัฒนาทักษะอาชีพ ให้มีทักษะและส่มรรถนะส่อด้คล้องกับการเปลี�ยนแปลงที�เกิด้จุาก

เทคโนโลยีด้ิจุิทัลและอาชีพที�เกิด้ใหม่ (Digital Disruption) รวมทั�งการส่ร้างความส่ามารถในการแข่งขัน     

ที�มุ่งเน้นพัฒนาศึักยภาพ ทักษะการเรียนร่้และให้ความร่วมม่อในการพัฒนาขีด้ความส่ามารถของผ่้เรียน    

โด้ยบ่รณาการร่วมกับการจุัด้การเรียนร่้ในชั�นเรียน ด้ังนี�

พื้ัฒนั�ควิ�มเขั้้มแขั้็งง�นัแนัะแนัวิเพื้่อสำ่งเสำริมก�รศึึกษ�อ�ชีพื้ จุัด้ติั�งศึ่นย์แนะแนวประจุำาจุังหวัด้และ      

ศึน่ยแ์นะแนวประจุำาส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษา และจุดั้ทำาค่ม่่อการใชโ้ปรแกรมแบบวดั้ความส่นใจุในอาชพี

ของนักเรียน ระด้ับชั�นประถมศึึกษาปีที� 4 – 6 ในร่ปแบบอิเล็กทรอนิกส่์ (Career Interest Test : CI - Test) 

เพ่�อให้นักเรียนค้นพบความส่นใจุในอาชีพของตินเอง

โครงก�รสำะพื้�นัเช่อมโยงก�รจิัดำก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นัเพื้่อก�รมีง�นัที่ำ� เป็นการส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน 

ส่ถานศึึกษาจัุด้การเรียนการส่อนติามร่ปแบบการจัุด้การศึึกษาเพ่�อการประกอบอาชีพและการศึึกษาต่ิอ    

ด้้วยกิจุกรรม ด้ังนี�

l จั้ดกิจ้กรรม OBEC Young Creative Chef Competition (สุ่ด้ยอด้เชฟนักคิด้ส่่่นักธิุรกิจุ          

รุ่นเยาว์) ทำาให้ผ่้เรียนมีคุณลักษณะและส่มรรถนะวิชาชีพพร้อมติ่อการประกอบอาชีพและการศึึกษาติ่อ    

และส่ถานศึึกษามีร่ปแบบการเรียนร่้และพัฒนาผ่้เรียนด้้วยการจุัด้การเรียนร่้แบบบ่รณาการด้้านอาชีพ

l จ้ดัการศึกึษาห้ลักสต้รประกาศึนียบัตรวิช้าชี้พื่ (ปวช้.) ในโรงเรยีนระด้บัมธัิยมศึกึษา ส่งักดั้ ส่พฐ. จุำานวน 

41 โรงเรียน รวม 12 ส่าขาวิชา ด้ังนี� 1) ประเภทวิชาอุติส่าหกรรม เปิด้ส่อนส่าขาวิชาช่างยนติ์ ส่าขาวิชาช่าง

เช่�อมโลหะ ส่าขาวิชาช่างไฟฟ้ากำาลัง และส่าขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส่์ 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            

กรอบคุณวิุฒิแห่งช�ตุิ (NQF) ค้ออะไร ?

กรอบคณุวฒุแิหง่ช้าต ิ(NQF) ค้อ กรอบแนวทางการเช้อ่มีโยง ผลลัพธ์ก์ารเรียนร้�ของระดัับคุุณวุุฒิิ

การศึึกษาตามีเกณฑ์์มีาตรฐานการเรยีนรูใ้นแตล่ะระด้ำบและประเภทการศึึกษาข้องผูู้ส้ำาเรจ็การศึึกษาท้�งการศึึกษา

ในระบบ การศึึกษานอกระบบ การศึึกษาตามีอ้ธิยาศึ้ย และการศึึกษาระบบทวิภาคี ก้บ ระดัับการปฏิิบัติิงานติาม

มาติรฐานอาชีีพ เพ่อนำาไปเทียบเคียงก้บกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซีัยน (AQRF) โดำยที�การข้้บเคล่อนกรอบ

คุณวุฒิแห่งช้าติ เป็นเร่องที�เกี�ยวเน่องก้บหลายหน่วยงานท้�งหน่วยงานดำ้านการศึึกษาและดำ้านอาช้ีพ

คุณวุฒิทางการศึึกษา

l คุณวุฒิทางการศึึกษาระดับการศึึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน 
สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาข้ั�นพื่ื�นฐาน

l คุณวุฒิทางการศึึกษาระดับอาช้ีวศึึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการอาช้ีวศึึกษา

l คุณวุฒิทางการศึึกษาระดับอุดมศึึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา

กรอบคุณวุฒิแห้�งช้าติ

มาตรฐานอาช้ีพื่

n มาตรฐานอาช้ีพื่และคุณวุฒิวิช้าช้ีพื่ 
สถึาบันคุณวุฒิวิช้าช้ีพื่ (องค์การมห้าช้น)

n มาตรฐานฝีีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

n กรอบสมรรถึนะอาเซียนด้านการท�องเที�ยว 
กระทรวงการท�องเที�ยวและกีฬา

n มาตรฐานวิช้าช้ีพื่ข้ององค์กรวิช้าช้ีพื่ ห้รือ 
มาตรฐานอาช้ีพื่ข้องสถึานประกอบการ

ที่ี�ม�: ควิ�มเช่อมโยงระหวิ่�งคุณวิุฒิ

ที่�งก�รศึึกษ�กับม�ตุรฐ�นัอ�ชีพื้ 

สำำ�นัักง�นัเลัขั้�ธีิก�รสำภ�ก�รศึึกษ�
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เปิด้ส่อนส่าขาวิชาการบัญชี ส่าขาวิชาการติลาด้ ส่าขาวิชาคอมพิวเติอร์ธิุรกิจุ และส่าขาวิชาธิุรกิจุค้าปลีก   

3) ประเภทวิชาคหกรรม เปิด้ส่อนส่าขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4) ประเภทวิชาเกษติรกรรม เปิด้ส่อน

ส่าขาวิชาเกษติรศึาส่ติร์ 5) ประเภทวิชาเทคโนโลยีส่ารส่นเทศึและการส่่�อส่าร เปิด้ส่อน ส่าขาวิชาเทคโนโลยี

ส่ารส่นเทศึ และ 6) ประเภทวิชาอุติส่าหกรรมท่องเที�ยว เปิด้ส่อนส่าขาวิชาการโรงแรม โด้ยด้ำาเนินการติาม

ระเบียบหลักเกณฑ์์ของส่ำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึึกษา ซึ่ึ�งจุะเป็นการเพิ�มโอกาส่ให้ผ่้เรียนได้้เรียน

ส่ายอาชีพมากขึ�น

ห้องเรียนักีฬ� เป็นการเพิ�มโอกาส่ให้ผ่้เรียนที�มีความส่ามารถพิเศึษด้้านกีฬาได้้รับการพัฒนาอย่าง              

เติ็มศึักยภาพจุากผ่้เชี�ยวชาญในแต่ิละด้้าน และได้้เข้าร่วมแข่งขันในหลากหลายเวทีทั�งในและต่ิางประเทศึ 

เพ่�อให้ผ่เ้รยีนได้รั้บการพัฒนาทักษะและประส่บการณ์ในการแขง่ขันส่่่การประกอบอาชีพด้า้นกีฬาในอนาคติ  

ส่พฐ. ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l จั้ดสรรงบประมาณที�จ้ำาเป็นในการดำาเนินงาน เช่น เงินอุด้หนุนรายหัวนักเรียน งบค่าซึ่่อมแซึ่ม

อาคารหอพักนักเรียนกีฬา จุำานวน 2 โรงเรียน งบค่าใช้จุ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจุำาภาคเรียน

ที� 2 ปีการศึึกษา 2564 ของโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา จุำานวน 9 โรงเรียน

l สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการแข้�งขั้นกีฬา โด้ยการคัด้เล่อกนักกีฬาเป็นติัวแทนเข้าร่วม             

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ซึ่ีเล็ค” เยาวชนชาย - หญิง ชิงชนะเลิศึแห่งประเทศึไทย ประจุำาปี 2565 ในนาม 

ทีมโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระหว่างวันที� 17 – 26 เมษายน 2565 และส่นับส่นุนงบค่าใช้จุ่ายใน   

การเติรียมความพร้อมและการฝึึกซึ่้อม เพ่�อติ่อยอด้ไปส่่่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระด้ับนานาชาติิ

l ประช้าสัมพื่ันธี์และส�งเสริมให้้มีการแข้�งข้ันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน ส่พฐ. ระด้ับภ่มิภาค ประจุำาป ี

2565 ระหว่างวันที� 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 65 จุัด้ใน 5 ภ่มิภาค ได้้แก่ ภัาคเห้นือ ณ โรงเรียนสุ่โขทัย

วิทยาคม จุังหวัด้สุ่โขทัย ภัาคตะวันตก ณ โรงเรียนกาญจุนานุเคราะห์ จุังหวัด้กาญจุนบุรี ภัาคใต้ ณ       

โรงเรียนอ่าวลึกประชาส่รรค์ จุังหวัด้กระบี� ภัาคกลาง ณ โรงเรียนโยธิินบ่รณะ กรุงเทพมหานคร                    

และ ภัาคตะวันออกเฉียงเห้นือ ณ โรงเรียนเม่องเลย จุังหวัด้เลย

ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 มีนักเรียนได้้รับคัด้เล่อกให้ติิด้ทีมชาติิ ใน 4 ประเภทกีฬา ได้้แก่ ฟุติบอล

หญิง 3 คน (ส่มุทรส่าคร) บาส่เกติบอลหญิง 2 คน (ชัยภ่มิ) วอลเลย์บอลหญิง 1 คน (สุ่โขทัย) ฟุติบอล       

ชาย 1 คน (เพชรบ่รณ์) และได้้รับคัด้เล่อกเข้าร่วม “โครงการส่ร้างโอกาส่ให้นักกีฬาเยาวชนส่่่การแข่งขัน 
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กีฬาอาชีพในระด้ับนานาชาติิ ติ่อยอด้ส่่่ความส่ำาเร็จุในระด้ับนานาชาติิ” ณ ศึ่นย์ฝึึกซึ่้อมส่โมส่รคอนซึ่าโด้เล 

ซึ่ัปโปโร ประเทศึญี�ปุ่น กีฬาฟุติบอลชาย 1 คน (เพชรบ่รณ์)

ก�รพื้ัฒนั�ควิ�มรู้แลัะที่ักษะดำ้�นัเที่คโนัโลัยีดำิจิิทัี่ลั แลัะดำ้�นัก�รประกอบอ�ชีพื้

อุตุสำ�หกรรมเป้�หม�ยในัอนั�คตุ (10+2) เพื้่อรองรับเขั้ตุพื้ัฒนั�พื้ิเศึษ               

ภ�คตุะวิันัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

ส่พฐ. โด้ยส่ำานักบริหารงานการมัธิยมศึึกษาติอนปลาย (ส่มป.) จุัด้ทำาโครงการจุัด้การศึึกษาด้้านอาชีพ

เพ่�อรองรับการพัฒนาในเขติพัฒนาพิเศึษภาคติะวันออก (EEC) ซึ่ึ�งโรงเรียนมัธิยมในโครงการ จุำานวน              

80 โรงเรยีน ประกอบด้ว้ย ส่งักดั้ส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษามธัิยมศึกึษาฉะเชงิเทรา จุำานวน 29 โรงเรยีน ส่งักดั้ 

ส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษามัธิยมศึึกษาชลบุร ีระยอง จุำานวน 51 โรงเรยีน ส่ามารถส่ร้างหรอ่พัฒนารายวิชา

