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ค ำน ำ 
 

  เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลระบบการศึกษา ประกอบด้วย
ข้อมูลที่เป็นนโยบายและการบริหาร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา 2) ข้อมูลการพัฒนาครู ประกอบด้วย 
แนวทางการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการ Up skill- Re skill ตลอดจนการสร้าง New skill และ 
3) ข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
โรงเรียน 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ ขอขอบคุณส านักทุกส านัก และหน่วยงานเทียบเท่าส านัก ที่ร่วมให้ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน  
ท าให้มีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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  นโยบำยและกำรบริหำร 
 
        ปัญหำของประเทศด้ำนภัยควำมม่ันคงด้ำนกำรศึกษำ และแนวทำงแก้ไข  
 การศึกษาเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม   

ระบบการศึกษา หมายถึง โครงสร้างของการศึกษาที่มีองค์ประกอบ ทั้งเรื่องหลักสูตร 
จุดมุ่งหมาย แนวนโยบาย ระบบการจัดและแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือให้การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิตของเด็ก
และเยาวชน ไปในทิศทางที่พึงประสงค ์

ระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ระบบการศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นปัญหาของประเทศด้านภัยความมั่นคงด้านการศึกษา 
ที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 

นโยบำยและกำรบริหำร

• ปัญหาด้านภัยความมั่นคง
ด้านการศึกษา

• แนวทางการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ของ สพฐ.

• บทบาทหน้าที่ของ ผอ.เขต
• แผนพัฒนาการศึกษาฯ

กำรพัฒนำหลักสูตร

• หลักสูตรแกนกลางฯ 2551
(ฉ.ปรับปรุง 2560)

• การปรับปรุง
วิชาประวัติศาสตร์

• การพัฒนา ปรับปรุง
กิจกรรมลูกเสือ

กำรจัดกำรศึกษำ

• การสอบ O-net
• ผลการให้สอบ O-net 

ตามความสมัครใจ
• การเตรียมข้อสอบใหม่
• การประเมินคุณภาพ

โรงเรียน ทั้งภายในและ
ภายนอก

• การแก้ปัญหาเด็ก
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้

• การแก้ปัญหาเด็ก
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ระบบกำรศึกษำ 

   การผลิตครูร่วมกับ    
    สถาบันอุดมศึกษา 
   การก ากับบุคคลภายนอก 
    จัดกิจกรรมในโรงเรียน 

 

1) ระบบกำรศึกษำ 
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1. ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) อันเกิดจาก 
สาเหตุของความไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิต ที่ผู้เรียนต้องนั่งเรียน 
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ เป็นเวลานาน และบรรยากาศในบ้านที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ขาดปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง รวมทั้งความจ าเป็นของครอบครัว ที่ผู้ปกครอง 
ไม่สามารถอยู่กับบุตรหลานในช่วงการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ และในบางกรณี 
เด็กอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ (ปู่ย่า ตายาย) 

2. ปัญหาด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา : เด็กหลุดจากระบบฯ ที่มีสาเหตุ 
มาจากเศรษฐกิจของครอบครัว ผู้ปกครองถูกพักงานหรือถูกเลิกจ้าง ครอบครัวขาดรายได้  มีการย้ายถิ่นฐาน 
และนักเรียนต้องท างาน เพ่ือหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัว 

3. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย : นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 โดยมีสาเหตุมาจากสภาพความเป็นอยู ่
ของนักเรียน การพักอาศัยภายในบ้านเดียวกันจ านวนหลายคน และที่ส าคัญคือการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง 
การป้องกันด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีน 
 

    แนวทำงแก้ไข 
1. เพ่ิมโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการ 

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึง
การศึกษา รวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับ
กระทรวงและระดับพื้นท่ีจังหวัด  

2. ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียนแบบ Onsite และเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการรับวัคซีน
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีด และให้ผู้ที่ได้รับการฉีดแล้ว ให้เข้ารับเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  

3. ฟ้ืนฟู ซ่อม เสริม และสร้างคุณภาพการศึกษา 
3.1 ประเมินการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
3.2 ปรับหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล 

ให้มีความยืดหยุ่น 
  3.3 พัฒนาคลังสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียน และครูผู้สอนเข้าถึงได้ง่าย ในการน าไปใช้หรือศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

3.4  สร้างการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ซ่อม เสริม และสร้างคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
อาทิ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร บุคคล หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
  
        แนวทำงกำรบริหำรส่วนภูมิภำคของ สพฐ. 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1. ระดับ สพฐ. (ส่วนกลาง) มีหน้าที่บริหารงานเชิงนโยบายและก ากับติดตาม (Policy &  

Regulator) หน่วยงานภายในก ากับตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จ านวน 12 ส านัก และหน่วยงานที่
จัดตั้งเป็นการภายใน 10 ส านัก 

2. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่น านโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation & Facilitator)  
ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 62 แห่ง 
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 3. ระดับสถานศึกษา ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (Operator) มีจ านวน  
29,583 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
 
                   แนวทำงกำรบริหำร 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด ในรูปแบบคณะท างานของจังหวัด (Matrix Organization) 

2. ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบัน และเพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงภารกิจและ 
ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน  
 

 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีหน้ำที่อะไรบ้ำง 

        บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 37 วรรค 2   

1.1   เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.2   รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  1.3  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
ผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบาย  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 

2. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 24 
2.1  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอ านาจและหน้าที่ 

  2.2  เสนอแนะการบรรุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและ 
หน้าที่ 

2.3   พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   
  2.4  จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.5   จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6  จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมิน 
ผลงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.7  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอหน่วยงานหรือองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  2.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย  (ปัจจุบัน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นของ ก.ศ.จ. ตามค าสั่ง คสช.ที่ 19/2560) 
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3. อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจ (ค ำสั่งให้ปฏิบัติรำชกำรแทน) และตำมกฎหมำยอ่ืน 
เช่น  
3.1  การขอใช้ที่ราชพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
3.2  การมอบโอนพัสดุ  
3.3  อนุมัติ/อนุญาต การลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพันกับ 

งบประมาณของทางราชการ) 
4. หน้ำที่ เป็นคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร เลขำนุกำร ในคณะกรรมกำรต่ำงๆ  

เช่น 
4.1   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

  4.2   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
 
        แผนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด มีหรือไม่/มีจังหวัดใดบ้ำง กำรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์เป็นอย่ำงไร 

บทบำทของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 เป็นโซ่ข้อกลางในการจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด และด าเนินการเชิงนโยบายของ 

การศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด โดยในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ดังกล่าว จัดท าขึ้นตามบริบทของแต่ละจังหวัด เป็นแผนระยะปานกลาง สิ้นสุดปี 2565 โดยเมื่อสิ้นสุดแผน 
จึงจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ต่อไป  

 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 

2565) ส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 และสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ทุกระดับ โดยก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผน 
สู่การปฏิบัติและเงื่อนไขความส าเร็จไว้ ดังนี้ 

 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกระดับ เพ่ือให้ เกิด 

ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
2. เน้นย้ าให้ผู้บริหารในสังกัดทุกระดับให้ความส าคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) และใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3. บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่แผนต่าง ๆ ของหน่ วยงานในสังกัด 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกัน 

