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ผู้เข้าประชุม 

1. นายอัมพร พินะสา    
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ว่าที่ ร.ต. ธน ุ วงษ์จินดา   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. นายนิพนธ์ ก้องเวหา 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8. ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก 
9. ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
11. เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

 เปิดการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 
พร้อมมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

เรียนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในวันนี้มีประเด็นที่ขอแจ้งเป็นนโยบาย ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 เรื่องความปลอดภัย ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกัน เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้ท า 
การเรียนการสอนแบบ Onsite เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ขณะนี้เมื่อโรงเรียนท าการเปิดการเรียนการสอน 
แบบ Onsite เด็กมาอยู่ร่วมกัน ช่วงเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในโรงเรียนระหว่างเด็กกับเด็กทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ต่างโรงเรียน ระหว่างพ่ีกับน้อง เพ่ือนกับเพ่ือน ซึ่งพบว่า 
มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดูแล ป้องกัน และสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี ้ได้พบเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดกับนักเรียน ดังนี้ 
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1.1 พบนักเรียนท าร้ ายตัว เองในหลายมิติ  ทั้ งที่ เสี ยชีวิตและยั งไม่ เสียชีวิต  
และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สาเหตุอันเนื่องมาจากนักเรียนใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตผ่านมือถือ 
ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์  

1.2 เด็กถูกท าร้ายจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักเรียนด้วยกัน เช่น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง 
ขั้นสูงสุด คือ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท้องก่อนวัยอันควร 

เห็นได้ว่าภัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยจากธรรมชาติ  หรือโรคภัย แต่เป็นภัยที่เกิดจากมิติ 
ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพักนอน จึงอยากสื่อสาร สร้างความตระหนัก  
โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเน้นย้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอให้ใส่ใจ
เรื่องความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ โดยใน 3 เดือนแรก ไม่อยากให้มุ่งที่วิชาการเท่าใดนัก แต่อยากให้เน้น 
มิติสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน โดยขอให้ท างานร่วมกับโรงพยาบาล ซึ่ง มี 
กรมสุขภาพจิตที่ได้ส่งแพทย์ด้านจิตแพทย์มาท างานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือดูแลในเรื่องความปลอดภัยดังกล่าว 

เรื่องท่ี 2 โอกาสและความเป็นอยู่ของนักเรียน รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ขอให้ทุกท่านได้ท ากิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้เข้าใจเข้าถึงความเป็นอยู่  

วิถีชีวิตของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง เพ่ือหาความช่วยเหลือให้เด็กแต่ละคนได้ ขอให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาส่งเสริมด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะเชื่อมโยง
ในเรื่องที่ 1 เรื่องของความปลอดภัย ปัญหาที่พบ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ่อกับลูก พ่อติดเหล้า 
เด็กอยู่กับพ่อ 2 คน ครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน กรณีนี้อาจเกิดปัญหา วิธีการหากพบปัญหาเช่นนี้ขอให้แยกเด็ก
ที่ครอบครัวมีปัญหา โดยหากพบว่าเด็กมีความยากล าบากในความเป็นอยู่  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  

2.2 ติดตามเด็กตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ในกลุ่มที่ติดตามพบตัว  
และอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ ต้องให้ทุกคนกลับเข้ามาเรียนให้ครบทุกคน ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ส าหรับเด็กที่พ้นวัยการศึกษาภาคบังคับ ต้องหาวิธีช่วยเหลือด้านการศึกษา แต่หากมีความจ าเป็น ไม่สามารถ
เข้าระบบการศึกษาได้ ต้องประสาน กศน.ในพ้ืนที่เพ่ือให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือให้มี
งานท า 

2.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ เป็นเรื่องที่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนและด าเนินการอย่างจริงจัง 

เรื่องที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในห้วงเวลาที่เปิด Onsite  ขอย้ าว่าให้มีการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยค านึงถึงเด็ก
เป็นรายบุคคล ยึดผู้เรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นให้เด็ก ป.1 - 3 ในเรื่องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นส าคัญ  
ป.4 - 6 เน้นที่การเพ่ิมเติมทักษะชีวิต ม.1 - 3 เน้นสร้างความหลากหลายในการสร้างทางเลือกให้กับเด็ก และ
ต่อยอดในเรื่องที่ขาดหายไปของเด็กแต่ละคน และ ม.4 - 6 มุ่งไปที่อาชีพใดอาชีพหนึ่งที่เด็กแต่ละคนต้องการ 
บนพ้ืนฐานที่ควรปลูกฝังทักษะชีวิตให้กับเด็ก โดยการเรียนการสอนอยากเน้นย้ าในเรื่อง Active learning  
แล้วสอนให้ถึงสมรรถนะที่ต้องการ ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินทุกโรงเรียนในสังกัด  
มีโรงเรียนจ านวนเท่าใด ที่ท าอย่างจริงจัง มีจ านวนเท่าใดที่ต้องช่วยเหลือ ขอให้แบ่งกลุ่มโรงเรียนในแต่ละ
ประเด็นให้ชัดเจน 
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เรื่องที่ 4 สังคมคาดหวังที่จะเห็นเด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้ อง
รับผิดชอบด าเนินการ  การด าเนินงานเรื่องนี้ ไม่อยากให้อยู่ในชั่วโมงเรียน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  
ควรหารูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็ก ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย โดยให้เป็นวิถีชีวิต  
จึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จะผ่านกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ แต่การน าไปใช้ควรเป็นวิถีชีวิตของนักเรียน 

เรื่องที่ 5 ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นพ้ืนฐานของแต่ละชุมชน แต่ละพ้ืนที่ 
และเป็นที่น่ายินดีที่ในบางจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดซื้อชุดลูกเสือให้กับ
นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดบ้ริจาคเงินซื้อชุดลูกเสือให้กับนักเรียน ดังนั้น จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

เรื่องท่ี 6 การบริหารจัดการโรงเรียน 
6.1 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลหรือคุณภาพของชุมชน  

ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพพิเศษ หรือโรงเรียนนานาชาติของคนจน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าท าให้เกิดคุณภาพ
ให้กับประชากร ถ้าสามารถสร้างโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และให้โรงเรียนทุกต าบลมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
จะท าให้ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชากรได้อย่างแท้จริง 