เพิ�มเติิม ส่่�อ นวัติกรรมที�ส่อด้คล้องกับอุติส่าหกรรมเป้าหมาย (10+2) ของเขติพ่�นที� EEC ได้้ติามบริบท      

เพ่�อส่ง่เส่รมิใหผ้่เ้รยีนมคีวามร่ ้ความเขา้ใจุ ทกัษะที�ติรงติามความติอ้งการและความถนดั้ของตินเอง ส่ามารถ

ติดั้สิ่นใจุวางแผนเพ่�อศึกึษาติอ่ในส่ถาบันอาชวีศึึกษาหรอ่ส่ถาบันอดุ้มศึกึษาที�ส่นใจุ ซึึ่�งอตุิส่าหกรรมเปา้หมาย 

(10+2) ประกอบด้้วย 1. อุติส่าหกรรมยานยนต์ิส่มัยใหม่ 2. อุติส่าหกรรมอิเล็กทรอนิกส่์อัจุฉริยะ                       

3. อตุิส่าหกรรมการทอ่งเที�ยวกลุม่รายได้ด้้แีละทอ่งเที�ยวเชงิส่ขุภาพ 4. อตุิส่าหกรรมการเกษติรและเทคโนโลยี

ชีวภาพ 5. อุติส่าหกรรมการแปรร่ปอาหาร 6. อุติส่าหกรรมหุ่นยนติ์เพ่�ออุติส่าหกรรม 7. อุติส่าหกรรมการ      

แพทย์ครบวงจุร 8. อุติส่าหกรรมขนส่่งและการบิน 9. อุติส่าหกรรมเช่�อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ             

10. อุติส่าหกรรมด้ิจุิทัล 11. อุติส่าหกรรมป้องกันประเทศึ และ 12. อุติส่าหกรรมพัฒนาคนและการศึึกษา ซึ่ึ�งใน 

ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 มีกิจุกรรมส่นับส่นุน ด้ังนี�

l ขั้บเคลื�อนการสร้างห้รือพื่ฒันารายวิช้าเพื่ิ�มเติมในหลกัส่ต่ิรส่ถานศึกึษา ส่่�อ นวัติกรรมที�ส่อด้คล้อง

กบัอตุิส่าหกรรมเปา้หมายในพ่�นที� EEC ติามบรบิทของตินเอง โด้ยจุดั้ส่รรงบประมาณใหโ้รงเรยีนในโครงการ

ทั�ง 80 โรงเรียน

l ออกแบบกิจ้กรรมฐานสมรรถึนะและนวัตกรรมการสอนกลุ�มโรงเรียนในพื่ื�นที� EEC โด้ยร่วมกับ

ส่ำานักงานพัฒนาวิทยาศึาส่ติร์และเทคโนโลยีแห่งชาติิ (ส่วทช.) เพ่�ออบรมให้กับ          

ผ่้บริหาร คร่และผ่้เกี�ยวข้อง ทั�ง 80 โรงเรียน

l จ้ัดกิจ้กรรม Show & Share Metaverse นิทรรศึการเส่ม่อนจุริงของคร่

ในพ่�นที� EEC ได้้ร่วมแบ่งปันไอเด้ียผลงานการออกแบบกิจุกรรมส่ะเติ็มศึึกษา          

บร่ณาการส่ร้างส่มรรถนะ และการพัฒนารายวิชาเพิ�มเติมิที�ส่อด้คล้องกับอุติส่าหกรรม

เป้าหมายในพ่�นที� EEC ส่่่หลักส่่ติรส่ถานศึึกษา (ร่วมกับ ส่วทช.) เพ่�อเพิ�มพ่นความร่้ 

ทักษะด้้าน STEM เส่ริมส่ร้างส่มรรถนะด้้านกำาลังคนให้ติรงกับความต้ิองการของ

อุติส่าหกรรมเป้าหมายในพ่�นที� EEC จุำานวน 3 หลักส่่ติร ประกอบด้้วย 1. ห้ลักส้ตร 

“ยานยนต์และข้นส�งสมัยให้ม�” 2. ห้ลักส้ตร “อาห้ารและอาห้ารเพื่ื�ออนาคต”      

3. ห้ลักส้ตร “อุตสาห้กรรมเกษตรและเทคโนโลยีช้ีวภัาพื่” ทำาให้คร่ที�เข้าร่วม
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กจิุกรรมได้แ้ลกเปลี�ยนนวตัิกรรมการส่อนและนำาไปส่่ก่ารพฒันารายวชิาเพิ�มเติมิที�ส่อด้คลอ้งกบัอตุิส่าหกรรม

เป้าหมายในเขติ EEC ในหลักส่่ติรส่ถานศึึกษา ส่่งผลให้ผ่้เรียนเห็นเส่้นทางอาชีพในกลุ่มอุติส่าหกรรม            

เป้าหมายในเขติพ่�นที� EEC

ก�รพื้ัฒนั�เดำ็กปฐมวิัย

การจัุด้การศึึกษาและการเรียนร่้ในระด้ับปฐมวัย ยึด้หลักการส่ำาคัญ ค่อ การพัฒนาเด้็กแบบองค์รวม 

(Holistic Development) ให้เด้็กมีพัฒนาการทั�ง 4 ด้้าน ประกอบด้้วย ร่างกาย อารมณ์-จุิติใจุ ส่ังคม และ

ส่ติิปัญญา อย่างส่มวัย รวมทั�งพัฒนาด้้านติัวติน (Self Development) พัฒนาทักษะส่มอง (Executive 

Function : EF) ให้มากขึ�น เพ่�อให้เด้็กร่้ส่ึกมีคุณค่า มีความเช่�อมั�น และภ่มิใจุในตินเอง และเป็นเด้็กที�คิด้เป็น 

มีเหติุมีผล และร่้จุักกำากับตินเอง เน้นความร่วมม่อระหว่างผ่้ปกครอง ชุมชน และส่ถานศึึกษา พัฒนาการคิด้

วิเคราะห์เชิงระบบลงม่อปฏิิบัติิ (Enactive) ด้้วยประส่บการณ์ติามมุมติ่าง ๆ เพ่�อให้ส่ัมพันธิ์กับการเรียนร่้

ของส่มอง และจัุด้ส่ภาพแวด้ล้อมในส่ถานศึึกษาให้เห็นแบบอย่างของพฤติิกรรมการด้ำาเนินชีวิติที�ด้ีงาม         

อกีทั�งกระทรวงศึกึษาธิิการได้มี้การปรับเปลี�ยนการเรยีนการส่อนติามหลักส่ต่ิรองิมาติรฐานไปส่่ห่ลักส่ต่ิรที�องิ 

ส่มรรถนะผ่้เรียนเป็นส่ำาคัญ ส่พฐ. ได้้ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

ก�รพื้ฒันั�หลักัสูำตุรก�รศึึกษ�ปฐมวัิยสำูก่�รเรียนัรู้ทีี่�พื้ฒันั�สำมรรถนัะผูเ้รียนัเปน็ัสำำ�คัญ

แนัวิที่�งก�รจิดัำประสำบก�รณก์�รเรยีนัก�รสำอนัสำูก่�รเรยีนัรูฐ้�นัสำมรรถนัะเดำก็ปฐมวิยั

l จั้ดทำาร�างความห้มายและการวเิคราะห้ก์ารเช้ื�อมต�อระห้ว�างมาตรฐาน

คณุลกัษณะที�พื่งึประสงค ์ติามหลกัส่ต่ิรการศึกึษาปฐมวยั พทุธิศัึกราช 2560 กบั

ส่มรรถนะส่ำาคัญของผ้่เรียนติามหลักส่่ติรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 

พุทธิศัึกราช 2551 และกรอบโครงร่างเอกส่ารแนวทางการจัุด้ประส่บการณ์      

การเรียนการส่อนส่่่การเรียนร่้ฐานส่มรรถนะระด้ับปฐมวัย

l จั้ดประชุ้มเช้ิงปฏิิบัติการพัื่ฒนาการจั้ดประสบการณ์แบบ Active 

Learning ส่่่ส่มรรถนะเด้็กระด้ับปฐมวัย และจุัด้ทำาเอกส่ารแนวทางการจุัด้        

การเรยีนร่เ้ชงิรกุ (Active Learning) ส่ำาหรบัครผ่่ส้่อนเกี�ยวกบัการพฒันาเด้ก็ปฐมวยั 

เพ่�อเป็นแนวทางให้ส่ถานศึึกษานำาไปใช้พัฒนาคุณภาพผ่้เรียนปฐมวัย

แนัวิที่�งก�รแก้ปัญห�ภ�วิะถดำถอยที่�งพื้ัฒนั�ก�รแลัะก�รเรียนัรู ้

ขั้องเดำ็กปฐมวิัย

l มอบแนวทางการเตรียมความพื่ร้อมช้�วงก�อนเปิดภัาคเรยีนที� 1/2565 

ในการประชุุมีผ้้อำำานวยการสำานักงานเขั้ตพ้�นทีั�การศึึกษาทัั�วประเทัศึ ครั�งทีั� 4 

ประจัำาปี 2565 เมี้�อำวันทัี� 3 พฤษภาคมี 2565 โด้ยให้้สถานศึึกษาปรับวิธีีการจััด้ 

การเรยีนการสอำนทัี�ฟื้้�นฟื้ภ้าวะถด้ถอำยทัางการเรยีนร้ ้(Learning Loss) ขั้อำงนกัเรยีน 

ซึ่ึ�งเกิด้จัากผลิกระทับขั้อำงสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ขั้อำงโรคติด้เชุ้�อำไวรัสโควิด้-19
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l ห้ารือผู้ลกระทบภัาวะถึดถึอยทางพื่ัฒนาการและการเรียนร้้ข้องเด็ก

ปฐมวัย ผ่านการประชุม Zoom Cloud Meetings ผ่้เข้าประชุมประกอบด้้วย 

ผ่้ทรงคุณวุฒิ อาจุารย์มหาวิทยาลัย ผ่้อำานวยการ ส่พท. ศึึกษานิเทศึก์                     

นกัวิชาการศึกึษา และผ่ท้ี�เกี�ยวขอ้ง ได้ข้้อส่รปุประเด็้นภาวะถด้ถอยทางพฒันาการ

และการเรยีนร่ข้องเด็้กปฐมวัย พร้อมกำาหนด้แนวทางการแก้ปญัหาภาวะถด้ถอย

ทางพัฒนาการและการเรียนร้่ของเด็้กปฐมวัย และเผยแพร่ประชาสั่มพันธ์ิ        

ผ่านช่องทางการส่่�อส่ารของ ส่พฐ. เพ่�อเป็นแนวทางให้บุคลากรที�เกี�ยวข้องนำาไป

ด้ำาเนินการติ่อไป

l จั้ดทำาเอกสารแนวทางการแกป้ญัห้าภัาวะถึดถึอยทางพื่ฒันาการและการเรยีนร้ข้้องเดก็ปฐมวยั 

และ (ร่าง) การออกแบบการจัุด้ประส่บการณ์และแบบบันทึกพฤติิกรรมความส่ามารถติามวัยของเด็้ก         

เพ่�อแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถด้ถอยทางพัฒนาการและการเรียนร่้ของเด็้กปฐมวัย เพ่�อเป็นแนวทางให้  