4. ก ากับ ติดตาม การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนต่าง ๆ ของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 

1. ความต่อเนื่องของนโยบายทุกระดับ 
2. หน่วยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
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3. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร 
จัดการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ 

4. การด าเนินงานของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนไดส่วนเสีย 

 

บทบำทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับเด็กในวัยการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กพิการ ตั้งแต่แรกพบความพิการ
จนถึงอายุ 18 ปี โดยก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 

        กำรท ำงำนร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำในกำรผลิตครู 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการก าหนดกรอบความต้องการครูตาม 
สาขาวิชาเอก  โดยใช้อัตราครูที่เกษียณอายุราชการในการรองรับการบรรจุ จ านวน 25% ของอัตราครู 
ที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือน าเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

        กำรก ำกับบุคคลภำยนอกเข้ำไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

1. การจัดโครงการหรือกิจกรรมต้องเป็นไปตามกรอบที่  สพฐ. ก าหนดส าหรับการรายงาน  
หน่วยงานภายนอกระดับชาติ ได้แก่ การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ eMENSCR  รายงานการจัด 
การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 2.  โครงการ/กิจกรรมใด นอกเหนือจากที่ สพฐ.ก าหนด สถานศึกษาต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม นั้น เป็นส าคัญล าดับแรก ซึ่งจะต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานครู และไม่เกิดผลกระทบ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมแจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สพฐ. ทราบตามล าดับ 
 3.  ควรให้ความส าคัญ ตระหนัก และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  
ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ความมั่นคง และสถาบันหลักของชาติ สถานศึกษาจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
โดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากโครงการ/กิจกรรมใด นอกเหนือหรือเกินกว่าอ านาจ 
ที่จะพิจารณาได้ ให้ขออนุญาตต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามล าดับ 
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   หลักสูตรแกนกลำงฯ 2551 (ฉ.ปรับปรุง 2560) 

วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือทดลองใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ....  
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... 

ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  
3.  ศึกษาแนวทางการน าไปใช้ของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... 

 กลุ่มเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
1.  พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี  

เชียงใหม่ ระยอง ศรีสะเกษ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี  
2. โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 194 โรงเรียน 
3. ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 72 คน  

3.1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 50 คน  
3.2  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    จ านวน 16 คน  
3.3  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    จ านวน 4 คน  
3.4  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   จ านวน 2 คน 

4. ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 - 4 คน โดยประมาณ  จ านวน 774 คน  
 สำระส ำคัญของกำรพัฒนำ 

1. การศึกษาฐานสมรรถนะ 
2. (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช.... 
3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
รูปแบบกำรพัฒนำ 
1. Online 
2. Onsite 
กำรทดลองใช้ (ร่ำง) กรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช.... 
1. กระบวนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำน 

1.1  จัดท าหลักสูตรพัฒนาพ่ีเลี้ยงและครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประกอบด้วย 3 Module ดังนี้ 

   Module 1 การศึกษาฐานสมรรถนะ 
     Module 2 (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช.... 

   Module 3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
        จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  

1) การก าหนดตัวตนของสถานศึกษา 
2) สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 
3) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
4) การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

กำรพัฒนำหลักสตูร 
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1.2 พัฒนาพ่ีเลี้ยงและครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาดังนี้ 

 

วันที่อบรม หลักสูตรอบรม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวนผู้เข้าอบรม 
21 พฤศจิกายน

2564 
Module 1 และ Module 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร 

ครูผู้สอนและพ่ีเลี้ยง 
ในพ้ืนที่นวัตกรรม  

700 คน 

15-19 และ 
17-20 มีนาคม

2565 

Module 3 
หน่วยที่ 1 – 3  

ศึกษานิเทศก ์
ผู้บริหาร และครูผู้สอน 

  72 คน 
700 คน 

19-11 และ 
19-21 เมษายน 

2565 

Module 3 
หน่วยที่ 4 

ศึกษานิเทศก ์
ผู้บริหาร และครูผู้สอน 

    72 คน 
1,600 คน 

 

2. ผลลัพธ์ (ร่ำง) หลักสูตรสถำนศึกษำมีโครงสร้ำงเอกสำร ดังนี้ 
   2.1 แนวคิดพ้ืนฐานการพพัฒนาหลักสูตร  
   2.2 วิสัยท้ศน์ของหลักสูตร  
   2.3 หลักการของหลักสูตร  
   2.4 จุดหมายของหลักสูตร  
   2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   2.6 สมรรถนะหลัก  
   2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   2.8 ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นและผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นปี  
   2.9 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (วิชาเรียนและเวลา)  
   2.10 การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. กำรด ำเนินงำนระยะต่อไป : วิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
แผนปฏิบัติการปรับปรุง (รา่ง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช.... 
ระดับประถมศึกษา และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช....ระดับประถมศึกษา 
 

ก าหนดเวลา กิจกรรม 
มีนาคม 2562 -  
มีนาคม 2565 

- ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล  
- (ร่าง) กรอบทิศทางหลักสูตรฯ (รับฟังความคิดเห็น) 
- ยกร่าง (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ 
- วิพากษ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ (รับฟังความคิดเห็น) 
- ปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ 
 

มีนาคม 2565 - ปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรฯ  
  ระดับประถมศึกษา 
- อธิบายหลักการ ที่มา ชื่อหลักสูตร นิยามศัพท์ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ก าหนดเวลา กิจกรรม 
เมษายน 2565 - ส่งมอบงานให้คณะอนุกรรมการ กพฐ. ชุดที่ 2 เพ่ือปรับปรุง 

- พิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ระดับประถมศึกษา 4 ภูมิภาค จ านวน 6 ครั้ง 
พฤษภาคม – ธันวาคม 

2565 
- ปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรฯ ระดับ 
  ประถมศึกษา 
- พัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการ 
  หลักสูตร (ร่าง) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล และ (ร่าง) แนวทางการ 
  จัดการเรียนรู้ เป็นต้น 
 

 
         กำรด ำเนินงำนปรับปรุงวิชำประวัติศำสตร์  
      

     วัตถุประสงค์  
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมิติต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองดีของประเทศ 
  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
   1. ด้านพัฒนาครู  
   1.1 พัฒนาคู่มือการสร้างและการใช้สื่อ AR  คู่มือการอบรมครูใช้วิดีโอคลิป  
  1.2 อบรมการใช้สื่อ AR และการใช้สื่อวิดีโอคลิปในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับปฐมวัย/
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
  1.3 อบรมครูสังคมศึกษา 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
  2. ด้านพัฒนาโรงเรียน 
   2.1 ส่งเสริมการ PLC ในโรงเรียน 
   2.2 ส่งเสริมการบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 12 เดือน Webinar 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรม AR และเทคโนโลยี 
   2.4 ส่งเสริมการใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   2.5 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการสอน และ E-portfolio รวมถึงการประเมินตามสมรรถนะ  
   3. ด้านโครงการ/กิจกรรม การวิจัยการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
   3.1 การพัฒนาคลังนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   3.2 ถอดบทเรียนนวัตกรรมของ สพท. ทั้งหน่วยงานภายใน สพฐ. และหน่วยงานภายนอก 
   3.3 การบันทึกข้อตกลง MOU การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ 
ทั่วประเทศ 
   3.4 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
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          กิจกรรมลูกเสือ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน พัฒนำ ปรับปรุง อย่ำงไร 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้กระบวนการลูกเสือในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาเป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ลูกเสือ ที่มีผู้บริหาร บุคลากรทางการลูกเสือ รวมทั้งลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตนเองด้วย
กระบวนการลูกเสือ 
 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