วิธีด าเนินการ ไม่ใช่การสร้างอาคารใหม่ แต่ เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
จัดการเรียนเปลี่ยนการสอน การตั้งใจจริงในเรื่องคุณภาพผู้เรียน เมื่อสร้างคุณภาพได้ โรงเรียนอ่ืนที่อยู่
ข้างเคียงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อผู้ปกครองได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจะน าบุตรหลานเข้ามาเรียน  
แต่หากไม่สร้างโรงเรียนหลักให้มีคุณภาพ จะส่งผลท าให้ไม่มีใครมาเรียน 

6.2 โรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องดูแล คือ กรณีที่ไม่สามารถน ามาเรียนรวมกันได้  
ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ยินยอม ซึ่งยังต้องคงอยู่ สิ่งที่พบคือโรงเรียนเหล่านั้นไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน ไม่มีครู 
กรณีผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูเกษียณอายุราชการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องคิดรองรับ
ว่าในเดือนตุลาคมนี้ มีโรงเรียนจ านวนเท่าใดที่มีผู้อ านวยการโรงเรียนหรือครูเกษียณอายุราชการ แล้วไม่ได้
อัตราคืน จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร รวมไปถึงโรงเรียนเหล่านี้ ในอนาคตอาจไม่มีข้าราชการครู  
มีเพียงแค่พนักงานราชการและอัตราจ้าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องด าเนินการ 
เกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการหรือลูกจ้างในโรงเรียนที่มีอัตราเกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว 
เพ่ือแก้ปัญหาในเบื้องต้น แต่สุดท้ายจะไปกระทบเรื่องการเงิน บัญชี พัสดุ ธุรการต่าง ๆ ของโรงเรียน  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีวิธีการหรือการรวมกลุ่มโรงเรียนเพ่ือการบริหารจัดการอย่างไร 
ซึ่งถือเป็นความท้าทาย  

ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินการย้ายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ล่วงหน้า โดยค าสั่งจะมีผลในเดือนตุลาคม 2565  เพ่ือให้ 
แต่ละท่านทราบบริบทในพ้ืนที่และวางแผนการบริหารจัดการไว้ล่วงหน้า เมื่อด าเนินการย้ายผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่
ด าเนินการสอบในรอบนี้ จะให้ลงต าแหน่งไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2565 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันที่  
1 ตุลาคม 2565 ได้ทันที  นอกจากนั้น ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้วางแผน 
เรื่องอัตราก าลัง ซึ่งได้ให้ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) คืนอัตราก าลังที่เกษียณไปให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้จัดสรรบุคลากรไปยังโรงเรียนได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพ่ือให้ 
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สามารถโยกย้ายครูแทนต าแหน่งที่ว่างได้ทัน ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนที่ยังไม่มี หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
ที่สอบไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดอัตราก าลังรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ซึ่งขณะนี้พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวนหนึ่งมีการด าเนินการที่ต่างกัน และมีส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหลายแห่ง น าต าแหน่งครูที่ เกษียณอายุราชการไปจัดสรรก าหนดเป็นต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ขอให้พิจารณาให้ดีว่าการคืนอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการ หากคืนต าแหน่งครู 
ต้องก าหนดเป็นต าแหน่งครูเหมือนเดิม แต่เมื่อกรอบอัตราก าลังก าหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน จ านวน 
120 ขึ้นไป ก าหนดให้มีรองผู้อ านวยการโรงเรียนได้ 1 คน สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. เกลี่ยอัตราก าลังที่มีครูเกินเกณฑ์ไปยังโรงเรียนที่มีอัตราต่ ากว่าเกณฑ์  
2. หากมีครูที่สอบรองผู้อ านวยการโรงเรียนได้และถึงล าดับที่จะบรรจุในโรงเรียน 

ที่มีนักเรียนเกิน 120 คน หากจะบรรจุให้สามารถตัดต าแหน่งครูตามตัวไปวางที่โรงเรียนใหม่ได้ แล้วจึงค่อย
จัดสรรอัตราก าลังครูเกษียณไปทดแทนให้โรงเรียนเดิม ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
บริหารจัดการเช่นนี้ให้ครบทุกโรงเรียนเพ่ือเป็นการเพ่ิมอัตราให้ครบทุกอัตรา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการบริหาร และเมื่อมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนแล้ว สามารถสั่งการให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ไปรักษาการ ณ โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียนได้ เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอให้บริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หลายแห่งที่มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาว่าง โดยมีต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอบได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งจะหมดในต้นเดือนสิงหาคม 2565 แต่ยังไม่ได้รับการ
อบรม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตรวจสอบ โดยขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้ตรวจสอบดูข้อมูล หากมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดต้องการปรึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
สามารถสอบถามมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได ้
 ประเด็นสุดท้าย เรื่องที่ 7 ขณะนี้ พบปัญหา Learning Loss ในโรงเรียนต่างๆ หลังจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -  19  ประกอบกับขณะนี้ ได้ มีการแพร่ ระบาดเ พ่ิมมากขึ้น  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Hybrid learning (การเรียนรู้แบบผสมผสาน) ที่มีการปิดการเรียน 
ไปเป็นบางห้องเรียนจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ขณะนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีนวัตกรรมที่ด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยจะน าไปจัดแสดงในการประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะมีขึ้นแบบ Onsite นวัตกรรมดังกล่าว
สามารถเอาสื่อ บทเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอยู่ใน obec ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ท าการอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์และน านวัตกรรมดังกล่าวไปใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกโรงเรียน 
หรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ครูสามารถเรียนรู้ และสามารถ 
ที่จะซ่อมเสริมเพ่ิมเติมได้ทั้งหมดในเครื่องเดียวกัน อีกทั้งสามารถด าเนินการแบบเคลื่อนที่ได้ และใช้ได้  
กับ 3 ระบบ คือ 1) ออกอากาศในระบบทางไกลของวังไกลกังวลได้ 2) ระบบถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนได้ 
และ 3) ด าเนินการในลักษณะของ OnDemand ได้ ซึ่งลงทุนเพียง 20,000 กว่าบาท ในโอกาสนี้ขอชื่นชม 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ด าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่อง  Learning Loss จนเกิดเป็นรูปธรรม ขอให้
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยอาจไม่ต้องไปท าใหม่ แต่สามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที ่

รองเลขาธ ิการคณะกรรมการการศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ว ่าที ่ ร .ต . ธน ุ วงษ ์จ ินดา)  
แจ้งข้อราชการ 2 เรื่องส าคัญ ดังนี้ 
  เรื่องท่ี 1 โครงการพาน้องกลับมาเรียน 
 โครงการพาน้องกลับมาเรียน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  
โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเริ่มต้น 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนนักศึกษารวมทั้งผู้พิการหลุดออกจากระบบการศึกษา จ านวน 121,642 คน
ท่านเลขาธิการ กพฐ. ได้ประชุมเน้นย้ ากับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งเมื่อลงพ้ืนที่ติดตาม พบว่า ทุกเขตพ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญและเอาใจใส่กับโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
อย่างมาก ท าให้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา การประมวลผลข้อมูลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและ 
เด็กออกกลางคัน คงเหลือรอติดตาม จ านวน 17,000 คน  
  ส าหรับ สพฐ. มีจ านวนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันที่ต้องด าเนินการติดตามค้นหาทั้งสิ้น 
28,134 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 พบว่า  

  - ติดตามพบตัว (กลับเข้าระบบการศึกษา) จ านวน 20,053 คน คิดเป็นร้อยละ 71.28 
(ภาคบังคับ 17,467 คน และพ้นภาคบังคับ 2,586 คน)  

 - ติดตามพบตัว (ยังไม่กลับเข้าระบบการศึกษา) จ านวน 7,355 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 
(ภาคบังคับ 6,739 คน และพ้นภาคบังคับ 616 คน)  

 - ติดตามไม่พบตัว จ านวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52 (ภาคบังคับ 381 คน และพ้น  
ภาคบังคับ 47 คน)  

 - ก าลังติดตาม จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 (ภาคบังคับ 122 คน และพ้น 
ภาคบังคับ 104 คน)  

 - เสียชีวิต จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 (ภาคบังคับ 64 คน และพ้นภาคบังคับ 8 คน)  
 สิ่งที่ด าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 สพฐ.  

ได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดท า Web Application และ Mobile Application  
“พาน้องกลับมาเรียน” และคู่มือการด าเนินงานระดับ สพท.และสถานศึกษา  มีการประชุมชี้แจงนโยบาย 
ให้กับ สพท. และสถานศึกษาในสังกัด สพท.และสถานศึกษาลงพ้ืนที่ติดตามค้นหา และรายงานผลผ่าน  
Web Application และ Mobile Application “พาน้องกลับมาเรียน” ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลนักเรียน  
ที่ยังไม่เข้าระบบการศึกษา เร่งรัด สพท.ร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการติดตามค้นหาเด็กที่ยังไม่กลับเข้าระบบ 
และวางแผนด าเนินการโดยใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาต้นแบบการป้องกัน ค้นหา ติดตามและดูแลช่วยเหลือ  
เด็กตกหล่นและออกกลางคัน 

  สิ่งที่เราจะต้องท าต่อไป ในระยะท่ี 2 เมื่อติดตามพบตัวเด็กแล้ว จะมีเด็กส่วนหนึ่งที่ยังไม่กลับ 
เข้าระบบการศึกษา จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ในภาคบังคับกับเด็กที่พ้นภาคบังคับ เด็กที่อยู่ 
ในภาคบังคับ จะต้องใช้มาตรการหรือวิธีการที่ท าความเข้าใจที่ต้องให้เด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ  
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ต้องกลับมาเรียน โดยผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับไม่ว่าจะเป็น ผอ.โรงเรียน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนกลุ่มที่พ้นภาคบังคับ ต้องใช้วิธีการชักจูงโน้มน้าวหรือสร้างการรับรู้ว่า  เมื่อจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วอาจมีทักษะวิชาชีพไม่เพียงพอ ควรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น 
อาชีวศึกษา กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ส าหรับการปฏิบัติเชิงลึกที่ต้องเร่งด าเนินการ 
คือ ทาง สพฐ. จะส่งข้อมูลเด็กที่ยังไม่กลับเข้าระบบการศึกษาไปให้คณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงาน  
ที่ร่วมลงนาม MOU ทั้ง 11 หน่วยงาน ทั้งนี้ ทางส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าลังด าเนินการ
จัดท าคู่มือด าเนินงานติดตามค้นหาและพาน้องกลับมาเรียนในระดับจังหวัด ในส่วนของข้อมูลเด็กที่ยัง 
ไม่กลับเข้าระบบ เมื่อจ าแนกเป็นรายภาคของประเทศไทย พบว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนเด็ก 
มากที่สุด (3,610 คน) โดยสูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้  
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ตามล าดับ ซึ่งทางส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดส่ง
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลไปยังจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่ท าให้เด็กยังไม่กลับเข้าระบบมากที่สุด คือ 
1) ไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ (จบการศึกษาภาคบังคับ/อายุพันเกณฑ์) 2) ความจ าเป็นทางครอบครัว/
ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอ/สภาพครอบครัว และ 3) ความพิการ/สุขภาพอนามัย 

 แผนการด าเนินงาน กลุ่มเด็กที่กลับเข้าสู่ระบบแล้ว กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางมีโอกาส 
ที่จะหลุดออกจากระบบซ้ า ฉะนั้นต้องดูแล ป้องกัน ขอให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ผอ.โรงเรียน ด าเนินการ 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่กลับเข้าสู่ระบบแล้วอย่างจริงจัง ตั้งแต่รู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันแก้ไข และส่งต่อ ส าหรับกลุ่มเด็กท่ียังไม่กลับเข้าระบบ 
ด้านข้อมูล ทาง สพฐ. จะน าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกกลุ่มตรวจสอบกับระบบ DMC และศูนย์เทคโนโลยีฯ 
สป. เพื่อตรวจว่ามีนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบ ณ 10 มิ.ย. 2565 เพ่ิมข้ึนหรือไม่ และอยู่ในสังกัดใด หากยังไม่พบ
ข้อมูลจากการตรวจสอบ จะส่งข้อมูลให้ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เพ่ือค้นหาถิ่นที่อยู่ในการติดตามต่อไป ด้านการติดตาม ช่วยเหลือ ทาง สพฐ. จะเร่งจัดท าแนวทางขับเคลื่อน
ระดับจังหวัดตามบทบาท ภารกิจ ที่กฎหมายก าหนดของแต่ละหน่วยงานที่ลงนาม (MOU) และหน่วยงาน
ระดับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ในระดับ สพท./โรงเรียน 
เร่งติดตาม ช่วยเหลือร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ  
ต้องได้รับการศึกษา 100% 

 เรื่องท่ี 2 การจัดการเรียนรวม  
  ขณะนี้ทางส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ออกแบบโครงสร้างของการจัดการเรียนรวม 