ส่ถานศึึกษานำาไปใช้ฟ้�นฟ่พัฒนาการเด้็กให้ส่มวัยเติ็มติามศึักยภาพ

ก�รประเมินัพื้ัฒนั�ก�รนัักเรียนัระดำับปฐมวิัย

l ประเมินพัื่ฒนาการนักเรยีนปฐมวัยของส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษาประถม
ศึึกษา 183 เขติ อย่างติ่อเน่�องทุก 2 ปีการศึึกษา เพ่�อเป็นการติิด้ติาม ติรวจุส่อบ
คณุภาพของนกัเรยีนวา่บรรลตุิามจุดุ้หมาย และมาติรฐานคณุลกัษณะที�พึงประส่งค์
ที�กำาหนด้ในหลักส่่ติรการศึึกษาปฐมวัยหร่อไม่ ซึ่ึ�งในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ได้้จุัด้ทำา 
“รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที�จุบหลักส่่ติรการศึึกษาปฐมวัย
พุทธิศึักราช 2560 ปีการศึึกษา 2563” เผยแพร่ในร่ปแบบส่่�ออิเล็กทรอนิกส่์    
หนา้เวบ็ไซึ่ติส์่ำานกัวชิาการและมาติรฐานการศึกึษา และจัุด้ทำา QR Code เพ่�อให้ส่ำานกังาน 
เขติพ่�นที�การศึกึษาประถมศึกึษา ส่ถานศึกึษาในส่งักดั้ หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งส่ามารถด้าวนโ์หลด้เอกส่ารเพ่�อนำาไป 
ใชป้ระโยชน ์และเติรียมเคร่�องมอ่การประเมนิพฒันาการนกัเรยีนปฐมวัย ปกีารศึกึษา 2565 ใหมี้ความส่มบร่ณ์
และถ่กติอ้งติามหลกัวชิาการ โด้ยเชญิผ่ท้รงคณุวฒุ ิอาจุารยม์หาวทิยาลยั ศึกึษานเิทศึก ์และครผ่่ส้่อนระด้บัปฐมวยั 
รว่มพิจุารณา ซึึ่�งได้ชุ้ด้กิจุกรรมการจัุด้ประส่บการณจ์ุำานวน 2 หนว่ย คอ่ ชดุ้กิจุกรรมส่นุกกบัใบไม ้และชดุ้กิจุกรรม 
ร่ปร่างร่ปทรงแส่นส่นุก

จุากผลการติิด้ติาม ประเมินผลการบริหารและการจัุด้การศึึกษา
ขั�นพ่�นฐานของส่ำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ประจุำา
ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 โด้ยเก็บข้อม่ลจุาก ส่พท. จุำานวน 245 เขติ 
ผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส่ข์อง ส่ติผ. (e-MES) (ขอ้มล่ ณ วนัที� 1 ติลุาคม 
2565) พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการคุณภาพติามหลักส่่ติร       
การศึกึษาปฐมวยั แยกเปน็รายด้า้น ผ่เ้รยีนระด้บัปฐมวยั ปกีารศึกึษา 
2564 ทั�งหมด้ จุำานวน 405,118 คน มผีลการประเมนิพฒันาการผา่น

เกณฑ์์คุณภาพระด้ับ 3 ทั�ง 4 ด้้าน จุำานวน 370,259 คน คิด้เป็นร้อยละ 91.40

ข้อ้มล้จ้าก กลยุทธีท์ี� 3 ยกระดบัคณุภัาพื่การศึกึษาให้ส้อดคลอ้ง
กับการเปลี�ยนแปลงในศึตวรรษที� 21 ตัวช้ี�วัดที� 10 ร้อยละข้อง
นักเรียนปฐมวัยมีคุณภัาพื่ตามห้ลักส้ตรการศึึกษาปฐมวัย
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ก�รจิัดำก�รเรียนัรู้ตุ�มแนัวิคิดำมอนัเตุสำซีอรี บริบที่ สำพื้ฐ.

ส่พฐ. ได้้นำานวัติกรรมจุัด้ประส่บการณ์ติามแนวคิด้

มอนเติส่ซึ่อรี มาใช้ยกระด้ับคุณภาพการศึึกษาอย่างเป็น

ระบบ และแก้ปัญหาการขาด้แคลนคร่ในโรงเรียนขนาด้

เล็ก ซึ่ึ�งนวัติกรรมการจุัด้ประส่บการณ์ติามแนวมอนเติส่

ซึ่อรี�เป็นนวัติกรรมที�ส่่งเส่ริมการพัฒนาเด้็กแบบองค์รวม 

เน้นผ่้เรียนเป็นส่ำาคัญ เด้็กเรียนร่้มาจุากการปฏิิบัติิจุริง 

ติามความส่นใจุ ติามความติ้องการ ติามความแติกติ่าง

ระหว่างบุคคลอย่างเต็ิมติามศัึกยภาพโด้ยมีโรงเรียนใน

โครงการ ด้ังนี�

ซึ่ึ�งในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 มีการด้ำาเนินกิจุกรรม ด้ังนี�

l จั้ดสรรงบประมาณสนับสนนุการดำาเนนิงานข้องศึน้ย์พื่ฒันาการเรยีนร้ต้ามแนวคิดมอนเตสซอรี 

บริบท สพื่ฐ. จุำานวน 7 ศึ่นย์ ๆ ละ 60,000 บาท เพ่�อด้ำาเนินการฝึึกอบรมการพัฒนาการจุัด้ประส่บการณ์

ระดั้บปฐมวัย ติามแนวคิด้มอนเติส่ซึ่อรีบริบท ส่พฐ. ให้กับส่ถานศึึกษาในเขติพ่�นที�บริการที�ได้้รับคัด้เล่อก   

เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจุัด้การเรียนร่้ระด้ับปฐมวัย ติามแนวคิด้มอนเติส่ซึ่อรีบริบท ส่พฐ. กลุ่มที� 1 และ

กลุ่มที� 2

l ปรับปรุงชุ้ดเอกสารมอนเตสซอรีในบริบท สพื่ฐ. โด้ยมีการร่างเอกส่ารการพัฒนาแนวทางการจุัด้

ประส่บการณ์การเรยีนร่เ้ชงิรกุ Active Learning ติามแนวคิด้มอนเติส่ซึ่อรี จุำานวน 1 เล่ม และร่างชดุ้เอกส่าร

โครงการพฒันาโรงเรยีนส่ง่เส่รมิการจัุด้ประส่บการณ์ระด้บัปฐมวยั (3-6 ป)ี ที�เนน้ผ่เ้รยีนเปน็ส่ำาคญัติามแนวคิด้

มอนเติส่ซึ่อรีในบริบท ส่พฐ. จุำานวน 7 เล่ม

มอนัเตุสำซีอรี (Montessory) ค้ออะไร ?

แนวคิดำข้องจิตแพทย์ช้าวอิตาลี ช้่อมีาเรีย 

มีอนเตสซัอรี� ซึั�งมีีความีเช้อ่วา่ในการใหก้ารศึึกษา

ในระยะแรกไมี่ใช้เ่อาความีรูไ้ปบอกเดำก็ แตค่วรปลกู

ฝัังให้เด็ำกเจริญเติบโตไปตามีความีต้องการข้อง

รา่งกายตามีธิรรมีช้าตขิ้องเข้า เดำมิีใช้ส้อนก้บเด็ำก

ที� มีีสติปัญญาล่าช้้า และพบว่าเด็ำกเหล่านี� มีี

พ้ฒนาการที�ดำีข้ึ�นสามีารถเรียนได้ำก้บเด็ำกปกติ 

ส่วนเดำ็กปกติก็ไดำ้ผู้ลดำีมีากดำ้วย
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ก�รพื้ัฒนั�คนัตุลัอดำช่วิงชีวิิตุ “เดำ็กปฐมวิัย” สำู่ก�รปฏิิบัตุิ

ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ส่พฐ. ด้ำาเนินโครงการพัฒนาคนติลอด้ช่วงชีวิติ “เด้็กปฐมวัย” มีโรงเรียน

อนุบาลประจุำาจุังหวัด้ 81 แห่งทั�วประเทศึ เป็นแกนนำา โด้ยด้ำาเนินการ ด้ังนี�

l จั้ดประช้มุสร้างความร้ค้วามเข้า้ใจ้การนำาแนวทางการพื่ฒันาคน

ตลอดช้�วงช้ีวิต “เด็กปฐมวัย” ส่่่การปฏิิบัติิผ่านระบบการประชุม Zoom 

Clound Meetings และจัุด้ส่รรงบประมาณส่นับส่นุนโรงเรียนอนุบาล

ประจุำาจุังหวัด้ แห่งละ 12,000 บาท จุากนั�นในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2566 

จุะขยายไปส่่่โรงเรียนอนุบาลประจุำาเขติพ่�นที�การศึึกษา ซึึ่�งบทบาทของ

โรงเรยีนที�เปน็แกนนำา คอ่ เป็นศ่ึนยวิ์ชาการที�เป็นติน้แบบด้า้นการจัุด้ประส่บการณ์การเรยีนร่ใ้ห้แก่เด้ก็ปฐมวยั 

และการพัฒนาพ่อแม่ ผ่้ปกครอง พร้อมทั�งเป็นแหล่งเรียนร่้ในการศึึกษาด้่งานและพัฒนาบุคลากรให้แก่

โรงเรียนอ่�น ๆ ในด้้านการจัุด้การศึึกษาปฐมวัย เพ่�อมุ่งส่่่เป้าหมายการพัฒนาเด็้กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ    

ส่มวัย เป็นคนด้ี มีวินัย เป็นพลเม่องที�มีคุณภาพ ภายใติ้ความร่วมม่อจุากทุกฝึ่ายที�เกี�ยวข้องติ่อไป

l ลงพื่ื�นที�ติดตามผู้ลการเตรียมความพื่ร้อมดำาเนินงานโครงการฯ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาเชียงราย เขติ 1 เม่�อวันที� 18 ส่ิงหาคม 2565 เพ่�อแลกเปลี�ยน          

ความคดิ้เหน็ รบัทราบปญัหาอปุส่รรค ใหค้ำาแนะนำา ปรกึษาการด้ำาเนนิงาน และติดิ้ติามผลการด้ำาเนนิงานโครงการ 

จุากโรงเรียนอนุบาลประจุำาจุังหวัด้ทั�ง 81 แห่ง

โครงก�รบ้�นันัักวิิที่ย�ศึ�สำตุร์นั้อย ประเที่ศึไที่ย ระดำับปฐมวิัย

ส่พฐ. โด้ย ส่ำานักบริหารงานความเป็นเลิศึด้้านวิทยาศึาส่ติร์ศึึกษา (ส่บว.) ได้้ด้ำาเนินโครงการ                

บา้นนกัวิทยาศึาส่ติรน์อ้ย ประเทศึไทย ระด้บัปฐมวยั ผา่นส่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษาประถมศึกึษา โด้ยเริ�มจุาก 

วิทยากรหลัก (Core Trainers) เป็นผ้่จัุด้การฝึึกอบรมเชิงปฏิิบัติิการให้กับศึึกษานิเทศึก์ที�ทำาหน้าที�เป็น       

ผ่้นำาเคร่อข่ายท้องถิ�น (Local Network : LN) และคร่ผ่้ส่อนระด้ับปฐมวัยที�ทำาหน้าที�เป็นวิทยากรเคร่อข่าย

ท้องถิ�น (Local Trainer : LT) เพ่�อส่ร้างและพัฒนาศึักยภาพผ่้นำาเคร่อข่ายท้องถิ�น (Local Network : LN) 

และวิทยากรเคร่อข่ายท้องถิ�น (Local Trainer : LT) ให้มีความร่้ ความเข้าใจุเกี�ยวกับองค์ความร่้วิทยาการ

ช่องที่�งก�รรับชมย้อนัหลัังผ่�นั YouTube

ก�รประชุมสำร้�งควิ�มรู้ควิ�มเขั้้�ใจิก�รนัำ�แนัวิที่�งก�ร

พื้ัฒนั�คนัตุลัอดำช่วิงชีวิิตุ “เดำ็กปฐมวิัย” สำู่ก�รปฏิิบัตุิ

https://www.youtube.com/watch?v=ELCI1u27uz8

เที่คนัิคก�รจิัดำอบรมพื้่อแม่ ผู้ปกครอง เดำ็กปฐมวิัย

https://www.youtube.com/watch?v=nEFiFjjikwc
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ความก้าวหนา้ในการจุดั้กจิุกรรมติามแนวทางโครงการ