1. ร่วมกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือให้ทันสมัย เหมาะกับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต 

2. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพ่ือขับเคลื่อนผู้เรียนสู่งการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
3. การขับเคลื่อนงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 

 
 
 

        แนวทำงกำรสอบ O-net คิดอย่ำงไร หำรือกับ อว. หรือ ทปอ. บ้ำงหรือไม่ 

 แนวทำงกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 สพฐ. มีการประสานความร่วมมือและข้อมูลกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงขอสรุป ดังนี้  

1. รูปแบบวิธีกำรทดสอบ มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพผู้ เรียนด้วยรูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
ในปีการศึกษา 2564 ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าสอบตามความสมัครใจในทุกระดับชั้น  โดยมีรูปแบบวิธีการจัดสอบ 
2 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 รูปแบบ Paper-pencil Testing 
1.2 รูปแบบ Computer based Testing 

2. ลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในกำรทดสอบ O-NET เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดังนี้ 
 2.1 ใช้ข้อสอบแบบปรนัย (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบ) 
 2.2 ใช้ข้อสอบแบบอัตนัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 และ ม.3) 
3. ข้อเสนอในกำรจัดสอบ O-NET 

 3.1 การด าเนินการจัดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ เพราะมีจุดมุ่ งหมายเพ่ือประเมิน 
ความคิดรวบยอดของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ ซึ่งการทดสอบ O-NET มีความส าคัญในการน าผลการทดสอบไปใช้
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 3.2 ปรับเปลี่ยนการทดสอบเป็นการสุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แทนประชากรนักเรียนทั้งประเทศ  
โดยใช้วิธีการก าหนดและเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1 ทดสอบกับผู้เรียนที่ถูกสุ่มมาจากสถานศึกษา 
  แนวทางท่ี 2 ทดสอบกับผู้เรียนที่ถูกสุ่มจากสถานศึกษาและผู้เรียนที่สมัครใจสอบ  
 3.3 ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบลักษณะของข้อสอบที่มุ่งวัดความสามารถและสมรรถนะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กำรจัดกำรศึกษำ 
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 3.4 เพ่ิมศูนย์สอบที่น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทดสอบผู้เรียนให้มากข้ึน 
 3.5 สื่อสารสร้างความเข้าใจบุคลากรทุกระดับให้มีการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 4. กำรใช้ผลกำรทดสอบ O-NET ส ำหรับคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย 
(TCAS65) ขอ ทปอ. สรุปแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 สรุปข้อหารือกับ ทปอ. ในการใช้ผลการทดสอบ O-NET มีการยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ  
O-NET ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) ปีการศึกษา 2565 สรุปได้ว่า 
ทปอ. ได้ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ O-NET ส าหรับการคัดเลือกฯ 
  4.2 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2565 ทปอ. ใช้คะแนน 
ในการคัดเลือก จาก 3 ส่วน ได้แก่ GPAX, การสอบ GAT/PAT และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
  4.3 ทปอ. ก าหนดรอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) จ านวน 4 รอบ ดังนี้ 
   รอบท่ี 1 การคัดเลือกโดยใช้ Portfolio 
   รอบท่ี 2 การคัดเลือกโดยใช้ โควตา 
   รอบท่ี 3 การคัดเลือกโดยใช้ Admission 
   รอบท่ี 4 การคัดเลือกแบบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 
        เสียงสะท้อนจำกผลกำรที่ให้สอบ O-net ตำมควำมสมัครใจ 

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสัดส่วนจ ำนวนนักเรียนทีเ่ข้ำสอบ O-NET ตำมควำมสมัครใจ 

สัดส่วนจ านวนร้อยละของผู้ เรียนที่ เข้าสอบ O-NET กับจ านวนนักเรียนประชากรทั้งหมด  
ในปีการศึกษา 2564 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้าสอบตามความสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 56.52 
จากจ านวนประชากรนักเรียนทั้งหมด (จ านวนผู้เรียนในฐานข้อมูลของ สพฐ. จ านวน 509,953 คน และจ านวน
ผู้เรียนที่เข้าสอบ จ านวน 288,214 คน)  

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนเข้าสอบตามความสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 40.71 
จากจ านวนประชากรนักเรียนทั้งหมด (จ านวนผู้เรียนในฐานข้อมูลของ สพฐ. จ านวน 551,024 คน และจ านวน
ผู้เรียนที่เข้าสอบ จ านวน 244,300 คน)  

1.3 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนเข้าสอบตามความสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 
29.58 จากจ านวนประชากรนักเรียนทั้งหมด (จ านวนผู้เรียนในฐานข้อมูลของ สพฐ. จ านวน 312,081 คน 
และจ านวนผู้เรียนที่เข้าสอบ จ านวน 92,307 คน)  

2. เสียงสะท้อนของกำรทดสอบ O-NET ตำมควำมสมัครใจ 

2.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ตามความสมัครใจ  
ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนผู้สมัครใจเข้าสอบอยู่ประมาณร้อยละ 50  
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แสดงให้เห็นว่านักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวยังเห็นความส าคัญของทดสอบ O-NET และต้องการที่จะน า 
ผลการทดสอบไปใช้ในการสะท้อนความรู้ความสามารถของตนเอง รวมทั้งน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  

ในส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจ านวนผู้ที่สมัครใจเข้าสอบประมาณร้อยละ 30  
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากช่วงเวลาในการทดสอบ O-NET อยู่ในช่วงเดียวกับการทดสอบ GAT/PAT และ 
การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผู้เรียนจึงไม่เข้าร่วม 
ในการทดสอบ O-NET ในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
โคโรน่า2019 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเข้าสอบในช่วงต่อไป ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย 
ในการปรับลดการทดสอบ และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือลดความเครียดและความกดดันของ
ผู้เรียน และไม่ได้น าผลการทดสอบไปตัดสินให้คุณให้โทษ จึงมีประกาศให้ผู้เรียนเข้าสอบ O-NET ตามความสมัคร
ใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ไม่ได้ ใช้ผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ประกอบ 
การคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS65) อีกด้วย 

2.2 จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติการภาคสนามตรวจเยี่ยม
ศูนย์สอบและสนามสอบในการทดสอบ O-NET และได้เก็บรวบข้อมูลจากผู้เรียนที่สมัครสอบ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา ได้ เสียงสะท้อน เกี่ยวกับการทดสอบ 
O-NET ตามความสมัครใจ สรุปได้ ดังนี้ 