ที่ผ่านมา พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดท างานร่วมกันค่อนข้าง 
มีน้อย แต่ก็มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายแห่งที่ท างานร่วมกันเป็นอย่างดี การจัดการเรียนรวมมีนักเรียน
ที่อยู่ในโครงการจ านวนประมาณ 580,000 คน เป็นเด็กที่มีภาวการณ์เรียนรู้บกพร่องหรือแอลดี อยู่ถึง 
360,000 คน ซึ่งเด็กเหล่านี้เมื่อดูข้อมูลเป็นรายโรงเรียนและรายห้องเรียน พบว่า กระบวนการคัดกรอง 
กระบวนการแก้ไขกระบวนการดูแลช่วยเหลือ รวมถึงกระบวนการส่งต่อ ยังขับเคลื่อนได้ไม่สมบูรณ์   
เลขาธิการ กพฐ. จึงให้นโยบายการจัดระบบการศึกษาแบบเรียนรวม และต้องพัฒนาคู่มือการคัดกรองใหม่ 
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้คัดกรอง ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุม 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือเน้นย้ าเรื่องการคัดกรองเด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือแอลดี โดยกระบวนการ
คัดกรองเด็ก จะต้องมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในการคัดกรอง และจะต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรม  
มีวุฒิบัตร มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการคัดกรองเป็นอย่างดี ทั้งนี้  เลขา ธิการ กพฐ. ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรียนรวมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นประธาน และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด เป็นรองประธาน พร้อมทั้งให้มีศึกษานิเทศก์
เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 เมื่อคัดกรองแล้วในขั้นตอนต่อไป คือ เร่งแก้ไข เมื่อพบกับนักเรียนที่เสี่ยงที่จะบกพร่องหรือ 
เป็นเด็กแอลดี โดยต้องพัฒนาครู พัฒนาวิธีการเรียนการสอน พัฒนาวิธีช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน  
ซึ่งเป็นความบกพร่องที่พบมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเขียน และด้านคณิตศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวนี้ ขอให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งทีมเฉพาะกลุ่มเพ่ือเอาใจใส่ในแต่ละด้านเป็นพิเศษ และควร
ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการว่า ตรงหน้าที่หรือไม่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น 
ผู้ช่วยครูในการดูแลเด็กพิการหรือไม่ หากยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอให้ด าเนินการส่งไปพัฒนา เมื่อคัดกรองและ
แก้ไขแล้ว ต้องน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งส่งต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ดูแลช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

  ขอเน้นย้ าว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญต่ออนาคตการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
ในระยะยาว ขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการโรงเรียน ร่วมมือกันวางระบบเอาใจใส่ดูแลในเรื่องนี้
เป็นพิเศษและช่วยเหลือ แก้ไขอย่างเร็ว เพ่ือให้เด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือแอลดีกลับมาเป็นเด็กปกติ
ต่อไป 