บ้านนักวิทยาศึาส่ติร์น้อยประเทศึไทย ระด้ับปฐมวัย 

ส่นับส่นุนการเพิ�มพ่นความร่้ให้คร่ผ้่ส่อนระดั้บปฐมวัย 

(School Teacher) ส่ามารถจัุด้ประส่บการณ์การเรยีน

ร่้และการทำาโครงงานวิทยาศึาส่ติร์ส่ำาหรับเด้็กปฐมวัย 

ส่่งเส่ริมและเปิด้โอกาส่ให้เด้็กปฐมวัยทุกคนได้้เติรียม

ความพร้อมและมีประส่บการณ์การเรียนร่้เกี�ยวกับ

ปรากฏิการณท์างธิรรมชาติแิละส่ิ�งติา่ง ๆ  รอบติวั ผา่น

การลงม่อปฏิิบัติิด้้วยตินเอง เพ่�อพัฒนาคุณภาพ       

การศึกึษาระดั้บปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการส่ร้าง 

นักวิทยาศึาส่ติร์ วิศึวกร และทรัพยากรมนุษย์ที�มี

คุณภาพอย่างติ่อเน่�องและยั�งย่น ในปีงบประมาณ   

พ.ศึ. 2565 มีการด้ำาเนินงาน ด้ังนี�

l จั้ดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศึาสตร์น้อย ประเทศึไทย ระดับปฐมวัย ประจุำา

ปีงบประมาณ 2565 เพ่�อเป็นค่าใช้จุ่ายในการด้ำาเนินโครงการ และจุัด้ส่รรให้กับรุ่นที� 4 ที�ผ่านการประเมิน

รับติราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศึาส่ติร์น้อย ประเทศึไทย” ปีการศึึกษา 2563 จุำานวน 513 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2,000 บาท รวม 1,026,000 บาท

l นิเทศึเช้งิประจ้กัษก์ารจ้ดัการเรยีนร้ต้ามแนวทางโครงการบา้นนกัวทิยาศึาสตรน์อ้ย ประเทศึไทย 

ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาเชียงราย เขติ 2 โรงเรียน

หลวงส่ินธิุ์ราษฎร์รังส่ฤษฏิ์ ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาส่มุทรส่าคร โรงเรียนอนุบาลด้อนไผ่

และโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาหนองคาย เขติ 1

l จ้ัดงาน “วันบ้านนักวิทยาศึาสตร์น้อย” ประจ้ำาปี พื่.ศึ. 2565 โครงการบ้านนักวิทยาศึาส่ติร์น้อย 

ประเทศึไทย ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาชุมพร เขติ 2 ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถม

ศึึกษาส่ระบุรี เขติ 2 ส่ำานักงานเขติพ่�นที�การศึึกษาประถมศึึกษาขอนแก่น เขติ 3 และส่ำานักงานเขติพ่�นที�   

การศึึกษาประถมศึึกษาเชียงราย เขติ 1

l การฝึีกอบรมออนไลน์ข้ั�นเฉพื่าะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศึาสตร์น้อย ประเทศึไทย                  

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โด้ยมีผ่้เข้าร่วมอบรม เร่�อง แส่ง ส่ีและการมองเห็น จุำานวน 1,853 คน

แบ่งเป็น 22 รุ่น

โครงการบ้านนักวิทยาศึาสตร์น้อย ประเทศึไทย เป็นโครงการ
ติามพระราชด้ำาริส่มเด้็จุพระกนิษฐาธิิราชเจุ้า กรมส่มเด้็จุพระเทพ
รตัินราชสุ่ด้าฯ ส่ยามบรมราชกุมารี โด้ยพระองค์เส่ด็้จุพระราชด้ำาเนิน 
เย่อนประเทศึเยอรมนี ในปี พ.ศึ. 2552 ได้้ทอด้พระเนติรระบบ
การเรยีนการส่อนวทิยาศึาส่ติรใ์นโรงเรยีนอนบุาลแหง่หนึ�ง และใหค้ณะ 
กรรมการนำาไปพิจุารณาริเริ�มด้ำาเนินการนำาร่องในประเทศึไทย 
ส่พฐ. ได้้ติระหนักถึงความส่ำาคัญของการส่ร้างเส่ริมประส่บการณ์
ให้เด็้กเรียนร่้อย่างมีความสุ่ข ส่นุกกับกิจุกรรมการทด้ลอง            
จุดั้ประส่บการณ์การเรยีนร่วิ้ทยาศึาส่ติร์ พฒันาทักษะด้า้นต่ิาง ๆ  เพ่�อ 
เติบิโติเปน็ผ้่ใหญ่ที�ด้มีคีณุภาพ โด้ยรว่มมอ่กับ ส่ส่วท. ส่วทช. อพวช. 
มหาวิทยาลยัศึรนีครนิทรวโิรฒ (มศึว.) บรษิทันานมบีุ�คส่แ์ละบรษิทั 
บี.กริม แอร์คอนด้ิชั�นนิ�ง ภาคีเคร่อข่ายโครงการฯ ภายใต้ิม่ลนิธิิ
ส่มเด้็จุพระเทพรัตินราชสุ่ด้า รัตินราชสุ่ด้า
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ดำ้�นำประสิทธิิภั�พื้
} นั้อมนัำ�หลัักปรัชญ�เศึรษฐกิจิพื้อเพื้ียง

ใชี�ธ์รรมาภิิบาลบนฐานข�อม้ลที่ี�ถู้กติ�องและเป็นปัจจุบัน ~

ส่พฐ. ติระหนกัและเหน็ถงึความส่ำาคญัของประสิ่ทธิภิาพการบริหารจัุด้การโด้ยใชเ้ขติพ่�นที�เปน็ฐาน และ
ใชน้วตัิกรรมในการขบัเคล่�อนกระจุาย  อำานาจุจุากส่ว่นกลางส่่ภ่ม่ภิาค ทั�งในระด้บัเขติติรวจุราชการ เขติพ่�นที�
การศึกึษา ส่หวทิยาเขติ เครอ่ขา่ยและส่ถานศึึกษา บรหิารจุดั้การโด้ยการมสี่ว่นรว่มของทกุภาคส่ว่นและภาคี
เคร่อข่ายในการจุัด้การศึึกษาทุกระด้ับร่วมรับผิด้ชอบติ่อผลของการจุัด้การศึึกษาในทุกระด้ับและส่ามารถ
ส่ะท้อนข้อมล่ส่่่การพัฒนาอยา่งยั�งยน่ ส่รา้งกลไกในการติดิ้ติาม ติรวจุส่อบ ประเมินผลการจัุด้การศึกึษาและ
เช่�อมโยงฐานขอ้มล่เพ่�อการพฒันาได้อ้ยา่งมปีระส่ทิธิภิาพ ซึึ่�งมกีารขบัเคล่�อนนโยบายฯ ด้งักลา่ว โด้ยด้ำาเนนิการ 
3 เร่�องหลัก ด้ังนี�

1. การพัฒนาประส่ิทธิิภาพการบริหารและการจุัด้การศึึกษา โด้ยการส่่งเส่ริมส่นับส่นุนส่ถานศึึกษาให้
มีความเป็นอิส่ระและคล่องติัว การกระจุายอำานาจุการบริหารและการจุัด้การศึึกษาโด้ยใช้จุังหวัด้เป็นฐาน

2. การจุัด้ส่รรและการกระจุายทรัพยากรให้ทั�วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระด้มทรัพยากรทาง 
การศึึกษาจุากความร่วมม่อทุกภาคส่่วน

3. การพลิกโฉมระบบการศึึกษาไทยด้้วยการนำานวัติกรรมและเทคโนโลยีที�ทันส่มัยมาใช้ในการจัุด้      
การศึึกษาทุกระด้ับการศึึกษา

ก�รพื้ัฒนั�ประสำิที่ธีิภ�พื้ก�รบริห�รแลัะก�รจิัดำก�รศึึกษ� โดำยก�รสำ่งเสำริม

สำนัับสำนัุนัสำถ�นัศึึกษ�ให้มีควิ�มเป็นัอิสำระแลัะคลั่องตุัวิ ก�รกระจิ�ยอำ�นั�จิ

ก�รบริห�รแลัะก�รจิัดำก�รศึึกษ�โดำยใช้จิังหวิัดำเป็นัฐ�นั

ส่พฐ. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั�งย่น ส่อด้คล้องกับบริบทของพ่�นที� และส่นับส่นุนพ่�นที�

นวตัิกรรมการศึกึษาให้เป็นต้ินแบบการพัฒนานวัติกรรมการศึกึษา และการเพิ�มความคล่องตัิวในการบริหาร

และการจุัด้การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ด้ังนี�

l โครงการโรงเรียนคุณภัาพื่ เป็นนโยบายส่ำาคัญของ รมว.ศึธิ. (นางส่าวติรีนุช เทียนทอง) ที�มุ่งหวังให้

โรงเรียนได้้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเเละปลอด้ภัย โด้ยหน่วยงานหลักที�รับผิด้ชอบ ค่อ ส่พฐ. ที�ได้้          

ด้ำาเนินการโด้ยพัฒนาต่ิอยอด้จุากโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจุำาติำาบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

โรงเรยีนมธัิยมด้สี่ี�มมุเมอ่ง และโรงเรยีนที�ส่ามารถด้ำารงตินอย่ไ่ด้อ้ยา่งมคีณุภาพ (Stand Alone) โด้ยได้ก้ำาหนด้

ทิศึทางขับเคล่�อนโครงการ ภายใติ้กรอบการด้ำาเนินงานและจุุด้เน้น 8 เร่�อง ได้้แก่ 1) ความปลอด้ภัยของ     

ผ่เ้รยีน 2) ระบบประกนัคณุภาพ 3) หลกัส่ต่ิรแกนกลางการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน พ.ศึ.2551 เพ่�อพฒันาส่มรรถนะ

ผ่้เรียน ด้้วยกระบวนการจุัด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning) 4) การพัฒนาคร่ 5) การเรียนการส่อน                

6) การวัด้และประเมินผล 7) การนิเทศึ กำากับ และติิด้ติาม และ 8) Big Data เพ่�อให้เป็นโรงเรียนศึ่นย์รวม
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การศึึกษาที�มีคุณภาพ ทั�ง 4 ด้้าน ได้้แก่ ด้้านกายภาพ ด้้านวิชาการ ด้้านบุคลากร และด้้านงบประมาณ 

ส่ามารถใหบ้รกิารการศึกึษาแก่นกัเรยีนและชมุชน นอกจุากนี� ยงัมกีารจุดั้ส่รรงบประมาณ เพ่�อเปน็คา่ใชจุ้า่ย

ในการเด้นิทางไปเรยีนรวมของนกัเรยีนจุากโรงเรยีนเครอ่ขา่ยไปเรยีนรวมที�โรงเรยีนคณุภาพ ภาคเรยีนที� 1/2565

ทิศึทางการพัฒนาโรงเรียน ค่อ 1) โรงเรียนคุณภัาพื่ระดับประถึมศึึกษา ติ้องมีส่ภาพภ่มิศึาส่ติร์ที�มี

ความพรอ้มและเหมาะส่ม มโีรงเรยีนเครอ่ขา่ยโด้ยรอบ ส่ามารถนำานกัเรยีนมาเรยีนรวม เพ่�อยกระดั้บคณุภาพ 

ให้เกิด้ความมั�นใจุต่ิอชุมชนและผ่้ปกครอง เป็นศึ่นย์กลางการเรียนร่้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2) โรงเรียน

คุณภัาพื่ระดับมัธียมศึึกษา มีความพร้อมรองรับโรงเรียนคุณภาพระด้ับประถมศึึกษาที�จุะมาเรียน และรับ

นกัเรยีนขยายโอกาส่ เป็นการแบ่งเบาภาระในการรับนกัเรยีนโรงเรยีนแขง่ขนัส่ง่กลับส่่ชุ่มชน และ 3) โรงเรยีน