1) ผู้ปกครองและผู้เรียนที่สมัครใจเข้าสอบจะมีข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนความรู้
ความสามารถของตนเองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
น าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที่หลากหลายออกไปก็ตามสภาพบริบทและสถานการณ์ของแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อฯ 
   2) ผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมท าการทดสอบจะมีความกังวลหรือความเครียดเกี่ยวกับ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับชาติลดน้อยลงจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ต้องเตรียมตัวสอบทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่ ใช้ใน 
การคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
   3) สถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบ O-NET จะไม่มีข้อมูลสารสนเทศที่
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา จากระบบการทดสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับอย่างผลการทดสอบ O-NET  
   4) ผลการทดสอบ O-NET ที่ได้จากผู้ เรียนที่เข้าสอบตามความสมัครใจอาจยัง 
ไม่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของจ านวนประชากรผู้เรียนทั้งประเทศ ท าให้ผลการทดสอบ O-NET ไม่สามารถเป็น
ตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาของประเทศไทย เช่น ตัวชี้วัดที่
สะท้อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์
หลังโควิด-19  เป้าหมายของ SDG และเป้าหมายของ กพร. เป็นต้น 

 

สทศ. เตรียมข้อสอบใหม่เป็นฐำนสมรรถนะหรือยัง 

     กำรเตรียมข้อสอบและเครื่องมือประเมินเพื่อรองรับสมรรถนะของผู้เรียน 
     ที่มา : จากนโยบาย จุดเน้น Big rock ด้านยกระดับคุณภาพ การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
(ร่าง) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) และ Active Learning  
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  วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ส าหรับให้บริการ 
  เครื่องมือ 

1. ครื่องมือประเมิน ระดับชำติ ได้แก่ 
1.1  (RT) ป.1    - อ่านรู้เรื่อง ค า ประโยค ข้อความ  

                - อ่านออกเสียง ค า ข้อความ  
เน้นการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ ให้ตอบค าถามและให้ปฏิบัติด้วยการออกเสียง 
   1.2 (NT) ป.3 ข้อสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ 
เน้นขอ้สอบเชิงสถานการณ์ประจ าวัน เน้นการคิดวิเคราะห์ อ่านรู้เรื่อง และเขียนสื่อสารได้ 

2. เครื่องมือระดับชั้นเรียน ได้แก่ 
2.1 คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ป.6, ม.3, ม.6 จ านวน 3 ฉบับ) 
2.2    คู่มือการใช้เครื่องมือมาตรฐานแบบเขียนตอบ (Essay Test) ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  

พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ชั้นประถม ชั้นมัธยมต้น ชั้นมัธยมปลาย จ านวน 3 ฉบับ) 
2.3    คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามร่างหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (ช่วงชั้นที่ 1, 2, 3, 4 จ านวน 4 ฉบับ) 
2.4   คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามร่างหลักสูตรแกนกลางฯ 

พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (ชั้น ป.1 - 3, ป.4 - 6, ม.1 - 3, ม.4 - 6 จ านวน 4 ฉบับ) 
2.5 คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และสมรรถนะ 

ของผู้เรียน จ านวน 12 รูปแบบ ตามร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น ป.1 - 3, ป.4 - 6, ม.1 - 3, ม. 4 - 6 
จ านวน 4 ฉบับ) 
  กำรให้บริกำร : ผ่านระบบคลังเครื่องมือมาตรฐาน (SIBS) ให้แก่ส านักงานขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และต่างสังกัด รวมทั้ งสถานศึกษาที่ทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช.... ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมฯ 

 
       กำรประเมินคุณภำพโรงเรียนภำยในและภำยนอกสอดคล้องกันหรือไม่ อย่ำงไร 

       ความสอดคล้องของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก 

ประเด็นพิจารณา 
การประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
การประเมินคณุภาพภายนอก ความสอดคล้อง 

1. เป้าหมายในการ 
    พัฒนา/การประเมิน 

ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 
มาตรฐาน รวม 21 ประเด็น พิจารณาเป็น
กรอบในการพัฒนา ประกอบด้วย มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหาร
และจัดการ และมาตรฐานการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยก าหนดเป็น 15 ตัวบ่งชี้ 
เป็นกรอบในการประเมิน 

เป้าหมายการพัฒนา/การประเมิน  
มี ควำมสอดคล้ องกั น  ระหว่ า ง
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  โดย ใช้ ก รอบ
มาตรฐานการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
จ านวน 3 มาตรฐาน 

2. 2. หลักเกณฑ์  
3.     การด าเนินงาน 

ยึดหลักเกณฑ์การด าเนินงานตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ   
    สถานศึกษา 

1) ยึดหลักเกณฑ์การด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

หลั ก เ กณฑ์ และก า รด า เนิ น ง า น 
การประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก มีควำม
สอดคล้องกัน ยึดหลักเกณฑ์การ
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ประเด็นพิจารณา 
การประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
การประเมินคณุภาพภายนอก ความสอดคล้อง 

2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3) ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
    ภายในสถานศึกษา 
5) ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)    
    ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2) ด าเนินงานจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินและการติดตาม ตรวจสอบ 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด 

ด า เนินงานตามกฎกระทรวงการ
ประกัน คุณภาพการ ศึกษา  พ .ศ . 
2561 โดยสถานศึกษาพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและ ได้รับ
การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา จากหน่วยงาน
ภายนอก 

3. วิธกีารและรูปแบบ  
    การประเมิน 

1) สถานศึกษาประเมินตนเองอย่างน้อย 
     ปีละ 1 ครั้ง แล้วท า SAR 
2) ยึดหลักประเมินแบบองค์รวม (Holistic 
     assessment) ใช้การประเมินเชิงคุณภาพ    
    ใช้หลักการประเมินและตัดสินคุณภาพ  
    โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ประเมินจาก 
    หลักฐานเชิงประจักษ์ และลดภาระต่างๆ   
    จากการประเมิน 

1) ประเมินตามความพร้อมของ
สถานศึกษา 
2) ยึดหลักประเมินแบบองค์รวม 
( Holistic assessment) ใ ช้ ก า ร
ประเมินเชิ ง คุณภาพ ใช้หลักการ
ประเมินและตัดดสินคุณภาพ โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญ ประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ และลดภาระ
ต่างๆ จากการปรเมิน 
3) แบ่งการประเมิน 2 ระยะ 
       ร ะ ย ะ ที่  1  ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
วิเคราะห์จาก SAR 
       ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
(Site visit) ห รื อ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1) วิธีการและรูปแบบการเมินการ
ประกัน คุณภาพภาย ในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก มีควำม
สอดคล้องกัน โดยยึดหลักประเมิน
แบบองค์รวม (Holistic assessment) 
ใช้การประเมินเชิงคุณภาพใช้หลักการ
ประเมิน และตัดสินคุณภาพ โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญ ประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ และลดภาระ
ต่างๆ จากการประเมิน 
2) ระยะเวลาการประเมินคุณภาพ
ภายใน มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ งส่ วนการประเมิ นคุณภาพ
ภายนอกประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งใน
ทุก 5 ปี ซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 
2 ระยะ (ประเมินจาก SAR และ
ประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม) 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
    คุณภาพสถานศึกษา 

1) ตัดสินคุณภาพสถานศึกษาออกเป็น 5 
ระดับ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ 
และยอดเยี่ยม 
2) มีการตัดสินคุณภาพสถานศึกษา จ าแนกเป็น
รายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 

1) ตัดสินคุณภาพสถานศึกษาโดย
จ าแนกระยะการประเมิน 
       ร ะ ย ะ ที่  1  ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
วิเคราะห์จาก SAR มีคุณภาพ 3 ระดับ 
คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี 
       ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
( Site visit) ห รื อ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพ 5 ระดับ คือ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก และดีเยี่ยม 
2) มีการตัดสินคุณภาพสถานศึกษา
เ ป็ น ร า ย ม า ต ร ฐ า น  จ า น ว น  3 
มาตรฐาน 