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางเกศทิพย์  ศุภวานิช) แจ้งข้อราชการ
ต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
 จากผลการประเมินสู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน จากผลการประเมิน RT การอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมิน NT วิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น าผลการประเมิน  RT และ NT มาสู่การต่อยอดคุณภาพ
ผู้เรียน โดยผ่านระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือน ามาก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากผลการประเมิน RT 
และ NT สามารถน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว ท าให้ทราบว่า ควรจะเติมเต็มอะไร
ให้กับนักเรียน ควรเติมเต็มการพัฒนาอะไรให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสนับสนุน
ในการบริหารจัดการได้อย่างไร การเติมเต็มการพัฒนาคุณภาพนี้เป็นรากฐานที่ส าคัญในการสอบ PISA ส าหรับ
นักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ต้องสอบการอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งยกระดับคุณภาพของคะแนน 
PISA ให้เกิดอันดับที่ดีของประเทศ และที่ดีขึ้นได้ของ IMD ด้วย ในภาพรวมของประเทศที่มีการสอบ RT และ NT 
จะน าผลการสอบมาประกอบการด าเนินการยกระดับสู่คุณภาพของผู้เรียน ลักษณะการเติมเต็ม จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินท าให้ทราบว่าเด็กจะเติมเต็มด้านใด ประกอบกับเรื่องการวัดแวดความสามารถ  
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ความถนัด จะท าให้เด็กดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล เขตพ้ืนที่
สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ  
 การวัดผลเพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ขณะนี้มีการทดสอบ ดังนี้ 1) การทดสอบ  
เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(National Test : NT) 3) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) 
 การขับเคลื่อนและการด าเนินการน าผลการประเมินไปใช้ระดับ สพฐ.  จากรายงานผล 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ทั้ง 2 ด้าน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แต่ยังต่ ากว่า จากตาราง
แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า เด็กส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 
106,404 คน เด็กที่ต้องปรับปรุงและต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 36,142 คน ถ้าแยกตามวิชาคณิตศาสตร์ เด็กส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับพอใช้ จ านวน 104,727 คน  
วิชาภาษาไทย เด็กส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับดี จ านวน 106,359 คน จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น น าเสนอ
ข้อมูลเชิงนโยบาย เพ่ือพิจารณาความสามารถ สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย หรือ
ต้องปรับปรุงและพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลและก าหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนนโยบายในระดับ สพฐ. เพ่ือสร้างความชัดเจน ส าหรับการก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งในระดับ สพฐ. เขตพ้ืนที่ และสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรแกนน าการขับเคลื่อนฯ ระดับพ้ืนที่  
เพ่ือขยายผลแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และก ากับ 
ติดตาม ถอดบทเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การขับเคลื่อนและการด าเนินการน าผลการประเมินไปใช้ระดับเขตพ้ืนที่  จากตัวอย่าง  
ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา น ามาวิเคราะห์ผลและตรวจสอบผลการประเมินจากรายงานในระดับ
เขตพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาคุณภาพของผู้เรียน แล้วน ามาก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายด้าน โดยการน า
ผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน แต่ละมาตรฐาน ตัวชี้วัด ก าหนดเป็นจุดเน้นในการพัฒนา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สื่อสารสร้างความเข้าใจในการน าผลการประเมินไปใช้ และก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 
 การขับเคลื่อนและการด าเนินการน าผลการประเมินไปใช้ระดับสถานศึกษา จากตัวอย่าง 
รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) พบว่า คะแนน 
ผลการประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการปรับปรุง ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุ และก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียน โดยเป็นการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยการสอน
เสริมเติมความรู้ และรวมครูเพ่ือศิษย์ (PLC) ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน รวมกลุ่มครูเพ่ือพัฒนาร่วมกัน และครู
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุงพัฒนา แล้วพัฒนาต่อยอดคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
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 การพัฒนา ต่อยอดคุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินฯ จากการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (National Test : NT) กลุ่มนักเรียนที่ต้องพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ สามารถจัดกิจกรรม
ต่อยอดในเรื่องกิจกรรมเสริมทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา ตลาดนัดวิชาการ ชมรมคนรักตัวเลข และอ่ืนๆ  
กลุ่มนักเรียนที่ต้องพัฒนาด้านภาษาไทย สามารถจัดกิจกรรมต่อยอดในเรื่องการบูรณาการภาษาเพ่ือการสื่อสาร
การเล่านิทาน บรรณารักษ์น้อย หนอนหนังสือ การเขียนเรื่องจากตัวละครในนิทาน และอ่ืนๆ  
 การส ารวจแววความสามารถ เป็นการส ารวจเพ่ือใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์และวินิจฉัย
ผู้ เรียนรายบุคคล ท าให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้ทราบถึง  
แววความสามารถพิเศษของนักเรียนในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล การส ารวจแววความสามารถพิเศษฯ พหุปัญญา มี 8 ด้าน ดังนี้ 1) ภาษา  
2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 5) การได้ยิน 6) การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
7) สังคมและอารมณ์ 8) ศิลปะ/มิติสัมพันธ์ จากข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การคัดกรอง จ านวน 252,938 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 ของนักเรียนทั้งหมด พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 
จ านวน 59,551 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ถนัดด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
จ านวน 55,895 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 ด้านสังคมและอารมณ์ 53,572 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และ
ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 48,417 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ซึ่งเป็นด้านที่ส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการคิด
และเป็นระบบของการคิดอย่างเป็นเหตุผล เมื่อพิจารณานักเรียนที่มีแววความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 8,084 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4,774 คน จะเห็นว่า 
นักเรียนที่มีแววความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ลดลง ซึ่งจะมีวิธีการด าเนินการต่อยอดอย่างไร เพ่ือไม่ให้  
ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลดลง จากตัวอย่าง การเติมเ ต็ม 
ต่อยอดเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด.ช. ชัยชัย มีแววความสามารถ 5 ด้าน คือ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมและอารมณ์ และศิลปะ/มิติสัมพันธ์ การเติมเต็มโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่ให้นักเรียนได้สื่อสารทางภาษา เน้นกระบวนการคิด ใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ กิจกรรมกลุ่มท างาน
เป็นทีม และออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การต่อยอกทักษะอาชีพ เช่น เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ 
นักวาดการ์ตูน และอ่ืนๆ  
 การจัดการเรียนรู้  Active Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิรูปของประเทศ ซึ่ งเป็นการบูรณาการตัวชี้วัด  
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ทัศนคติ (Attitude) และ ค่านิยม (Value) น าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ในระดับสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้คิดและน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนทั้ง  
5 ด้าน การจัดการเรียนรู้  Active Learning สิ่งที่ประกอบกันเป็น Active Learning คือ จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ในรายคาบ การออกแบบกิจกรรมในเรื่องการคิด การลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้สอดรับกับสิ่งที่ก าลังจะสอน
ในคาบ และสื่อสารความเข้าใจถึงสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรมนั้นๆ 
 สมรรถนะ ประกอบด้วยการร้อยรับของ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติและ
ค่านิยม (Attitudes & Values) การที่จะท าให้เกิดสมรรถนะสามารถใช้กระบวนการ Active Learning เข้าไป 
ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อเกิดสมรรถนะแล้ว จึงต้องมีการแสดงออก (Action) ตรงจุดนี้ ควรเพ่ิมเวที
ให้กับนักเรียน  
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 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ก าหนดแผนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน Active Learning ให้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2565 ผ่านศูนย์ HCEC ซึ่งการ
พัฒนาเป็นไปตามกระบวนการทั้ง 5 Modules โดยผ่าน Fundamental AL Training และผ่าน Premium Trainer 
จากผลการส ารวจ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พบว่า ครูได้รับการพัฒนาครบแล้วมีทั้งหมด 81 เขตพ้ืนที่ 
จ านวน 302,338 คน และครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จ านวน 58,047 คน จาก 164 เขตพ้ืนที่ และ  
เพ่ือการติดตามที่ง่ายขึ้น จึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  1) น้อยกว่า 400 คน/เขต มี 114 เขต จ านวน  
22,617 คน  2) 401 - 800 คน/เขต มี 36 เขต จ านวน 21,154 คน  3) 801 - 1,200 คน/เขต มี 12 เขต 
จ านวน 11,662 คน  4) 1,201 - 1,600 คน/เขต มี 2 เขต จ านวน 2,614 คน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการลงพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Active Learning ไม่น้อยกว่า 15 จังหวัด 
 จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ถ้าพิจารณาจากสามเหลี่ยม Bloom’s Taxonomy คือ
ต้องการให้นักเรียนเกิดการสร้างสรรค์ (Create) งาน และสร้างองค์ความรู้ของตนเองในการต่อยอดความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) การลดทอนเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน การลดภาระชิ้นงานของนักเรียน จะท าให้
นักเรียนมีเวลา และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการบูรณาการตัวชี้วัด 
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) ผ่านทุกแผนการจัดการเรียนโดยใช้
กระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดในทุกคาบเรียน คิดอย่างเป็นระบบ และคิด 
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีนักเรียนมีเวลาและมีการคิดอย่างเป็นระบบ จะท าให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์  
(Create) งาน เอง ตรงจุดนี้จะมี Action เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงออก และจะน าไปสู่
เป้าหมาย (Goal) คือ มาตรฐานตัวชี้วัด ท าให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 1) รักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความ
เป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ และสมรรถนะ 5 สมรรถนะที่ส าคัญ ดังนี้  1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน บทบาทของศึกษานิเทศก์ในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามและให้ความรู้ พร้อมสรรหาแหล่งเรียนรู้   
ให้แก่ครู และพัฒนาครูให้ครบ 100% ศึกษานิเทศก์ ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ในห้องเรียนเพ่ือลงสู่นักเรียน โรงเรียน สร้างเครือข่ายการนิเทศก์ให้เข้มแข็งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
 กระบวนการนิ เทศ การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้ เรียน 
กระบวนการนิเทศ วิธีนิเทศ เทคนิคการนิเทศ เข้าสู่การนิเทศชั้นเรียน/สังเกตชั้นเรียน กระบวนการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) การด าเนินการตามแผนการนิเทศ 3) การติดตาม
และประเมินการนิเทศ 4) การน าเสนอผลการปรับปรุง/พัฒนา 
 การติดตาม การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ระยะที่ 1 (ภายใน 1 เดือน หลังการอบรม)  
   - โรงเรียน จัดท าและส่งแผนการขับเคลื่อนระดับโรงเรียน ครูแกนน าจัดท าและ 
ส่งตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ Active Learning แบบบูรณาการของครูแกนน า  