ที�สามารถึ ดำารงตนอย้�ได้อย�างมีคณุภัาพื่ (Stand Alone) พฒันาโรงเรยีนที�ติั�งอย่ใ่นพ่�นที�หา่งไกลทุรกันด้าร 

พ่�นที�ส่่ง บนเกาะ ซึ่ึ�งนักเรียนไม่ส่ามารถไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่�นได้้

เปา้หมายส่ำาคญัของการพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพ แบ่งออกเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ป ีโด้ยเน้น 6 เร่�องส่ำาคญั

ในการขับเคล่�อนโครงการ ค่อ 1) เพิ�มจุำานวนคร่ให้ครบชั�นครบวิชาเอก 2) มีจุำานวนนักเรียนที�เหมาะส่ม      

3) มีงบประมาณเพียงพอ 4) มีอาคารส่ถานที�ปลอด้ภัย มีครุภัณฑ์์ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ติที�เอ่�อติ่อการเรียนร่้

และทนัส่มยั 5) เนน้การเพิ�มโอกาส่ทางการศึกึษา ลด้ความเหล่�อมลำ�า ลด้อตัิราการแขง่ขนั 6) หากเปน็โรงเรยีน

ในพ่�นที�ห่างไกล ติ้องให้โรงเรียนส่ามารถด้ำารงอย่่ได้้ โด้ยมีงบประมาณและอัติรากำาลังคร่อย่างเหมาะส่ม

ผลการด้ำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 พบว่า

1. ผลการบริหารจุัด้การการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเคร่อข่าย

 1.1 โรงเรยีนคุณภาพระดั้บประถมศึกึษาเป็นโรงเรยีนหลัก และมีโรงเรยีนเครอ่ข่าย มาใชท้รัพยากร

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2565 โด้ยมีการเรียนรวม 661 โรงเรียน จุากเป้าหมาย 1,194 โรงเรียน คิด้เป็น 

ร้อยละ 55.36

 1.2 นำานักเรยีนโรงเรยีนมธัิยมศึึกษาขยายโอกาส่ (ชั�นมธัิยมศึกึษาปทีี� 1 - 3) มาเรยีนรวมกบัโรงเรยีน

คุณภาพระดั้บมัธิยมศึึกษา โด้ยส่นับส่นุนค่าพาหนะการมาเรียนรวมให้กับนักเรียนโรงเรียนเคร่อข่าย โด้ยมี

การรองรับ 35 โรงเรียน จุากเป้าหมาย 350 โรงเรียน คิด้เป็นร้อยละ 10

 1.3 โรงเรียนที�ส่ามารถด้ำารงตินอย่่ได้้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) แบ่งได้้ ด้ังนี� กลุ่มที� 1              

มีความพร้อมด้ำารงอย่่ได้้อย่างมีคุณภาพ จุำานวน 12 โรงเรียน (ร้อยละ 13.48) กลุ่มที� 2 ไม่มีความพร้อม    

แต่ิส่ามารถช่วยเหล่อตินเองได้้ จุำานวน 28 โรงเรียน (ร้อยละ 31.46) และกลุ่มที� 3 ไม่มีความพร้อม         

ติ้องการความช่วยเหล่อ จุำานวน 49 โรงเรียน (ร้อยละ 55.06)

ระดัับมััธยมัศึึกษา Stand Aloneระดัับประถมัศึึกษา
ที�มา : ประกาศึ สพื่ฐ. เรื�อง รายช้ื�อโรงเรียนคุณภัาพื่ ประกาศึ ณ วันที� 25 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนคุุณภาพ ประจำำาปีงบประมัาณ พ.ศึ. 2565 แบ่งเปน็

183
โรงเรียน

77
โรงเรียน

89
โรงเรียน
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2. ผลการส่นับส่นุนด้้านบุคลากรให้โรงเรียนคุณภาพ
 2.1 นำาคร่โรงเรียนเคร่อข่ายมารวมกับโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลัก) เพ่�อให้คร่ครบชั�น ครบวิชา

เอก ลด้งบประมาณในการจุ้างคร่
 2.2 จัุด้ส่รรงบประมาณเพ่�อเปน็คา่จุา้งครต่ิา่งชาติสิ่อนภาษาจุนีและภาษาองักฤษในโรงเรยีนคณุภาพ 

เพ่�อเส่ริมส่ร้างการพัฒนาความส่ามารถด้้านภาษาอังกฤษและภาษาจุีนของผ่้เรียน โด้ยมีการจุัด้ส่รร               
คร่ส่อนภาษาติ่างประเทศึให้โรงเรียนคุณภาพ จุำานวนคร่ 364 อัติรา คิด้เป็นร้อยละ 93.09 ด้ังนี�

   2.2.1 โรงเรียนคุณภาพระด้ับประถมศึึกษา จุำานวน 301 อัติรา
   2.2.2 โรงเรียนคุณภาพระด้ับมัธิยมศึึกษา จุำานวน 54 อัติรา
   2.2.3 โรงเรียนที�ส่ามารถด้ำารงตินอย่่ได้้อย่างมีคุณภาพ จุำานวน 9 อัติรา
3. ผลการส่นับส่นุนด้้านวิชาการให้โรงเรียนคุณภาพ โด้ยส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้โรงเรียนคุณภาพ     

ด้ำาเนนิการติามแนวทางการด้ำาเนนิงาน 8 จุุด้เนน้ ได้แ้ก ่1) ความปลอด้ภยัของผ่เ้รยีน 2) ระบบประกนัคณุภาพ 
3) หลักส่ต่ิรแกนกลางการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน พทุธิศัึกราช 2551 เพ่�อพฒันาส่มรรถนะผ่เ้รยีน ผา่นกระบวนการ
จุัด้การเรียนร่้เชิงรุก (Active Learning) 4) การพัฒนาคร่ 5) การเรียนการส่อน 6) การวัด้และประเมินผล 
7) การนิเทศึ กำากับ และติิด้ติาม และ 8) Big Data เพ่�อยกระด้ับคุณภาพการศึึกษา

4. ผลการส่นับส่นุนงบประมาณเพ่�อเป็นค่าใช้จุ่ายในการเด้ินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจุากโรงเรียน
เคร่อข่ายไปเรียนรวมที�โรงเรียนคุณภาพ

 4.1 ครั�งที� 1 ส่นับส่นุนงบประมาณเพ่�อเป็นค่าใช้จุ่ายในการเด้ินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจุาก
โรงเรยีนเครอ่ข่ายไปเรยีนรวมที�โรงเรยีนคุณภาพ ภาคเรยีนที� 1/2565 (เด้อ่นพฤษภาคม – มถินุายน) จุำานวน 
87 เขติ

 4.2 ครั�งที� 2 ส่นับส่นุนงบประมาณเพ่�อเป็นค่าใช้จุ่ายในการเด้ินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจุาก
โรงเรียนเคร่อข่ายไปเรียนรวมที�โรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที� 1/2565 ครั�งที� 2 จุำานวน 85 เขติ

นอกจุากนี� หลังจุากที�โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ จุะเห็นได้้ว่าส่่วนใหญ่มีการพัฒนา 
เปลี�ยนแปลงไปในทิศึทางที�ด้ีขึ�น คุณภาพเกิด้ขึ�นทั�งในระด้ับโรงเรียน ระด้ับผ่้บริหารและคร่ผ่้ส่อน ส่่งผลติ่อ

คุณภาพของนักเรียน ส่ร้างความเช่�อมั�นให้แก่ชุมชน ผ่้ปกครอง โด้ยมีรายละเอียด้ ด้ังนี�
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ยกระดับคุณภัาพื่โรงเรียนข้นาดเล็ก เพ่�อให้โรงเรียนขนาด้เล็กมีจุำานวนเหมาะส่มกับความจุำาเป็นของ

พ่�นที�นำาไปส่่่การเพิ�มคุณภาพและประส่ิทธิิภาพทางการศึึกษาและการบริหารจุัด้การที�คุ้มทุน ซึ่ึ�งปีการศึึกษา 

2564 ส่ามารถรวมโรงเรียนได้้ 70 โรงเรียน เม่�อเทียบกับปีที�ผ่านมา โด้ยโรงเรียนที�ส่ามารถควบรวมหร่อเลิก

ส่ถานศึึกษาได้้นั�น ส่พฐ. ได้้ส่นับส่นุนงบประมาณค่าพาหนะรับ - ส่่งนักเรียนไปเรียนโรงเรียนหลัก เพ่�อเป็น 

การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาด้เล็กที�ไม่ส่ามารถพัฒนาหร่อไม่มีทรัพยากร ไม่ส่ามารถจุัด้ส่รรคร่เข้าไปส่อนได้้

ครบชั�นเรียน ซึ่ึ�งค่าพาหนะรับ-ส่่งนักเรียนมีหลักเกณฑ์์ในการจัุด้ส่รร ด้ังนี� 1) จุัด้ค่าพาหนะติามที�จุ่ายจุริง 

โด้ยจุัด้ส่รรติามระยะทาง ด้ังนี� ระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมติร คนละ 10 บาทติ่อวัน ระยะทางมากกว่า 3 - 10 

กิโลเมติร คนละ 15 บาทติ่อวัน และระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมติรขึ�นไป คนละ 20 บาทติ่อวัน 2) จุัด้ส่รร

ค่าบริหารจุัด้การรถรับ - ส่่งนักเรียน ได้้แก่ รถกระบะ รถติ่้โด้ยส่ารขนาด้ 12 ที�นั�ง และหน่วยคอมพิวเติอร์

เคล่�อนที� (Mobile Unit) ส่ำาหรับเคล่�อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวม เพ่�อเพิ�มขนาด้จุำานวนนักเรียนติ่อห้องให้ 

ส่่งขึ�น ทั�งนี� ได้้คำานึงถึงความปลอด้ภัย ความส่ะด้วกในการเด้ินทางของนักเรียน และคุณภาพการศึึกษา       

ของโรงเรียนหลักที�จุะไปควบรวมด้้วยเป็นส่ำาคัญ 3) การพัฒนาร่ปแบบการบริหารจุัด้การโรงเรียนขนาด้เล็ก 

เพ่�อยกระด้ับผลส่ัมฤทธิิ�ทางการเรียน ซึ่ึ�งมีผลด้ำาเนินงาน ด้ังนี�

1. จุัด้ส่รรงบประมาณรายจุา่ยประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 เพ่�อส่นับส่นุนการเด้ินทางไปเรยีนรวม

ของนักเรียน กรณีรวมและเลิกส่ถานศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ภาคเรียนที� 1/2565 จุำานวนทั�งส่ิ�น 19,999,579 บาท 

แบ่งเป็น (1) จุัด้ส่รรค่าพาหนะรับ - ส่่งนักเรียนให้กับนักเรียน จุำานวน 63,896 คน (2) จุัด้ส่รรค่าบริหาร

จุัด้การรถรับ-ส่่งนักเรียน (รวมทุกประเภท) จุำานวน 348 คัน 

2. โรงเรียนขนาด้เล็ก มีนวัติกรรมการบริหารจัุด้การโรงเรียนขนาด้เล็ก และผลสั่มฤทธิิ�ทางการเรียน

ของนักเรียนส่่งขึ�น จุำานวน 14,976 โรงเรียน

l ขั้บเคลื�อนการพัื่ฒนาพื่ื�นที�นวตักรรมการศึึกษา โด้ยพ่�นที�นวตัิกรรมการศึกึษานำารอ่งเปน็พ่�นที�พเิศึษ

ด้้านการศึึกษาที�เอ่�อให้คนในพ่�นที�ทุกภาคส่่วนรวมพลังร่วมจุัด้การศึึกษา ส่ร้างนวัติกรรมการศึึกษาและ      