1) เกณฑ์ การตั ดสิ นคุณภาพของ
สถานศึกษาจากการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประเมิน
คุณภาพภายนอก ไม่สอดคล้องกัน 
โดยการตัดสินคุณภาพของการประกนั
คุณภาพภายใน 5 ระดับ (ก าลังพัฒนา 
ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม) ส่วน
การตัดสินคุณภาพ สถานศึกษาจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก แบ่ง
ตามระยะการประเมิน คือ 
       ระยะที่  1 ประเมินจาก SAR  
มีจ านวน 3 ระดับ 
(ปรับปรุง พอใช้ ดี) 
       ระยะที่ 2 ประเมินจากการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมฯ มี 5 ระดับ (ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม) 
2) การตัดสินคุณภาพสถานศึกษาของ
การประกันคุณภาพภายใน จ าแนกเป็น
รายมาตรฐานและภาพรวมของ
สถานศึกษา ส่วนการตัดสินคุณภาพ
สถานศึกษาของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จ าแนกเป็นรายมาตรฐาน 
แต่ไม่ตัดสินคุณภาพเป็นภาพรวมของ
สถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การประกันคณุภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
การประเมินคณุภาพภายนอก ความสอดคล้อง 

5. การน าผลการ  
    ประกันและผลการ     
    ประเมินไปใช้ 

1) ใช้ผลการประกันคุณภาพเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
2) ไม่มุ่งเน้นน าผลการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การตัดสินให้คุณ ให้โทษ หรือจัดอันดับ หรือ
เล่ือนวิทยฐานะ 

1) ใช้ผลการประเมินคุณภาพเพื่อ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นใน
ปีการศึกษาถัดไป 
2) น าผลการประเมินคุณภาพมา
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

การน าผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและผลการประเมิน
คุ ณภาพ ภายนอ ก ไป ใช้ มี ค ว ำ ม
สอดคล้องกัน 
 -  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นในปี
การศึกษาถัดไป ไม่มุ่งเน้นน าผลการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการตัดสินให้
คุณ ให้โทษ หรือจัดอันดับ หรือเลื่อน
วิทยฐานะ 
-  จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
      กำรแก้ปัญหำเด็กที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
 

ประเภทควำมพิกำร จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ แปลผล 

บกพร่องทางการเห็น 1,712 0.41  

บกพร่องทางการได้ยิน 1,335 0.32 น้อยที่สุด 

บกพร่องทางสติปัญญา 19,982 4.81 มากเป็นล าดับ 2 

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 6,260 1.51  

บกพร่องทางการเรียนรู้ 362,897 87.29 จ านวนมากที่สุด 

บกพร่องทางการพูดและภาษา 2,582 0.62  

บกพร่องทางพฤติกรรม/อารมณ์ 6,379 1.53  

ออทิสติก 6,268 1.51  

พิการซ้อน 8,324 2.00  

รวม 415,739 100  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
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 ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรวมที่ผ่ำนมำ 
1. การด าเนินการคัดกรองไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
2. ในช่วงก่อนได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่ได้รับการเฝ้าระวัง

และช่วยเหลือทางการเรียน 
3. ขาดการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

กำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 
1. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

(บัญชี ก ข และ ค) ให้กับเด็กพิการเรียนรวม 149,167 คน วงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท 
2. สนับสนุนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติงานในห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก จ านวน 

8,559 อัตรา วงเงิน 959,094,000 บาท 
3. สนับสนุนครูประจ าห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก  และจ้างครูอัตราจ้าง 

ปีงบประมาณละ 21,357,000 บาท 

 แนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรวม 

  ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (เม.ย. - ก.ย. 65) 
 1. สถานศึกษารับมอบนโยบาย ปีการศึกษา 2565 "ปีแห่งการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพ 
การจัดการศึกษาเรียนรวม" 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรวม 
 3. ประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลาการที่เก่ียวข้องก่อนเปิดภาคเรียน 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่ค้นหาและสนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจพัฒนา 
เป็น "โรงเรียนการเรียนรวมคุณภาพ" 
 ระยะที่ 2 ระยะต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ 2565 -2568) 
 1. พัฒนาวิทยากรแกนน า "หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" 
 2. เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตขยายผลการอบรม "หลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการ 
ทางการศึกษา" 
 3. อบรมพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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         กำรแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ มีแนวทำงด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร 
 

การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนี้ 
 1. ประกาศนโยบายเร่งรัดพัฒนาการอ่านและการเขียน ภายใต้นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ 
ทุกคน” เพ่ือกระตุ้นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ความส าคัญในการด าเนินการพัฒนา  
การอ่านการเขียนของนักเรียน  
  2. จัดส่งแบบส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันภาษาไทย ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  
ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอได้ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ มีการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน 
ที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา อาทิ  

     - แบบฝึกออกเสียง เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียงภาษาไทย 
       - หนังสือแนวทางการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน โดยเป็นชุดส าหรับซ่อมเสริมการอ่านการ
เขียนของนักเรียน 
      - หนงัสือ ก ไก่ สวัสด ี
               - หนังสือสระเสียงใส 
      - หนังสือภาษาน่าเรียนรู้ 
               - คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดค า 

  3. ขอความร่วมมือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา คัดกรองความสามารถในการอ่านและ
การเขียนของนักเรียน โดยมีการบริการเครื่องมือให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากนั้นน าข้อมูลจากการ 
คัดกรองไปใช้ในการวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียน เช่น  
การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น 
   4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย  (ผ่านทางเอกสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์)  โดยขณะนี้สถาบันภาษาไทย สวก. มีช่องทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านทางเฟซบุ๊ก 
สถาบันภาษาไทย สวก. และกลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย ทุกเขต  
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        แนวทำงกำรพัฒนำครู ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นอย่ำงไร  

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน  
9 จุดเน้น โดยจุดเน้นที่ 5 กล่าวถึงการจัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการ
วางแผนและการสร้างวินัย ด้านการเงิน และการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

พุทธศักรำช  2551 และมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1.1 ศึกษานิเทศก์ หรือครูผู ้สอน  ที ่ร ับผิดชอบด้านหลักสูตร คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 1,000 คน ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การน ามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดให้กับบุคลากรเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาได้มีความรู้
ในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล 

1.2  ผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืนที่มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด หน่วยงานละ ๔ คน 
จากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานพระพุทธศาสนา (ร.ร.พระปริยัติธรรม)  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. และศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพฐ.  
จ านวน ๑,๐๐๐ คน ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัด 

แนวทำงกำรพัฒนำ

• ก าหนดเป็นนโยบาย
• ความรู้ความเข้าใจ

หลักสูตรแกนกลาง 2551 
(ฉ.ปรับปรุง 2560)

• การผลิตและพัฒนาครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหำและอุปสรรค

• สถานการณ์โควิด-19

แนวทำงกำร
Up skill - Re skill
สร้ำง New skill

• Up skill : พัฒนาทักษะ
• Re skill : ทบทวน

เพ่ือพัฒนา
• New skill: สร้างทักษะใหม่

กำรพัฒนำคร ู

2) กำรพัฒนำครู 

๑ 
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1.3  เผยแพร่ เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร ประกาศ ค าสั่ง ข้อมูล 
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
       สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
               1. การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ 
                 2. จัดท าแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
               3. ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  การ
ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 51 และการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. กำรผลิตและพัฒนำครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 มีนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการ

บรรจุเป็นครูผู้ช่วยจ านวน 17,166 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2565) โดยนักศึกษาทุนที่ได้รับการบรรจุ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะติดตามและพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ในพ้ืนที่โดยงบประมาณของ อว. 

แผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนฯ 
ปี 2565  ต าแหน่งว่างรองรับการบรรจุ 4,574 อัตรา 
ปี 2566  ต าแหน่งว่างรองรับการบรรจุ 4,091 อัตรา 
ปี 2567  ต าแหน่งว่างรองรับการบรรจุ 3,555 อัตรา 
ปี 2568  ต าแหน่งว่างรองรับการบรรจุ 2,959 อัตรา 

  3. กำรพัฒนำทักษะครูของศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ  
    3.1 ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR   

ครูเข้ารับการพัฒนา/สอบวัดระดับความสามารถ  จ านวน 20,000 คน 
3.2 ภาษาจีนส าหรับครูผู้สอนภาษาจีน (HSK)   

3.2.1 การอบรมให้กับครูสอนภาษาจีนชาวไทย  จ านวน 1,400 คน 
โดยกระทรวงศึกษาธิการไทย และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และ 
มหาวิทยาลัยภาษาปักก่ิง และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ส านักงาน
กรุงเทพฯ 

3.2.2 การอบรมภาษาจีนส าหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการไทย จ านวน 
38 คน โดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง ส านักงานกรุงเทพฯ 

3.2.3 อบรมภาษาจีนเพ่ือพัฒนาบุคลากรจีนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จ านวน 400 คน โดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

    3.3 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ส าหรับผู้เรียน ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    3.3.1 ระดับพ้ืนฐาน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 
10,000 คน 
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    3.3.2 ขยายผลพัฒนา โดยให้ศูนย์ HCEC 185 ศูนย์ ร่วมกับครูแกนน า 
อบรมบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ จ านวน 20,000 คน 
    3.3.3 พัฒนาครูแกนน า จ านวน 1,850 คน ศูนย์ละ 10 คน  
      3.4  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิ งรุก  ( Active Learning) 
เพ่ือให้วิทยากรแกนน าสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning แบบ Fundamental AL Training และเพ่ือขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ โดยใช้ เขต 
ตรวจราชการ (คลัสเตอร์)  เป็นฐานในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ในการจัด 
การเรียนการสอน Active Learning แบบ Fundamental AL Training   
    ผลการด าเนินงาน  

1) จัดท า (ร่าง) คู่มือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมตัวอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (การสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี) 

2) พัฒนา (ร่าง) กิจกรรม/ สื่อ เพ่ือพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) ของผู้เรียน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
โดยออกแบบให้ผู้เรียนสามารถศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

แผนด าเนินงานระยะต่อไป 
1) พัฒนาคลิปวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) ส าหรับครู 
2) เผยแพร่คู่มือและให้ความรู้ครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  

Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ผ่านทาง online และ offline 
 3) ส่งเสริม/สนับสนุน ครูแนะแนวหรือครูประจ าชั้น ในการซ่อมเสริม        
เติมเต็มความรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ   ด้านอ่ืน ๆ โดยให้ตัวอย่างสื่อ/กิจกรรมที่ผู้เรียน
เข้าถึงได้ ศึกษา เรียนรู้ และท าได้เอง เพ่ือพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน  
ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น tiktok youtube kahoot และ handbook ฯลฯ 
 4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ครอบคลุม 77 จังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่าน Online / Offline  คัดเลือกสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active 
Learning) และพัฒนา Learning Loss 
 5) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสะท้อนผลการด าเนินงาน (ส่วนกลาง /เขตพ้ืนที่
การศึกษา) 
 6) ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของโครงการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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      3.5 อบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีครูผ่านการอบรม จ านวน 481,619 คน 

 
 
         มีปัญหำและอุปสรรคอะไร 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19   
  1. การเรียนการสอนที่ต้องด าเนินต่อไป นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จึงจ าต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนการสอน การเรียนรู้ที่เท่าทันกับโลกในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (VUCA World) ของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ  
ทั้งภายในและภายนอก 
  2. ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน  
ไม่ได้ถูกผูกขาดแต่ในห้องเรียนอีกต่อไป ครูต้องน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แต่สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด 19  ท าให้ครูจ านวนมากขาดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น  

3. ความเหลื่อมล้ าในแต่ละพ้ืนที่ยังมีอยู่มาก ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่ลดลง  
ความไม่พร้อมในการเรียนของผู้เรียน และเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)  

4. การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะ มาปรับใช้บูรณาการร่วมกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ท าให้ครูต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน ต้องมีการ
ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยน าวิธีการเรียนแบบ Active Learning เข้ามาใช้ให้มากที่สุด แล้วให้ครูและ
นักเรียนช่วยกันคิดออกมาเป็นนวัตกรรม ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิม คือ 
“ผู้สอน” ปรับเปลี่ยนใหม่โดยพัฒนาครูให้เป็น “โค้ช”  ซึ่งครูจ านวนมากยังติดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม 
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แนวทำงกำร Up skill - Re skill และสร้ำง New skill ให้ครูเป็นอย่ำงไร 

4.1 แนวทำงกำร Up Skill 
พัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทักษะด้าน 

เทคโนโลยีดิจิทัล  
 

ทักษะ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตามกรอบCEFR 

 
A2 

 
A2 

 
B1 

พัฒนาทั กษะด้ านภาษาจี น 
ตามกรอบ SHK 

   
SHK4 

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล 
ตามกรอบสมรรถนะ DC1-DC7 

 
พ้ืนฐาน DC1-DC3 

 
พ้ืนฐาน DC1-DC3 

 
พ้ืนฐาน DC1-DC3 

 
4.2 แนวทำงกำร Re skill 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  
  ระดับก่อนประถมศึกษา  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปฐมวัย 
  ระดับประถมศึกษา  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
 ระดับมัธยมศึกษา  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามรายวิชา  

4.3 แนวทำงกำรสร้ำง New Skill 
 สร้างทักษะใหม่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
4.3.1 Data Science คือ ศาสตร์แห่งการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

อันมหาศาล ไปสู่ความรู้อันมีคุณค่า ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย 
4.3.2 Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
4.3.3  Financial Literacy คือ ความรู้เรื่องทางด้านการเงิน 
4.3.4 Soft Skill คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดโน้มน้าวใจ ทักษะ 

การฟัง ทักษะการบริหารคน ภาวะผู้น า การปรับตัว ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ทักษะการท างานเป็นทีม  
4.3.5 ทักษะการอยู่ร่วมกันในอนาคต 
ทั้งนี้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ 

มัธยมศึกษาต้องไดร้ับการพัฒนาตามความสนใจ 
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        ข้อมูลพื้นฐำน 