11 
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งแผนการนิเทศ  
  ระยะที่ 2  (2 - 3 เดือน หลังการอบรม)  

- โรงเรียน ครูเครือข่ายส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ
บูรณาการ พร้อมทั้งน าไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ
บูรณาการอย่างน้อย 2 ครั้ง (ทาง on Site 1 ครั้ง และทาง online 1 ครั้ง)  

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามผลผ่านระบบ online  
 ระยะที่ 3  (4 - 5 เดือน หลังการอบรม)  

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติตามผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน จัดการ
น าเสนอผลงานนักเรียน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู และการบริหารจัดการของสถานศึกษา แบบ on-site  

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน 

  นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อราชการ
ต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 

 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จ านวน 
3,662 โรงเรียน เป็นเงิน จ านวน 84,336,176 บาท ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการส าหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1  กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยสนับสนุน  
อาหารเช้าให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนา (อ้วน/ผอม/เตี้ย) จ านวน 1 ,508 โรงเรียน เป็นเงิน 
46,095,546 บาท 

1.2 กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยจัดสรรให้กับทุกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19) 
จ านวน 1,353 โรงเรียน เป็นเงิน 8,303,400 บาท 

1.3  กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนในพ้ืนที่ยากล าบาก โดยจัดสรรให้กับนักเรียนในพ้ืนที่
ยากล าบากในจังหวัดปัตตานีเท่านั้น ซึ่งเป็นโครงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช 
เทียนทอง) จ านวน 166 โรงเรียน เป็นเงิน 9,421,500 บาท 

2. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาประกอบด้วย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ผ่านการอนุมัติ  
น าไปด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชน ภาคีเครือข่าย เพ่ืออาหารนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 635 โรงเรียน เป็นเงิน 20 ,515,730 บาท ซึ่งไม่ได้จัดสรรให้ทุกปี  
จึงขอเน้นย้ าผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับเงินจัดสรรงบลงทุน เพ่ือลงทุนให้กับโรงเรียนในเบื้องต้น  
น าไปด าเนินการปลูกโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เป็นต้น จากนั้นโรงเรียนจึงต้องด าเนินการต่อยอดให้โครงการ
ดังกล่าวเกิดความยั่งยืนต่อไป  
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สรุป คือ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้ น จ านวน 3 ,662 โรงเรียน เป็นเงิน 
84,336,176 บาท 

ส านักการคลังและสินทรัพย์ ได้แจ้งจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามหนังสือ ศธ 04282/ว201 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และได้แจ้งโอนเงิน
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามหนังสือ ศธ 04282/ 
ว2172 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเน้นย้ าผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ให้ด าเนินการอย่างคุ้มค่าที่จ ะน าไปแก้ปัญหา 
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยมีอาหารเช้ารับประทานในทุกวันที่มาโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียน  
(อ้วน/ผอม/เตี้ย) 

การรายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
จ านวน2 ครั้ง ผ่านระบบ School lunch system ดังนี้  

ครั้งที่ 1 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน มายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ผ่านระบบ School lunch system ภายในเดือนกันยายน จากนั้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน มายังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่านระบบ School lunch system ภายในเดือนตุลาคม 

ครั้งที่ 2 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน มายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ผ่านระบบ School lunch system ภายในเดือนมีนาคม จากนั้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการด าเนินงาน กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน มายังส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบ School lunch system ภายในเดือนเมษายน   

เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวบรวมผลการด าเนินงานน าเสนอ 
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป 
จึงขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศ ที่ด าเนินงานใกล้ชิดกับโรงเรียน  
ให้นักเรียนมีอาหารรับประทานที่ถูกหลักโภชนาการ พร้อมทั้งมีนักโภชนาการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักเรียน 
ที่จะพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนให้ไม่มีลักษณะทุพโภชนา (อ้วน/ผอม/เตี้ย) และขอให้ช่วยติดตาม
โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  
อย่างเคร่งครัด ท าให้โครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืนต่อไปได ้

  นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อราชการ
ต่อที่ประชุมฯ 3 เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องท่ี 1 ความปลอดภัย (MOE Softy Center) 
เรื่องท่ี 2 การขับเคลื่อนสภานักเรียน 
เรื่องท่ี 3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. (HRMS.OBEC) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  เรื่องท่ี 1 ความปลอดภัย (MOE Softy Center) 
  ความไม่ปลอดภัยได้เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ มากขึ้น พบเห็นได้จากสื่อ โซเชียล ทั้งที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน และที่เกิดขึ้นกับครู ระบบส าคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย  
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นว่า หลังจากที่มีการเรียนแบบ Online มาแล้ว 2 ปี  



13 
 

เมื่อกลับมาเรียนแบบ Onsite ปัญหาความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น จึงสร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัย  
ที่เรียกว่า MOE Softy Center กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบบนี้มีความเสถียร และใช้ได้จ านวนมากขึ้นแล้ว 
โดยมีการแจ้งเหตุเข้ามาจ านวนมาก แต่ยังพบว่ามีสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าใจอย่างทั่วถึง และยังไม่ได้เข้าใช้ระบบ
ตามแพลตฟอร์มที่ก าหนด จึงขอแจ้งเพ่ือสื่อสารว่า การบริหารระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฝ่ายบริหาร  
ของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ทั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงตัวนักเรียนด้วย ได้รับรู้รับทราบและใช้ระบบนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด  
จึงจะเกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักการส าคัญของระบบ MOE Softy Center เป็นระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบวิธีการหรือ
กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับ
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้ เรียน  
มีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Softy Center เมื่อมีความรู้สึก 
ไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาก าลังเกิดภัย เป็นระบบ
ที่จะช่วยลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อนเรื่องของเอกสาร และแจ้งภัยได้อย่างรวดเร็วขึ้นจาก 4 ภัยหลัก ได้แก่  
1) ภัยที่ เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์  (Violence) 2) ภัยที่ เกิดจากอุบัติ เหตุ  (Accident)  
3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
(Unhealthiness) โดยหากเกิ ดภัยทั้ ง  4  ภัยดั งกล่ า ว  สามารถแจ้ งผ่ านทาง  4  ช่อ งทาง  ได้ แก่   
1 )  www.MOESAFEtycenter.com 2) Mobile App: MOE SAFEty Center 3) Line@: MOE SAFEty 
Center และ 4) Call Center: 0 2 126 6565 ซึ่งประโยชน์ของระบบที่ส าคัญที่สุดคือ การเข้าไปคุ้มครอง 
ช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้ทันท่วงทีทันเวลา ตามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ การป้องกัน การปลูกฝังและการปราบปราม ไม่ให้เกิดเหตุซ้ า 

  ระบบการบริหารการจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Softy Center) ประกอบด้วย 
1. Admin (หน่วยงาน/โรงเรียน) ท าหน้าที่เป็นอีเมล์กลางในหน่วยงานที่ท าหน้าที่เพ่ิม ลด  

หรือก าหนดบทบาทผู้ใช้งานของผู้รับผิดชอบเคสในองค์กร (SC) 
2. SC-Operator (ผอ./รอง ผอ./ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.) ท าหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งเคส 

จากผู้ประสบเหตุและน าส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตอบแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบเหตุ 
3. SC-Action (ครู บุคลากรทุกท่านในหน่วยงานด้านความปลอดภัย) คือ ผู้รับผิดชอบ 

แก้ปัญหา จะเป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี SC ได้ท าการรับเรื่อง แล้วมีการส่งต่อเพ่ือด าเนินงาน 
  โดยผู้ที่ท าหน้าที่เป็น Admin และ SC-Operator สามารถด าเนินการเป็นคนๆ เดียวกันได้ 
และบริหารจัดการได้ทั้ง 2 ระบบ ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่ในระบบนี้อย่างน้อยต้องมี 2 คน ที่จะเป็นผู้ด าเนินการ  
ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ตรวจสอบว่า ได้มีการด าเนินการตามระบบนี้หรือไม่  
หากมีปัญหาสามารถติดต่อมายังส่วนกลางได้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา คู่มือการเข้าใช้งานระบบ  
สามารถสแกน QR CODE ได้ ซึ่งได้จัดส่งไปยังทุกสถานศึกษาแล้ว มีค าถามที่ถามกันมาเป็นจ านวนมาก 
ทั้งจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ 
จะต้องด าเนินการอย่างไร ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการเข้าใช้งานและแจ้งเหตุผ่าน Application  
1.1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน MOE Softy Center  
1.2 กดแจ้งเหตุใหม่ที่ไอคอน +แจ้งเหตุใหม่ 
1.3 กรอกรายละเอียดในการแจ้งเหตุ 
1.4 ตรวจสอบข้อมูลและกด “ด าเนินการแจ้งเหตุ” 
1.5 ติดตามการช่วยเหลือ 
1.6 เพ่ิมเติมข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

2. ขั้นตอนการเข้าใช้งานและแจ้งเหตุผ่าน Line Official  
2.1 เข้าไปที่แอพพลิเคชัน Line กดเพ่ิมเพ่ือนและค้นหา @ MOE SAFEty Center 
2.2 กดแจ้งเหตุใหม่ 
2.3 กรอกรายละเอียดในการแจ้งเหตุ 
2.4 ตรวจสอบข้อมูลและกด “ด าเนินการแจ้งเหตุ” 
2.5 ติดตามการช่วยเหลือ 
2.6 เพ่ิมเติมข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

3. ขั้นตอนการเข้าใช้งานและแจ้งเหตุผ่าน Website 
3.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.MOESAFEtycenter.com  
3.2 กดแจ้งเหตุใหม่ ที่ +แจ้งเหตุใหม่ 
3.3 กรอกรายละเอียดในการแจ้งเหตุ 
3.4 ตรวจสอบข้อมูลและกด “ด าเนินการแจ้งเหตุ”  
3.5 ติดตามการช่วยเหลือ 
3.6 เพ่ิมเติมข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
ทั้งนี้ การเข้าใช้งานระบบทั้งหมดผู้ใช้งานจะต้องมีอีเมลและ Password เพ่ือเป็นการ 

ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน 
4. การแจ้งเหตุผ่าน Call Center 

4.1 โทรไปที่หมายเลข 02-126-6565 
4.2 แจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ 
4.3 แจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ 
4.4 รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการแจ้งเหตุ 
4.5 โทรติดตามการช่วยเหลือ 

กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.  
1. การสร้างการรับรู้ระบบ MOE Softy Center ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และประชาชนทั่วไป 
2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. การสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนผ่านระบบสภานักเรียน 
4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใต้งาน พสน. (พนักงานส่งเสริมความ 

ประพฤตินักเรียน) 
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกอย่างเหมาะสมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
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6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบความปลอดภัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
7. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การประเมินติดตาม และรายงานผล 
ความไม่ปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่ง คือความไม่ปลอดภัยทางด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากการ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงมีอยู่ ซึ่งต้องด าเนินการดังนี้ 
1. การด าเนินการตามมาตรการ 6-6-7 ยังคงมีความส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด  

ได้แก่ 1) มาตรการหลัก 6 มาตรการ คือ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองไข้หวัด ลดการแออัด  
และท าความสะอาด 2) มาตรการเสริม คือ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียน 
เข้าออกโรงเรียน ส ารวจตรวจสอบ กักกันตัวเอง และ 3) 7 มาตรการเข้ม ส าหรับสถานศึกษา ซึ่งทุกโรงเรียน 
ของ สพฐ. ได้ด าเนินการแล้ ว คือ ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่ าน MOE COVID อย่ างต่อเนื่ อง 
Small Bubble ท ากิจกรรมแบบกลุ่มย่อย อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ า ขยะ School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม School Route ดูแลการเดินทาง
จากบ้านไปโรงเรียน และ School Pass ส าหรับทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบข้อมูลทางสาธารณสุข ทั้งนี้  
เมื่อเกิดเหตุขึ้นในโรงเรียน ไม่จ าเป็นต้องปิดเรียนทั้งโรงเรียน ใครป่วยให้พักที่บ้าน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเชื้อให้มาเรียน
ตามปกติในรูปแบบของ Onsite  

2. ปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.1 สถานศึกษาให้ยึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งหากจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษาที่ปิดก็ยังจ าเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ แต่หากมีการจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง สามารถ 
ผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้ 
 2.2 การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผา หรือถอดแมสก์ ให้เป็นการปฏิบัติ 
โดยความสมัครใจ 
 2.3 กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) มีข้อแนะน าให้ประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
  สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน อยู่ในสถานที่หรือในพ้ืนที่แออัด มีการ
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ และอากาศระบาดถ่ายเทไม่ดี เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
หรือรับเชื้อ 

3. มาตรการเปิดเรียนแบบออนไซต์ (Onsite)  
มาตรการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ ถือว่าโรงเรียนทุกแห่งได้มีมาตรการแผนเผชิญเหตุ 