การเรยีนร่ต้ิอบโจุทยค์ณุภาพการศึกึษาของผ้่เรยีนและพ่�นที� เป็นพ่�นที�เรยีนร่ร่้วมกนั และส่ร้างองค์ความร่เ้พ่�อ 

การขยายผลส่่ก่ารเปลี�ยนแปลงการศึกึษาชาติ ิทั�งนี� ส่พฐ. ได้ขั้บเคล่�อนการด้ำาเนินงานเพ่�อส่ง่เส่ริม ส่นับส่นุน

ให้พ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษาพัฒนานวัติกรรมการศึึกษาส่ามารถนำาไปยกระด้ับผลส่ัมฤทธิิ�ทางการเรียนของ

นักเรียนได้้ และมีความคล่องติัวในการบริหารและการจุัด้การศึึกษา ซึ่ึ�งกลุ่มเป้าหมาย ได้้แก่ พ่�นที�นวัติกรรม

การศึึกษา 8 จุังหวัด้ ได้้แก่ พ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษาจุังหวัด้ระยอง ส่ติ่ล ศึรีส่ะเกษ เชียงใหม่ กาญจุนบุรี 

ปัติติานี ยะลา และนราธิิวาส่ โด้ยได้้ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

 1. จุัด้ส่รรงบประมาณ (เงินอุด้หนุนทั�วไป) เพ่�อพัฒนานวัติกรรมการศึึกษา ประจุำาปีงบประมาณ 

พ.ศึ. 2565 ให้กับโรงเรียนนำาร่องพ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษา ส่ังกัด้ ส่พฐ. จุำานวน 345 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท 

เพ่�อยกระด้บัผลส่มัฤทธิิ�ทางการเรยีนของนกัเรยีนโด้ยการคดิ้คน้และพฒันานวตัิกรรมการศึกึษาในด้า้นติา่งๆ 

ให้เป็นไปติามเจุตินารมณ์ของพระราชบัญญัติิพ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษา พ.ศึ. 2562

 2. จุดั้ส่รรงบประมาณใหส้่ำานกังานเขติพ่�นที�การศึกึษาติน้ส่งักดั้ของส่ถานศึกึษานำารอ่งพ่�นที�นวตัิกรรม

การศึึกษา เพ่�อให้ความส่ำาคัญในภารกิจุส่่งเส่ริม ส่นับส่นุน ให้ขวัญกำาลังใจุและกำากับด้่แลการพัฒนา           
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ส่ถานศึกึษานำารอ่งในพ่�นที�นวตัิกรรมการศึกึษาในส่งักดั้ ขบัเคล่�อนหลกัส่ต่ิรและการจุดั้การเรยีนร่ส้่่ส่่มรรถนะของ 

ผ่้เรียน และจุัด้ให้ศึึกษานิเทศึก์ทุกคนได้้เรียนร่้และพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาส่ถานศึึกษานำาร่อง รวมทั�ง

ร่วมผลักดั้นยุทธิศึาส่ติร์และแผนการด้ำาเนินงานเพ่�อขับเคล่�อนพ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษา โด้ยประส่าน        

ความร่วมมอ่และบร่ณาการการทำางานกับส่ำานักงานศึกึษาธิกิารจุงัหวดั้ ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาส่งัคม 

ร่วมกับคณะกรรมการขับเคล่�อนพ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษา

 ผลการด้ำาเนินงาน พบว่า พ่�นที�นวัติกรรมการศึึกษาทุกจัุงหวัด้ส่ามารถพัฒนานวัติกรรมการศึึกษา

และนำาไปยกระด้ับผลส่ัมฤทธิิ�ทางการเรียนของนักเรียน

ก�รจิัดำสำรรแลัะก�รกระจิ�ยที่รัพื้ย�กรให้ที่ั�วิถึงทีุ่กกลัุ่มเป้�หม�ย

รวิมถึงก�รระดำมที่รัพื้ย�กรที่�งก�รศึึกษ�จิ�กควิ�มร่วิมม้อทีุ่กภ�คสำ่วินั

ส่ำานกังานคณะกรรมการการศึกึษาขั�นพ่�นฐาน (ส่พฐ.) มกีารจัุด้ส่รรและการกระจุายทรัพยากรให้ทั�วถึง

ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระด้มทรัพยากรทางการศึึกษาจุากความร่วมม่อทุกภาคส่่วน ด้ังนี�

l สนบัสนุนค�าใช้้จ้�ายในการจั้ดการศึกึษาตั�งแต�ระดับอนบุาลจ้นจ้บการศึกึษาข้ั�นพื่ื�นฐาน อย่างเส่มอภาค 

และเป็นธิรรมในรายการพ่�นฐาน 5 รายการ ได้้แก่ ค่าจุัด้การเรียนการส่อน ค่าหนังส่่อเรียน ค่าอุปกรณ์      

การเรยีน คา่เคร่�องแบบนกัเรยีน และคา่กิจุกรรมพฒันาคณุภาพผ่้เรยีนใหก้บันกัเรยีนทกุคน จุำานวน 6,627,264 คน 

(ข้้อม้ล ณ วันที� 10 มิถึุนายน 2565) เพ่�อให้นักเรียนมีความพร้อมที�จุะได้้รับการศึึกษาที�มีคุณภาพติาม

มาติรฐานโด้ยการบริหารจุัด้การอย่างมีประส่ิทธิิภาพ

l ธีรุการครบวงจ้ร เปน็นโยบายของ รมว.ศึธิ. ที�ติอ่ยอด้จุากโครงการคน่ครใ่หน้กัเรยีน ส่บ่เน่�องจุากการ 

จุัด้การศึึกษาที�มีการกระจุายอำานาจุการบริหารงานให้ส่ถานศึึกษาเป็นนิติิบุคคล ภาระงานที�ส่ถานศึึกษา    

เคยมีเพียงด้้านเด้ียวค่อการเรียนการส่อนได้้เปลี�ยนแปลงไป ส่ถานศึึกษามีงานรับผิด้ชอบมากขึ�นทั�งด้้าน    
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งานธิรุการส่ารบรรณ งานพสั่ด้จุุดั้ซึ่่�อจุดั้จุา้ง งานการเงนิบญัช ีงานขอ้ม่ลส่ารส่นเทศึ งานประชมุ และประส่าน 

งานนโยบาย ขณะที�ไมม่ธีิรุการโรงเรยีนทำาหนา้ที�ด้งักลา่ว ครจุ่งึติอ้งปฏิบิตัิหินา้ที�เหลา่นี�ควบค่ก่บัการจุดั้การ

เรียนการส่อน เม่�อมีเวลาส่อนน้อยลงส่่งผลกระทบต่ิอผลสั่มฤทธิิ�ทางการเรียนของผ่้เรียนลด้ลงเป็นเงา         

ติามติวั กระทรวงศึกึษาธิกิาร จุงึได้้กำาหนด้นโยบายธิรุการครบวงจุร เพ่�อลด้ภาระคร ่ยกระด้บัคณุภาพการศึกึษา 

ในภาพรวม โด้ยใหส้่ถานศึกึษามธุีิรการโรงเรยีนครบทกุโรงเรยีน ซึ่ึ�งขณะนี� โรงเรยีนได้ร้บัการจุดั้ส่รรธิรุการโรงเรยีน 

จุำานวน 25,567 อัติรา คิด้เป็นร้อยละ 87.35

l โครงการโรงเรียนร�วมพื่ัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิด้การส่ร้างนวัติกรรม

การบริหารจุัด้การส่ถานศึึกษาภายใติ้บทบาทความร่วมม่อระหว่างกระทรวงศึึกษาธิิการและบริษัท ม่ลนิธิิ 

องค์กร หร่อส่ถาบันที�ส่นับส่นุนทรัพยากรและมีส่่วนร่วมในการบริหารให้กับส่ถานศึึกษา ซึึ่�งเป็นส่่วนขยาย

ของโรงเรยีนประชารฐั โด้ยมุง่เนน้การยกระด้บัคณุภาพการศึกึษาด้า้นติา่ง ๆ  ส่อด้คลอ้งกบัผลการศึกึษาและ

ข้อเส่นอแนะของม่ลนิธิิส่ถาบันวิจุัยเพ่�อการพัฒนาประเทศึไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธิศึาส่ติร์ ได้้แก่ 

1) การพฒันาคณุภาพผ่เ้รยีน 2) การพฒันาคร ่3) การพฒันาคณุภาพส่ถานศึกึษา และ 4) การพฒันาคณุภาพ

การบริหาร ซึ่ึ�งได้้มีการด้ำาเนินงานมาอย่างติ่อเน่�อง ทั�งนี� ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ได้้มีการนิเทศึติิด้ติาม

ผลการด้ำาเนินงานของโรงเรียนภายใติ้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โด้ยจุัด้ส่รรงบประมาณไปให้กับผ่้แทน

ประจุำาจุุด้ภ่มิภาคเพ่�อลงพ่�นที�ติิด้ติามผลการด้ำาเนินงานของโรงเรียน คณะที�ร่วมลงพ่�นที� ประกอบด้้วย 

ศึึกษานิเทศึก์ และผ่้แทนภาคเอกชนที�ให้การส่นับส่นุนโรงเรียน จุำานวน 4 จุุด้ ได้้แก่ ส่พป.เชียงราย เขติ 1 

ส่พป.นครราชส่ีมา เขติ 1 ส่พป.ระยอง เขติ 1 และ ส่พป.ภ่เก็ติ นอกจุากนี� ยังได้้รวบรวม Best Practice 

จุากภาคเอกชน จุำานวน 12 หน่วยงาน ผลการด้ำาเนินงาน พบว่า กิจุกรรมของโรงเรียนร่วมพัฒนามี              

การขบัเคล่�อนอย่างติอ่เน่�อง โด้ยภาคเอกชนที�รบัผิด้ชอบในการบริหารจัุด้การโรงเรยีนได้้เขา้ไปด้ำาเนนิการติาม 

ศึกัยภาพและความพร้อมของภาคเอกชนและโรงเรยีนที�เขา้รว่มโครงการ รวมทั�งมกีารติดิ้ติามความก้าวหน้า

ของโรงเรียน ส่่งเส่ริมให้เกิด้การยกระด้ับคุณภาพของการจุัด้การเรียนการส่อนและผลส่ัมฤทธิิ�ของผ่้เรียน

l โครงการคอนเนก็ซอ์ดี ีเกิด้ขึ�นจุากนโยบายการขับเคล่�อนยุทธิศึาส่ติร์ประชารัฐเพ่�อเศึรษฐกิจุฐานราก 

โด้ยเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั่งคม เพ่�อพัฒนาประเทศึอย่างยั�งย่น 

ประกอบด้้วย 3 กลุ่มเป้าหมาย ค่อ 1) โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 – 3 2) กลุ่มโรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาค

เอกชน รุ่น 1 – 2 และ 3) กลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึึกษา โด้ยมีผลการด้ำาเนินงาน ด้ังนี�

 1. โครงการคอมพิวเติอร์โน้ติบุ�กเพ่�อการศึึกษา Notebook for Education ส่ำาหรับโรงเรียน            

ในโครงการคอนเนก็ซึ่อ์ดี้ ีมโีรงเรยีนที�ได้ร้บัการพจิุารณาคดั้เลอ่ก จุำานวน 211 โรงเรยีน มคีวามติอ้งการโนต้ิบุ�ก 

จุำานวน 4,100 เคร่�อง โด้ยได้้ทำาการระด้มทุน ผ่านระบบ Crowdfunding งบประมาณ จุำานวน 88,163,760 บาท 

โด้ยขยายเวลาการระด้มทุน จุากเดิ้มภายในเด้่อนมกราคม 2565 เป็นเด้่อนธัินวาคม 2565 ขณะนี�                     