 ข้อมูลโรงเรียน 
     สพฐ. มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 29 ,583 แห่ง และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
จ านวนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ านวน 14,958 โรง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
          ตารางที่ 1  ขนาดโรงเรียน 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดที่ 1 
(โรงเรียนขนาดเล็ก)  

0 คน 286 0.97 
1- 20 คน 782 2.64 

21 - 40 คน 2,065 6.98 
41 - 60 คน 3,578 12.09 
61 - 80 คน 3,382 11.43 

81 - 100 คน 2,821 9.54 
101 - 120 คน 2,044 6.91 

รวม 14,958 50.56 

ข้อมูลพื้นฐำน

• ข้อมูลโรงเรียน
• ข้อมูลนักเรียน
• ข้อมูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ปัญหำและอุปสรรค
ในกำรพัฒนำ

• ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

• ด้านการเรียนการสอน
• ด้านการบริหารจัดการ
• ด้านการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

แนวทำงกำร
พัฒนำโรงเรียน

• โรงเรียนคุณภาพ
• โรงเรียน Stand Alone
• โรงเรียนวัตถุประสงค์

พิเศษ 
• โรงเรียนขนาดเล็ก
• โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

(Connext ED)
• โรงเรียนร่วมพัฒนา

(Partnership School
Project)

กำรพัฒนำโรงเรียน 

การแก้ปัญหาโรงเรียนที่ขาดแคลนครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3) กำรพัฒนำโรงเรียน 
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ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 
ขนาดที่ 2 121 - 200 คน 7,000 23.66 
ขนาดที่ 3 201 - 300 คน 3,300 11.16 
ขนาดที่ 4 301 - 499 คน 1,961 6.63 
ขนาดที่ 5 500 - 1,499 คน 1,673 5.66 
ขนาดที่ 6 1500 - 2,499 คน 408 1.38 
ขนาดที่ 7 ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป 283 0.96 

รวมทั้งสิ้น 29,583 100.00 
 

       ตารางที่ 2 ประเภทโรงเรียน 

ประเภทโรงเรียน 
ประถม สำมัญ สงเครำะห ์ พิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ รวม 

27,040 2,360 52 48 83 29,583 
 

  ข้อมูลนักเรียน 

     สพฐ. มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 6,608,162 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

- ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน    872,161    คน 
- ระดับประถมศึกษา  จ านวน  3,036,882   คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  1,688,270   คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  1,010,849   คน 

  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

     สพฐ. มีบุคลากรโรงเรียน จ านวน 523,315 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  
ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  23,455   คน 

- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน    5,200   คน 

- ข้าราชการครู   จ านวน          331,202   คน 

- พนักงานราชการ (ครู)  จ านวน   17,858   คน 

- ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)   จ านวน   25,180   คน 

- เจ้าหน้าธุรการ   จ านวน     5,761   คน 

- ลูกจ้างประจ า   จ านวน   10,975   คน 

- อ่ืนๆ เช่น ภารโรง แม่บ้าน   จ านวน   59,602   คน 

- ต าแหน่งว่าง    จ านวน    44,082   คน 
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         ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำโรงเรียน 

2.1 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  - ขาดแคลนผู้อ านวยการโรงเรียน  

- จ านวนครูไม่ครบชั้น ไม่ครบตามรายวิชาเอก  
- ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น  
- ครูสอนไม่เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 2.2 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
  - หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

- สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้มีอยู่อย่างจ ากัด  
- สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งาน  

 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
    - ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน  

  - อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้มีจ านวนนักเรียนน้อยในแต่ละชั้น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ งอัตราส่วนครูต่อนักเรียนและนักเรียนต่อห้องเรียน  
ต่ ากว่ามาตรฐาน  

- การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองไปรับจ้างท างานต่างถิ่น 
- โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนหนึ่งอยู่ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่บนภูเขาสูงบน

เกาะ ท าให้นักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง  
- ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน ของโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าโรงเรียนขนาดอ่ืน  

 2.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
    โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ท าให้ไม่มีศักยภาพ
ในการระดมทรัพยากร เพ่ือน ามาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน 
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        แนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ สิ่งท่ีจะท ำต่อไป 
- โรงเรียนคุณภาพ 

- โรงเรียน Stand 
Alone 
- โรงเรียนวัตถุประสงค์
พิเศษ เช่น โรงเรียนใน
โครงการพระราชด าริ 

349 โรง 1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ต าเนินงานโครงการ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจัด
แผนการด าเนินงานระดับจังหวัด 
2) โรงเรียนด าเนินการพัฒนา
โ ร ง เ รี ย น ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ  
8 จุดเน้น ไต้แก่ ความปลอดภัย
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การเรียนการสอนการนิเทศก ากับ 
และติดตาม ระบบประกันคุณภาพ 
การพัฒนาครู การวัดและประเมินผล 
และ Big Data  
3) จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 
2 5 6 4  -  2 5 6 5  ง บ ล ง ทุ น  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ จ านวน 
226 โรง 
4)  ส ร้ า งต้ นแบบการ พัฒนา
โรง เรี ยนคุณภาพ “สระแก้ ว
โมเดล" เพ่ือเป็นต้นแบบ 
ในการด าเนินงานให้กับโรงเรียน
ในโครงการ 
5 )  จั ด ส ร รครู ภ า ษา อั ง กฤ ษ  
270 คน ให้กับโรงเรียนคุณภาพ 
จ านวน 173 โรงเรียน 
6) จัดสรรครูภาษาจีน 109 คน 
ให้กับโรงเรียนคุณภาพ จ านวน 
109 โรงเรียน 
7) คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุ คล ากรทางการศึ กษา 
เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคลของ
ข้ า ร าชก า รครู แล ะบุ คล าก ร
ทางการศึกษา ส าหรับโรงเรียน

1) สนับสนุนค่าพาหนะรับ - ส่ง
นักเรียนให้กับโรงเรียนที่จะมา
เรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพ 

2) สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
จัดท าโครงการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพและ
โรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับ
โครงการพัฒนาตามนโยบาย  
8 จุดเน้นให้กับโรงเรียนคุณภาพ 

4) สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เ พ่ือให้โรงเรียนเครือข่ายมาใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

5) จัดท าแผนขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย
แผนการบริหารจัดการ 

6) จัดสรรครูภาษาอังกฤษ จีน  
ให้ โ รง เรี ยนคุณภาพเ พ่ิม เติ ม 
ส าหรับโรง เรี ยนที่มี โ ร ง เรียน 
มาเรียนรวม 

7) จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 
2 5 6 5  - 2 5 6 6  ง บ ล ง ทุ น  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ิมเติม ให้กับส าหรับโรงเรียน
คุณภาพที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ 
จ านวน 123 โรง และตั้งเป้าหมาย
ว่าจะต้องจัดสรรให้ครบทุกโรง 
349 โรง ภายในปี 2568 