ท าได้เป็นอย่างดี เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการป้องกันโควิด 
หากพบนักเรียนติดเชื้อเกิดขึ้น โรงเรียนมีอ านาจในการบริหารจัดการได้เอง ซึ่งจะสั่งปิดทั้งโรงเรียนหรือปิดเฉพาะ 
ชั้นเรียนก็ได้ ซึ่งจะไม่มีนโยบายสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากการสอนที่ดีที่สุด คือ การเรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอน
โดยตรง   
  เรื่องท่ี 2 การขับเคลื่อนสภานักเรียน 
    สภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน และเป็น
เรื่องที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียนโดยตรงเกือบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงขับเคลื่อนสภานักเรียน  
โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการท ากิจกรรมในโรงเรียน ท าให้ 
กิจกรรมเป็นที่น่าสนใจ เป็น soft power ท าให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ อยากเข้าร่วมกิจกรรม ชุมชน สังคมให้ความสนใจ 
เกิดพลังการขับเคลื่อนจากทุกฝ่าย การปฏิบัติเน้นการท างานเป็นทีม การบริหารแบบมีส่วนร่วม มอบหมายงาน
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ตามศักยภาพและความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน โดยการประสานและขอความร่วมมือจากทุกส่วนในโรงเรียน
และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง โดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารทุกระดับ 

2. ส่งเสริมให้สภานักเรียนพัฒนาและใช้นวัตกรรมการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน น ามาปรับ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนทุกคน 

3. การด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นฐาน  
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและสามารถขยายผลความส าเร็จสู่ชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียน เป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการเลือกหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง นักเรียนได้ปกรองดูแลนักเรียนกันเองในห้องเรียน 
ด้วยการสร้างระเบียบ ข้อตกลงของห้องเรียน มีการแบ่งงาน การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี การออกแบบกิจกรรม  
ตามความถนัด ความสนใจ และนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน เป็นการท างานร่วมกันทุกฝ่าย 
ในโรงเรียน ประสานงานระหว่างตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร และคณะกรรมการสภานักเรียน 

5. จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนรุ่นพ่ีและในโรงเรียน  
มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง โดยหากไม่เป็นการพบปะกันโดยตรงจะเป็นการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ แอพพลิเคชันสนทนาออนไลน์ 

6. การคัดเลือกประธานสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับจังหวัด 
7. การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

เรื่องท่ี 3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. (HRMS.OBEC) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบ Human Resource  

Management System: HRMS) ซึ่งมีการวางระบบตั้งแต่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ซึ่งขณะนี้ระบบโปรแกรมสามารถใช้
ด าเนินการได้แล้ว จะเป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. ในแต่ละด้าน ได้แก่ ระบบอัตราก าลัง
และระบบทะเบียนประวัติ ในอนาคตระบบนี้จะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สพฐ.จะสามารถเห็นภาพรวมของ
อัตราก าลังในภาพรวมทั้งประเทศ โดยไม่ต้องสอบถามไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประโยชน์ในการ
วางแผนอัตราก าลังของ สพฐ. ทั้งนี้ เมื่อระบบนี้ถูกน าไปใช้งานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ขอให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ติดตามดูข้อมูลในระบบ และน าเข้าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เน้นย้ าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการตามระบบนี้ในห้วงเวลาที่ก าหนด  
ที่ผ่านมาก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ยังไม่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด จ านวนกว่า 20 เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความส าคัญ  
ในความร่วมมือด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูล ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้ยืนยัน
ข้อมูล เพ่ือให้ฐานข้อมูลในภาพรวมมีความถูกต้อง ทั้งนี้ ควรด าเนินการในเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะไป
ด าเนินการในเรื่องของการเกลี่ยอัตราก าลัง การคืนอัตราก าลัง การสรรหา และการย้าย ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ขอเน้นย้ าว่าควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ  
ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  
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  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอัมพร  พินะสา) กล่าวสรุปและกล่าว
ปิดการประชุมฯ ดังนี้ 

การประชุมในวันนี้ มีประเด็นเรื่องความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน เรื่องโอกาส 
ทางการศึกษา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเกี่ยวกับการน า Active learning มาสู่ห้องเรียน เปลี่ยนการสอน 
ไปสู่ฐานสมรรถนะ อาหารเช้า อาหารกลางวัน และการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการท าฐานข้อมูล ที่ขอให้ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ดูแลเรื่องระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งถือว่า 
มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเด็กนักเรียน ครู และที่มาของงบประมาณต่างๆ ในเรื่อง 
ความปลอดภัยขอเพ่ิมเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในห้วงของสุญญากาศ 
เนื่องจากกฎหมายล าดับรองยังไม่ได้ก าหนด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการด าเนินงานของสถานศึกษา  
ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เน้นย้ าโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 6 ประการ โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสื่อสารท าความเข้าใจเพ่ิมเติม ซึ่งเรื่องนี้
เป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของวัยรุ่น  

ประเด็นเพ่ิมเติมที่จะขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง เตรียมการในเรื่องที่เป็นผล
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยากให้นายกรัฐมนตรี
รับทราบถึงผลการด าเนินงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้เสนอการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยอาจใช้พ้ืนที่ที่เป็นจังหวัดเป้าหมายเดิมในการจัดงาน ได้มอบให้ส านักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนท าการตรวจสอบและซักซ้อมอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม ทั้งนี้ ในการประชุมเดือนต่อไปอาจจะมีรายละเอียดแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบเป็นเบื้องต้น
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้บอกกล่าวกับสถานศึกษาในสังกัด  
  สุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ าว่าในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ยังไม่ได้
หายไป จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งเน้นย้ าไปยังโรงเรียนเรื่องการป้องกันตามมาตรการ 
ของกระทรวงสาธารณสุข และตั้งอยู่บนความไม่ประมาทต่อสถานการณ์ รวมทั้งการเผชิญเหตุของโรงเรียน 
ซึ่งจะเกิดเหตุให้ต้องแก้ไขเป็นประจ า โดยขอให้เน้นการป้องกันเหตุมากกว่าการแก้ไข ขอส่งก าลังใจให้เพ่ือนครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกท่าน ทีไ่ด้มุ่งมั่นตั้งใจท างานภายในเขตพ้ืนที่
หรือโรงเรียนของท่าน หากยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันท างานอย่างจริงจังตามที่ได้พูดคุยกัน คาดว่าในระยะ 
3 เดือนนี้ สถานการณ์คงจะผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณ 
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