มีโรงเรียนที�ระด้มทุนส่ำาเร็จุ จุำานวน 19 โรงเรียน

 2. การประชมุคณะทำางานคอนเนก็ซึ่อ์ดี้ ีระด้บัเขติพ่�นที�การศึกึษา ผา่นระบบออนไลน ์คณะทำางานฯ 

ระด้ับ ส่พท. จุำานวน 245 เขติ ได้้แก่ รองผ่้อำานวยการ ส่พท. (ที�รับผิด้ชอบ) และศึึกษานิเทศึก์ (ที�รับผิด้ชอบ) 

เข้าใจุบทบาทความร่วมม่อการด้ำาเนินงานในโรงเรียนภายใติ้โครงการ การกำากับ นิเทศึ ติิด้ติามและประเมิน
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ผลการด้ำาเนนิงานของโรงเรยีน ติลอด้จุนชว่ยเหลอ่ ประส่านงานและปฏิิบตัิงิานใหค้วามรว่มมอ่กบัคณะทำางาน
ภาคเอกชนหร่อบุคลากรแกนนำา (School Partner) ในการพัฒนาโรงเรียนภายใติ้โครงการคอนเน็กซึ่์อีด้ี

 3. การประชุมชี�แจุงบทบาทความร่วมม่อการด้ำาเนินงานในโรงเรียนคอนเน็กซ์ึ่อีด้ี ประจุำาปี 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ ชี�แจุงและทำาความเข้าใจุร่วมกันให้กับผ่้อำานวยการโรงเรียน คณะคร่ กลุ่มโรงเรียน        
คอนเน็กซ์ึ่อีด้ี (ภายใต้ิการด้่แลของ ส่พฐ.) ในเร่�องของยุทธิศึาส่ติร์การขับเคล่�อนการศึึกษาของม่ลนิธิิ           
ส่านอนาคติการศึกึษาคอนเน็กซึ่อี์ด้ ีประจุำาป ี2565 และโครงการกิจุกรรมต่ิางๆ ของโรงเรยีนภายใต้ิโครงการ 
คอนเน็กซึ่์อีด้ี

 4. ICT Talent ภาครัฐ โด้ยประกาศึแติ่งติั�ง ICT Talent ผ่้นำาด้้านเทคโนโลยีเพ่�อการศึึกษา ภาครัฐ 
รุ่นที� 2 จุำานวน 746 คน และให้การด้่แลทั�งหมด้ 516 โรงเรียน ปัจุจุุบัน ICT Talent ทั�งรุ่น 1 (301 คน       
ปี 2564) และ รุ่นที� 2 ด้่แลโรงเรียนครอบคลุมทั�งหมด้ 1,158 โรงเรียน โด้ย ICT Talent ภาครัฐ เริ�มด้ำาเนินการ 
ในปีการศึึกษา 2565 ในการด้ำาเนินการถ่ายทอด้องค์ความร่้และส่นับส่นุนด้้านเทคโนโลยีส่ารส่นเทศึให้       
กับโรงเรียนของตินเองและโรงเรียนเคร่อข่าย ให้อุปกรณ์ ICT และส่่�อการส่อนด้ิจิุทัลของโรงเรียนมีส่ภาพ
พร้อมใช้งานอย่่เส่มอ ผ่้อำานวยการโรงเรียนมีความร่้ความเข้าใจุในการใช้ส่่�อ ICT และส่ามารถประยุกติ์ใช้ใน
การบริหารจุัด้การโรงเรียนได้้ และคร่ผ่้ส่อนมีความร่้ความเข้าใจุในการใช้ส่่�อ ICT และส่ามารถประยุกติ์ใช้ใน
การจุัด้การเรียนการส่อนในห้องเรียนในร่ปแบบที�หลากหลาย โด้ย ส่นก. ร่วมกับภาคเอกชนจุะให้การอบรม
และเพิ�มเติิมความร่้ด้้านเทคโนโลยี ICT เป็นระยะ

 5. การประชุมปฎิบัติิการจุัด้ทำา Best Practice ของโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนา (Partnership 
School Project) โด้ยได้ถ้อด้บทเรยีนแนวปฏิบิตัิทิี�ด้จีุากภาคเอกชนเพ่�อใหไ้ด้น้วตัิกรรมการบรหิารที�โด้ด้เด้น่ 
เพ่�อนำามาเป็นติ้นแบบให้กับโรงเรียนทั�วไป

 6. การวิจุยัรป่แบบการพัฒนารายกรณีศึึกษาของบริษทั 17 เร่�อง จุดั้ทำากรอบงานวิจุยั และพจิุารณา
งบประมาณเร่�องละ 90,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,530,000 บาท จุัด้ส่รรงบประมาณลง ส่พท. ให้กับ          
คณะวิจุัยในพ่�นที�ด้ำาเนินการ ขณะนี�อย่่ระหว่างคณะวิจุัยด้ำาเนินการในพ่�นที�

 7. การอบรมเชงิปฎิบตัิกิารพัฒนาวิทยากรแกนนำาติามเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยน่ ด้า้นการบริหาร
การศึึกษาภายใติ้โครงการคอนเน็กซึ่์อีด้ีระยะที� 1 รุ่นที� 1 โด้ยจุัด้ 2 ครั�ง ค่อ ครั�งที� 1 ระหว่างวันที� 27 - 29 
ส่ิงหาคม 2565 และครั�งที� 2 ระหว่างวันที� 9 – 11 กันยายน 2565 ในการส่ร้างและพัฒนาวิทยากรแกนนำา
ติามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั�งย่น ระด้ับ ส่พท. ประกอบด้้วย รองผ่้อำานวยการ ส่พท. และศึึกษานิเทศึก์ 
จุำานวน 50 คน มีองค์ความร่้ติามเป้าหมายโลกส่่่การพัฒนาอย่างยั�งย่น และนำาองค์ความร่้ไปติ่อยอด้ในการ
ส่ร้างส่รรค์นวัติกรรม ด้้านการบริหารในระด้ับ ส่พท. และเป็นติ้นแบบในการขยายผลไปส่่่ ส่พท. อ่�นได้้ติ่อไป

 นอกจุากนี� ภาคเอกชนได้เ้ขา้มามสี่ว่นรว่มในการส่นบัส่นนุด้า้นการศึกึษาอยา่งเขม้แขง็ในหลายด้า้น 
รวมถงึในด้า้นการอบรม บรรยายใหค้วามร่ข้ององคก์รผ่ร่้วมกอ่ติั�งมล่นธิิสิ่านอนาคติการศึกึษา คอนเนก็ซึ่อ์ดี้ี 

เช่น
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 บริษัท ทร้ คอร์ปอเรช้ั�น จ้ำากัด (มห้าช้น) จุัด้อบรมออนไลน์ ประจุำาเด้่อนกันยายน 2565 ในหัวข้อ 

เทคโนโลยีการศึึกษาส่ำาหรับการพัฒนาที�ยั�งย่น (SDGs) โด้ย ด้ร. ส่วรส่ ธินาพรส่ังสุ่ทธิิ� นักวิจุัยเชิงคุณภาพ 

นักวิทยาศึาส่ติร์การศึึกษา จุาก United Nations University, Tokyo Institute of Technology มาร่วม

บรรยายแนะนำาแนวทางการประยุกติ์ใช้เทคโนโลยีการศึึกษาส่ำาหรับการพัฒนาที�ยั�งย่น และการนำา SDGs 

(Sustainable Development Goals) มาใชใ้นการเรยีนการส่อน พร้อมยกตัิวอย่างประกอบการจัุด้กจิุกรรม

ในแต่ิละระดั้บชั�นเรียน เพ่�อให้ ICT Talent ส่ามารถนำาองค์ความร่้ที�ได้้รับจุากการอบรมไปเผยแพร่ให้แก่  

คร่ในโรงเรียนคอนเน็กซึ่์อีด้ีได้้อย่างมีประส่ิทธิิภาพมากยิ�งขึ�น

 กลุ�มมิตรผู้ล ติระหนักถึงความส่ำาคัญในการพัฒนาความร่้ในเร่�องการวัด้และการประเมินผล          

ติามหลักส่ต่ิรฐานส่มรรถนะ จุดั้อบรมออนไลน์หลกัส่ต่ิร “การวัด้และประเมินผลการเรยีนร่แ้ละส่มรรถนะผ่เ้รยีน” 

ในวันที� 6 ส่งิหาคม 2565 โด้ยได้รั้บเกียรติจิุากผ่เ้ชี�ยวชาญภาคการศึกึษาที�มปีระส่บการณ์ จุากโรงเรยีนส่าธิติิ

จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึ่ายมัธิยม ได้้แก่ อ.ด้ร.ภัทรภร เจุนสุ่ทธิิเวชกุล รองผ่้อำานวยการฝ่ึายวิชาการ 

หลักส่่ติรและการส่อน และ อ.ด้ร.กรวรรณ แส่งติระก่ล รองผ่้อำานวยการฝึ่ายแผน งบประมาณและประกัน

คุณภาพ ทั�งนี� การอบรมดั้งกล่าว ส่่งเส่ริมให้คร่ได้้มีโอกาส่เรียนร้่และได้้รับแนวทางการปรับปรุงการวัด้            

และประเมินผลการเรียนร่้ในรายวิชาให้ส่อด้คล้องกับส่มรรถนะของนักเรียน โด้ยมีคร่ส่นใจุเข้าร่วม 145 คน 

จุากส่ถานศึึกษา 12 แห่งในความด้่แลของกลุ่มมิติรผล เพ่�อพร้อมรับการจุัด้ทำาและปรับหลักส่่ติรของ        

ส่ถานศึึกษาเป็นหลักส่่ติรฐานส่มรรถนะให้ส่อด้คล้องกับนโยบายทางการศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ    

ติ่อไป
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ก�รพื้ลัิกโฉมระบบก�รศึึกษ�ไที่ยดำ้วิยก�รนัำ�นัวิัตุกรรม

แลัะเที่คโนัโลัยีที่ี�ที่ันัสำมัยม�ใช้ ในัก�รจิัดำก�รศึึกษ�ทีุ่กระดำับ

ส่พฐ. ส่่งเส่ริม ส่นับส่นุนการนำานวัติกรรมและเทคโนโลยีที�ทันส่มัยมาใช้ในการจุัด้การศึึกษาทุกระด้ับ

การศึึกษา ด้ังนี�

l พัื่ฒนาและส�งเสริมการจั้ดการเรียนร้้ด้วยเทคโนโลยี โด้ยมีการจุัด้เติรียมส่ภาพแวด้ล้อม พัฒนา

ห้อ้งเรยีนสำาห้รับจ้ดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลยดีจิ้ทิลั (I-Classroom) ส่ำาหรบัโรงเรยีนคณุภาพระด้บั

มธัิยมศึกึษา จุำานวน 77 โรงเรยีน และห้้องเรยีนสำาห้รบัจ้ดัการเรยีนร้แ้บบสะเต็มศึกึษาด้วยเทคโนโลยีดจิ้ทิลั 

จุำานวน 148 โรงเรียน การจุัด้หาส่่�อเทคโนโลยีด้ิจิุทัล อุปกรณ์ด้้านเทคโนโลยีที�จุำาเป็น และส่ิ�งอำานวย           

ความส่ะด้วกต่ิางๆ การจัุด้ทำาเวบ็ไซึ่ติเ์พ่�อเป็นศึน่ยก์ลางการเรยีนร่ ้รวบรวมผลงานเป็นคลังความร่เ้ผยแพร่ผลงาน

ของโครงการและแบ่งปนัขอ้มล่ผ่านชุมชนออนไลน์ นอกจุากนี� ยงัมุง่เน้นการเติรียมความพร้อมของโรงเรยีน 

ผ่้บริหาร ศึึกษานิเทศึก์ คร่ และนักเรียน เพ่�อส่ร้างความเข้าใจุให้ส่ามารถนำาเทคโนโลยีด้ิจุิทัลที�เกี�ยวข้องไป