8) วางแผนการขยายกลุ่มเป้าหมาย
และคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพ (เฟส 2) 
ที่จะด าเนินการในปี 2567 
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กลุ่มโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ สิ่งท่ีจะท ำต่อไป 
พัฒนาคุณภาพ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 14,958 โรง 1)  จั ดสรรค่ าพาหนะรั บ -ส่ ง
นั ก เ รี ย น  ก ร ณี ร ว มและ เ ลิ ก
สถานศึกษา 
   >3 กม. 10 บาท/กม. 
   3 – 10 กม. 15 บาท/กม.  
   <10 กม. 20 บาท/กม. 
2) จัดสรรค่าพาหนะจ้างเหมา
บริการ เบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง
เหมาบริการ 
3) จัดสรรค่าบริหารจัดการรถ 
คันละไม่เกิน 150,000 บาท/
ปีงบประมาณ 
จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก (เดิม) 
ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
ปี 2561 เลิกสถำนศึกษำได้ 
229 โรง 
ปี 2562 เลิกสถำนศึกษำได้ 
237 โรง 
ปี 2563 เลิกสถำนศึกษำได้ 
168 โรง 
ปี 2564 เลิกสถำนศึกษำได้  
70 โรง 

จดัท าแผนการเรียนรวม 

- โรงเรียนคุณภาพ 349 โรง กับ
โรงเรียนเครือข่าย 2,312 โรง 

- โรงเรียนขยายโอกาส 173 โรง 
กับโรงเรียนรวม 155 โรง 

โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
(Connext Ed) 

5,567 โรง 1) กิจกรรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เพื่อกำรศึกษำ Notebook for 
Education ภาครัฐ : การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิต
จ ริ ง โ ด ย ใ ช้ โ น้ ต บุ๊ ค เ ป็ น ฐ า น 
(Notebook-based Learning 
ภาคเอกชน : ด าเนินการระดมทุน
โครงการ Notebook for Education 
(Crowdfunding) 
2) กิจกรรม ICT Talent ภำครัฐ 
รุ่น 2 อบรมออนไลน์หลักสูตร
ผู้น าด้านเทคโนโลยี 

1) กิจกรรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เพื่อกำรศึกษำ Notebook for 
Education  
1.1) หารือวิธีการจัดจ้างมหา
วิทยาลัยในการ 
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบ
การจัดการ 
เรียนรู้ที่บูรณาการกับชีวิตจริง 
โดยใช้โน้ตบุ๊คเป็นฐาน Nbtebook-
based Learning 
1 . 2 )  ร ะ ด ม ทุ น บ น ร ะ บ บ 
Crowdfunding ถึงเดือน 
ธันวาคม 2565 
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กลุ่มโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ สิ่งท่ีจะท ำต่อไป 
เพ่ือการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ 
รุ่นที่  2 และมีผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน 643 คน 
3) กิจกรรมกำรวิจัยถอดบทเรียน
รูปแบบกำรพัฒนำของบริษัท 
ถอดบทเรียน ต่อเนื่องปีงบ 2564 
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  จั ด ป ร ะ ชุ ม
บรรณาธิการกิจเล่มถอบทเรียนฯ 
ปี 2564 ครั้งที่ 1 (บทท่ี 1 - 4) 
4) กิจกรรมระบบ sms สพฐ. 
การประชุมเพ่ือหารือแนวทาง
ร่วมกัน ระหว่าง  Connext ED 
และ สพฐ. การน าเสนอ Demo 
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  School 
Management System (SMS) 
การหารือถึงแนวทางปฏิบัติ ซึ่งยัง
ต้องท าการวิเคราะห์ในส่วนของ
ข้อมูลต่อ 

1.3) โรงเรียนจัดซื้อโน้ตบุ๊คและ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ในไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2566 
2) กิจกรรม ICT Talent ภำครัฐ 
รุ่น 2  
2.1) ประกาศ ICT Taent ภาครัฐ 
รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 1) 
2.2) ป ร ะก า ศ รั บ ส มั ค ร  ICT 
Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 เพ่ิมเติม 
จ านวน 160 คน 
2.3) อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามกระบวนการหลักสูตรผู้น า
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ICT 
Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 
3) กิจกรรมกำรวิจัยถอดบทเรียน
รูปแบบกำรพัฒนำของบริษัท  
3.1) จัดประชุมบรรณาธิการกิจ
เล่มถอดบทเรียนฯ ปี 64 ครั้งที่ 
2  บทที่  5  ผู้ เ ชี่ ยวชาญ และ
ภาคเอกชน ร่วมสรุป อภิปราย 
และให้ข้อเสนอแนะ 
3.2) ปรับแผนการวิจัย เป็นราย
เรื่องต่อกรณีศึกษาของบริษัท  
17 โมเดล 
3.3)  ประสานผู้ สนจและจัด
ประชุมขี้แจงก าหนดงานวิจัย 
4) กิจกรรมระบบ sms สพฐ.  
4.1) จัดประชุมหารือ เพ่ือวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง ของระบบฐานข้อมูล 
สพฐ. ทั้งหมด 
4.2) สรุปผลการเชื่อมโยง SMS 
สู่ระบบฐานข้อมูลของ สพฐ 
4.3) เปิดตัวระบบ SMS ของ 
สพฐ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ
และผลักดันในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล) 
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กลุ่มโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน ผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ สิ่งท่ีจะท ำต่อไป 
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

(Partnership School 
Project) 

204 โรง 1. ประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วม
พัฒนารุ่นที่ 3 จ านวน 70 โรงเรียน 
เพ่ือเตรียมรับการท า MOU 
2.ประชุมออนไลน์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ เรื่องการขับเคลื่อนโครงการ
กับผู้สนับสนุน 
3. ประชุมออนไลน์กับคณะท างาน
เพ่ือวางแผนการลงพ้ืนที่ติดตาม
โรงเรียนในโครงการรุ่น 1 และ 2 

1. ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
2. คณะนิ เทศติดตามลงพ้ืนที่
ประเมินโรงเรียนเชิงประจักษ์ 
3. คัดเลือกและน าเสนอโรงเรียน 
Best Practice ของภาคเอกชน 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการ
และถอดบทเรียนของภาคเอกชน 

 

         กำรแก้ปัญหำโรงเรียนที่ขำดแคลนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถด าเนินการบริหารอัตราโดยการตัดโอนต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ไปก าหนดตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กคศ.) ว 26 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยการแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3. พัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาให้ครู เพื่อให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
   4. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ก าหนดเกณฑ์
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน
จ านวน 1- 40 คน มีครูผู้สอนจ านวน 1- 4 คน นักเรียนจ านวน 41 - 80 คน มีครูผู้สอนจ านวน 6 คน และ
นักเรียนจ านวน 81-119 คน มีครูผู้สอนจ านวน 8 คน (เดิมก าหนดครูผู้สอนขั้นต่ าสุดจ านวน 1 คน และสูงสุด
จ านวน 6 คน) ซึ่งการก าหนดครูผู้สอนขั้นต่ าจ านวน 1 - 4 คนนี้ เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียน
การสอนตามสาขาวิชาเอกที่จ าเป็น ได้แก่ ครูประดมศึกษา ครูกาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ และครูปฐมวัยหรือ 
ครูภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้
หนังสือ (Literacy) สามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะในการคิดค านวณ (Numeracy) ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น  

5. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ก าหนดให้
โรงเรียนทุกแห่งมีบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะเป็นการลดภาระงานธุรการของครู และคืนครูสู่ห้องเรียน 
เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียนอย่า งแท้จริง 
รวมทั้งก าหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่มีเด็กพิการมาเรียนรวม เพ่ือช่วยสนับสนุนการสอน
และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียว  
กับเด็กปกติ เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   

๔ 
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