ใช้ประโยชน์ และเพิ�มคุณค่าให้เกิด้ขึ�น ส่่งเส่ริมศึักยภาพด้้านการเรียนร่้ให้แก่นักเรียนและการขับเคล่�อน

นโยบายกิจุกรรมลด้เวลาเรียน เพิ�มเวลาร่้ได้้เป็นอย่างด้ี และมีการนิเทศึ ติิด้ติามการด้ำาเนินงานโครงการให้

ครอบคลุม 5 ภ่มิภาค

l พัื่ฒนาคุณภัาพื่การศึึกษาดว้ยเทคโนโลยกีารศึึกษาทางไกล การจัุด้การศึกึษาทางไกลผ่านด้าวเทียม 

(DLTV) ภายใติ้การด้ำาเนินงานของม่ลนิธิิการศึึกษา

ทางไกลผ่านด้าวเทียมในพระบรมราชป่ถัมภ์ รว่มกับ 

ส่พฐ. ได้ม้อบหมายให้ศึน่ยพ์ฒันาคณุภาพการศึกึษา

ด้้วยเทคโนโลยีการศึึกษาทางไกล ด้ำาเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึึกษาทางไกลผ่านด้าวเทียม (DLTV) 

เพ่�อส่นับส่นุนการพัฒนากระบวนการจัุด้การเรียน

การส่อนของคร่ในโรงเรียนขนาด้เล็กทั�วประเทศึ 

จุำานวน 15,369 โรงเรยีน ติั�งแติป่ ีพ.ศึ. 2557 ซึ่ึ�งปจัุจุบุนั 

ได้้พัฒนาร่ปแบบ เปลี�ยนระบบการออกอากาศึ จุากระบบ SD เป็นระบบ HD โด้ยมีช่�อเรียกว่า NEW DLTV 

เพ่�อแกไ้ขปญัหาการขาด้แคลนครใ่นทอ้งที�ชนบทหา่งไกลและยกระด้บัคณุภาพการจุดั้การศึกึษาของโรงเรยีน 

ทั�งนี� ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ส่พฐ. ได้้ด้ำาเนินการ ด้ังนี�

 1. จุัด้ส่รรครุภัณฑ์์ติามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านด้าวเทียม 

(DLTV) ส่ำาหรับโรงเรียน Stand Alone จุำานวน 3,168 โรงเรียน ส่ำาหรับใช้เป็นเคร่�องม่อในการจุัด้การเรียนร่้ 

ของคร่และนักเรียนภายในโรงเรียน

 2. พัฒนาคุณภาพการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีการศึึกษาทางไกล DLIT และ DLTV ส่ำาหรับ

โรงเรียนพระปริยัติิธิรรมแผนกส่ามัญศึึกษาโครงการติามพระราชด้ำาริ ส่มเด็้จุพระกนิษฐาธิิราชเจุ้า

กรมส่มเด้็จุพระเทพรัตินราชสุ่ด้าฯ ส่ยามบรมราชกุมารี
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 3. ส่นับส่นุนอุปกรณ์การศึึกษาทางไกลผ่านด้าวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนระดั้บประถมศึึกษา

ขนาด้เล็ก โรงเรียนขยายโอกาส่ และ โรงเรียนมัธิยมศึึกษาขนาด้เล็กที�คร่ไม่ครบชั�น หร่อคร่ไม่ติรงวิชาเอก 

และมีความประส่งค์ใช้ระบบการศึึกษาทางไกลผ่านด้าวเทียม (DLTV) จุำานวน 1,432 โรงเรียน เพ่�อใช้ในการจุัด้ 

การเรียนการส่อนได้้อย่างมีประส่ิทธิิภาพ

 4. ส่่งมอบชุด้กิจุกรรมการเรียนร่้ (ใบงาน) ระด้ับประถมศึึกษาปีที� 1 - 6 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึึกษา 

2565 เพ่�อให้โรงเรียนขนาด้เล็กที�มีนักเรียนติำ�ากว่า 60 คน มีชุด้กิจุกรรมการเรียนร่้ (ใบงาน) ระด้ับประถม

ศึึกษาปีที� 1 – 6 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึึกษา 2565 ใช้ในการจุัด้การเรียนการส่อนได้้อย่างมีประส่ิทธิิภาพ

 5. โรงเรียน คร่ นักเรียนที�เข้าร่วมโครงการทด้ลองเรียนภาษาต่ิางประเทศึ ได้้ทด้ลองใช้ร่ปแบบ     

การส่่�อส่ารส่องทางจุากครช่าวต่ิางชาติิ (Native Speaker) และครไ่ทยที�มวีธิิกีารส่อนที�เป็นเลิศึส่ำาหรับระดั้บ

มัธิยมศึึกษา ภาคเรียนที� 2 ปีการศึึกษา 2564 ซึ่ึ�งได้้ส่รุปผลและมอบเกียรติิบัติรโครงการทด้ลองเรียนภาษา

ติ่างประเทศึ ประจุำาปีการศึึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว นอกจุากนี� ยังได้้ด้ำาเนินการประชุมเชิงปฏิิบัติิการจุัด้

ทำาแผนงานกำาหนด้แนวทางการบริหารจุัด้การโครงการฯ รวมถึงประชุมทางไกล (Video Conference)    

เพ่�อชี�แจุงการจัุด้การเรยีนการส่อนในโครงการเรยีนภาษาต่ิางประเทศึ โด้ยใชร้ป่แบบการส่่�อส่ารส่องทางจุาก

คร่ชาวติ่างชาติิ (Native Speaker) และคร่ไทยที�มีวิธิีการส่อนที�เป็นเลิศึ ส่ำาหรับระด้ับมัธิยมศึึกษา โรงเรียน

ติ้นทาง ภาคเรียนที� 1 ปีการศึึกษา 2565

 6. จุัด้ทำาวีด้ีทัศึน์ผลการด้ำาเนินงาน ผลส่ำาเร็จุของการจุัด้การเรียนการส่อนในส่ถานการณ์การแพร่

ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ติามนโยบายของ ส่พฐ. และความร่วมม่อในการพัฒนาส่่�อของ ส่พฐ. ร่วมกับ        

ส่ถานีโทรทัศึน์ Thai PBS เพ่�อให้โรงเรียน คร่ และนักเรียนที�เข้าร่วมโครงการ มีส่่�อที�มีประส่ิทธิิภาพใช้ใน 

การจุัด้การเรียนการส่อน

l ส�งเสรมิการจ้ดัการเรยีนการสอนในสถึานการณก์ารแพื่ร�ระบาดข้องโรคตดิเช้ื�อไวรสัโคโรนา 2019 

(โควิด-19) โด้ยมีนวัติกรรมการบริหารจุัด้การศึึกษาและนวัติกรรมการจุัด้การเรียนการส่อนในส่ถานการณ์

การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ที�เป็นแบบอย่างได้้ และเผยแพร่ไปยัง ส่พท. 245 เขติ ส่ามารถด้่ได้้จุาก

เว็บไซึ่ติ์ของส่ำานักเทคโนโลยีเพ่�อการเรียนการส่อน (ส่ทร.) ผ่านทางลิ�งค์ http://ottc.obec.go.th/ ซึ่ึ�งเป็น

แหล่งอัพเด้ทติัวอย่างวิธิีการบริหารจุัด้การของ ส่พท. และส่ถานศึึกษา รวมถึงคลิปติัวอย่างการจุัด้การเรียน

การส่อนของคร่ผ่้ส่อน ภายใติ้ส่ถานการณ์โควิด้-19 โด้ยผลงานทั�งหมด้เป็นของเขติพ่�นที�การศึึกษา            

ส่ถานศึึกษาและคร่ผ้่ส่อนทั�วประเทศึที�ได้้ส่รรค์ส่ร้าง พัฒนาขึ�นมาเพ่�อประโยชน์ในการบริหารจุัด้การและ  

ในการจัุด้การเรียนการส่อน ซึึ่�งส่ามารถนำาไปพัฒนาองค์กรและจัุด้การห้องเรียน รวมถึงนำาไปใช้ประกอบ   

การส่อน ซึ่ึ�งจุะเกิด้ประโยชน์ส่่งสุ่ด้ติ่อนักเรียนที�เป็นอนาคติของชาติิติ่อไป
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l การบริห้ารจ้ัดการและสนับสนุนส�งเสริมการใช้้งานคลังความร้้เทคโนโลยีดิจ้ิทัล พบว่า คร่ผ่้ส่อน 

บุคลากรทางการศึึกษา และผ่้บริหารส่ถานศึึกษา จุำานวน 129,725 บัญชี (ผ่้ใช้งานระบบฯ) มีการใช้งาน

ส่่บค้นและด้าวน์โหลด้เน่�อหาความร่้ (Contents) จุากระบบคลังส่่�อเทคโนโลยีด้ิจิุทัล ระด้ับการศึึกษา          

ขั�น  พ่�นฐาน (OBEC Content Center) เพ่�อเป็นแหล่งเรียนร่้ ซึ่ึ�งเป็นเคร่�องม่อเทคโนโลยีด้ิจุิทัลที�ส่นับส่นุน       

การจุัด้การเรียนการส่อนให้กับนักเรียน คร่และบุคลากรทางการศึึกษา และประชาชนทั�วไปได้้อย่างติ่อเน่�อง 

และส่ามารถเรียนร่้ได้้ทุกที� ทุกเวลา รวมถึงส่ถานศึึกษามีแหล่งเรียนร่้ เพ่�อส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนการจัุด้     

การศึึกษาได้้อย่างมีคุณภาพ

นวัตกรรมการศึึกษา

ช้�วงโควิด-19
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62ร�ยง�นัผลัก�รจิัดำก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นัตุ�มนัโยบ�ยกระที่รวิงศึึกษ�ธีิก�ร

ที�เกี�ยวข้้องก้บสำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รก�รศึึกษ�ขั้ั�นัพื้้�นัฐ�นั ปีงบประมีาณ พ.ศึ. 2565

ภ�คผนัวก
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นำโยบั�ยแลัะคำำ�สั�งที�เกี�ยวขั้้อง

1. ประกาศึกระทรวงศึึกษาธิิการ เร่�อง นโยบายการจัุด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ 

ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564 - 2565 ลงวันที� 25 มิถุนายน พ.ศึ. 2564

2. คำาส่ั�งกระทรวงศึึกษาธิิการ ที� ส่ป. 814/2564 เร่�อง นโยบายการติรวจุราชการและติิด้ติาม

ประเมินผลการจุัด้การศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 

ลงวันที� 18 พฤศึจุิกายน พ.ศึ. 2564

3. ประกาศึส่ำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน เร่�อง นโยบายส่ำานักงานคณะ

กรรมการการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564 - 2565 ลงวันที� 16 

ธิันวาคม พ.ศึ. 2563

4. คำาส่ั�ง ส่พฐ. ที� 1251/2565 เร่�อง แติ่งติั�งคณะทำางานส่รุปผลการติิด้ติามและรายงาน        

ผลการด้ำาเนินงานติามนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการที�เกี�ยวข้องกับส่ำานักงานคณะกรรมการ

การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ลงวันที� 12 กรกฏิาคม พ.ศึ. 2565

5. คำาส่ั�ง ส่พฐ. ที� 1251/2565 เร่�อง แติ่งติั�งคณะทำางานส่รุปผลการติิด้ติามและรายงาน        

ผลการด้ำาเนินงานติามนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการที�เกี�ยวข้องกับส่ำานักงานคณะกรรมการ

การศึึกษาขั�นพ่�นฐาน ประจุำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ลงวันที� 12 กรกฏิาคม พ.ศึ. 2565

 รายละเอียดเพื่ิ�มเติมที� https://bit.ly/3FsyaYv
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 4. นางส่าวรัตินา  แส่งบัวเผ่�อน ผ่้อำานวยการส่ำานักติิด้ติามและประเมินผล
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