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บทสรุปผู้บริหาร
การตรวจราชการและการติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีปกติ รอบที่ 2 ของหน่ว ยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 สานักงานศึกษาธิการภาค 17 เป็นการตรวจราชการและติดตาม
ผลการดาเนิ นการตามประเด็นนโยบาย ความก้าวหน้า/วิธีการ-ปัจจัย/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ด้านที่ 1
ด้านความมั่นคง ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และ
ด้านที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สรุปผลดังต่อไปนี้
นโยบายที่ 1 : ด้านความมั่นคง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 17 มีการกาหนดนโยบาย มาตรการและแนว
ทางการดาเนินงาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โดยน้อม
นาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ได้แก่
(1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง–มีคุณธรรม (3) มีงานทา–มีอาชีพ และ
(4) เป็นพลเมืองดีเพื่อให้ สถานศึกษาในพื้นที่นาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด และหน่ว ยงานต้น สังกัดร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน
เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนน าไปใช้ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
และ ทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีวุฒิทางลูกเสือ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การปลู กฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือยุวกาชาด
ที่ชัดเจน มีจานวนจากัด ทาให้การจัดการเรียนการสอน/ไม่ครบถ้วนและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ระลอกใหม่มีความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง และมีคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด ให้สถานศึกษางดการเรียนการสอนแบบ Onsite ให้ปรับ
รูปแบบการเรียน การสอนเป็นแบบ Online โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือในภาพรวม
ผลการดาเนินงานจึงยังไม่บรรลุผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้

รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
พบว่าหน่วยงานการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17 มีการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิด
กับตัวผู้เรียน มีการส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ให้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึ กษาให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้เข้ารั บการอบรม พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มและพัฒนา
ทัก ษะให้ก ับ นัก เรีย น นัก ศึก ษา นอกจากนั ้น แล้ว สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา โดยแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทั้งในส่วนของสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และ
เทคนิคการสอน
ทางด้านของสถาบัน อาชีว ศึกษา ได้มีการได้ทาความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด การจัดหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาทักษะ และมีทักษะอาชีพ
ตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชาเดิม
โดยปรับปรุงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน แก่บุคลากร
ทุกสาขาวิชา ส่งผลให้ ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะทางด้านการใช้ระบบ ICT และระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนด้านทักษะวิชาการส่วนใหญ่เป็นภาระงานมากกว่าชิ้นงาน เนื่องจากนักเรียนขาดครูที่ปรึกษา
เพราะผลงานนักเรียนที่เป็นชิ้นงานมักประเมินนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูง ส่วนด้านทักษะชีวิต
ในช่วงสถานการณ์โควิดไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนมีราคาสูงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียน
พบว่า หน่ วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชที่ 17 ได้มีการดาเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประถมและมัธยมศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาแบบ
ทวิศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดการศึกษา มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ มีการพัฒนาหลักสูตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต ามความต้ อ งการและความถนั ด มี ห ลั ก สู ต ร
ที่หลากหลายในการรองรับและตอบสนองความต้องการด้านอาชีพ สอดคล้องและเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้ เ รี ย น ด้ า นปั ญ หาอุ ป สรรค พบว่ า สถานศึ ก ษาบางแห่ ง มี ค วามเข้ า ใจไม่ ต รงกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้และสร้างเสริมบรรยากาศ
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่เอื้อต่อการพัฒนา ทักษะอาชีพ รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อไปเรียนบางรายวิชา
ต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ร่วมจัดทวิศึกษา
2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชที่ 17 ได้มีการดาเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาแบบทวิภาคี มีการขยายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับ
นักเรียนนักศึกษา โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพ ร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถไปประกอบอาชี พ ได้ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนและคู่ มื อ การฝึ ก ตาม
โครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐาน
รายวิชาที่จะฝึกอาชีพ วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกากับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ ประชุมสัมมนา
ครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วน
ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สาเร็จการศึกษา
จากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขาดทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อไปฝึกประสบการณ์ทาให้
เกิดผลกระทบต่องานในสถานประกอบการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน บริบทและความ
ต้องการของผู้เรียนแตกต่างกัน รวมถึงสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน บริบทของ
โรงเรียนมีความแตกต่าง
2.4 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17 ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อน
นโยบายฯ มีเพียงบางจังหวัด ได้มีการดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อน
ศูนย์ความเลิศทางการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ดาเนินการจัดทาประกาศจัดตั้ง
ศูนย์ความเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) มีการตั้งศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ขับ เคลื่ อนงานแนะแนวร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา โดยจัดอบรมส่ งเสริม
กิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มส่งเสริมกิจกรรมแนะ
แนวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตามนโยบายการปรับเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีวศึกษา : สายสามัญ ให้เป็น 50 : 50 ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอ
การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา และขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ
ทางวิชาชีพ และงบประมาณค่อนข้างจากัด ในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทาแฟ้มแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และ Portfolio
นโยบายที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
พบว่า หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด มีการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ มีรูปแบบ
การบริ ห ารงานที่ ชั ด เจน สามารถน านโยบายและจุ ดเน้ นสู่ การปฏิ บั ติ แก่ สถานศึ กษาในสั งกั ดได้
มีการกากับ ติดตามสถานศึกษา ส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการ
จั ดการเรี ย นการสอน การใช้แ ละผลิ ตสื่ อ พัฒ นานวั ตกรรมการวัดและประเมิน ผลการศึ กษา
การบริหารจัดการในห้องเรียนและการวิจัยทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะ
อัน พึ ง ประสงค์ และทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต ามบริ บ ทของสถานศึ กษา/โรงเรีย นผู้ เรี ย นได้ เ รี ยนรู้ ผ่ า น
การปฏิบัติจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่ งศตวรรษ ที่ 21
ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs จาการดาเนินงานดังกล่าว พบว่า การให้คานิยามและขอบข่ายของ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ยังขาดรายละเอียดในแต่ละทักษะที่ชัดเจน ทาให้ในบางทักษะ
โรงเรี ยนอาจจัดกิจ กรรมได้ไม่ครอบคลุ มวัตถุประสงค์ และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยั งอยู่ ในช่ว งปฏิบั ติตามมาตรการควบคุมของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม พบกันในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ ทุกครั้ง
ทาให้ครูผู้สอน กับ ผู้เรียน ต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโปรแกรม Zoom/โปรแกรม Google
Meet/ กลุ่มไลน์ อาจทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งขณะที่ครูผู้สอนกาลังดาเนินการสอนผ่าน
โปรแกรมต่าง ๆ ผู้เรียนอาจไม่มีสมาธิกับการเรียนอย่างจริงจัง รวมถึงการอธิบาย การบรรยายอาจจะ
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ
3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชานาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
พบว่า มีการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ดาเนินการ
จัดสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการสอบอื่น ๆ
จัดอบรมพัฒนาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีดิจิทัล
และด้านการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพ และด้านอื่น ๆ ตามที่ สพฐ. กาหนด
นอกจากนั้น หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจัดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดในการเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการสอน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team, Google meet และการใช้ Google drive ร่วมกับ
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป อื่ น ๆ หรื อ การจั ดอบรมการจั ดการเรียนการสอน โดยใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล และ
สารสนเทศ และอบรมพัฒนาภาษาต่างประเทศ ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ส่ว นหนึ่ง ไม่จบวิช าเอกภาษาอังกฤษ ทาให้ครูขาดความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน
อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษ
3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
พบว่า หน่ ว ยงานต้น สั งกัด มีการประชุม ปฏิบัติก ารการออกแบบการจัดการเรียนรู้
สู่แผนการเรียนรู้ ในยุค New Normal ส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
บางหน่ วยงานการศึกษา ใช้รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และบทเรียน ส่งผลให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุด ประสงค์
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด พร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิต ทั้งนี้จากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ความไม่ชัดเจนในการดาเนินงาน ซึ่งยังไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับการปรับ
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หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่อิงสมรรถนะของผู้เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา จึงทาได้เพียงรับฟังข่าวสารไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
นโยบายที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
พบว่า ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนโยบายแนวทางการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อการเรีย นรู้ และใช้ดิจิทัลเป็น เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิ ศ
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) จาก สพฐ. และจัดอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความสาคัญการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ และการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ มีการแต่งตั้งครู
ผู้ดูแลระบบ (Admin) ประจาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และจัดให้มีกลุ่ม Line
ผู้ รั บ ผิ ดชอบระดั บสถานศึ กษาเพื่ อเป็ นช่ องทางในการประสานงานและรั บทราบวิ ธี การพั ฒนาใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
ครูจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้ Digital Education Excellence Platform: DEEP
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ (ห้องเรียนออนไลน์) ครูได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบัน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสมัครใช้ระบบแพลตฟอร์ม
ดิจิ ทัล เพื่อการเรี ยนรู้ ป ระกอบการเก็บข้อมูลในการประเมินผลความสามารถ และต้องได้รับการ
ทดสอบด้านทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า
แพลตฟอร์มยั งไม่สามารถใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่ และการจัดทาข้อมูล เนื้อหาแบบออนไลน์แต่ล ะ
รายวิชาต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเนื้อหาแต่ละรายวิชามีเนื้อหามาก
4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนาครูปฐมวัยและจัดทาแนวทาง นโยบายเพื่อนาไปใช้
ในการจั ดประสบการณ์ให้กับ ผู้เรียนในระดับปฐมวัย ดังนี้ (1) อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล (2) อบรมด้วยระบบทางไกลสาหรับครู
ปฐมวัย /ครู พี่เลี้ ยงตามโครงการ พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้ว ยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (3) จัดทานโยบาย มาตรการ
และแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารและครูทุกคนในสังกัด และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งครูผู้สอนได้รับการส่งแสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดทาหลั กสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ มีการใช้สื่ อและ
อุปกรณ์ที่หลากหลายทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งแหล่ง เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) นั่นคือ การพัฒนา 4 ด้าน
รายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกอบด้ ว ย ร่ างกาย อารมณ์ -จิ ตใจ สั งคม และสติ ปั ญญา อย่ างสมวั ย รวมทั้ งพั ฒนาด้ านตั วตน
(Self Development) พัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) มากขึ้น เพื่อให้เด็กรู้สึก มี
คุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักกากับตนเอง
ปัญหาอุปสรรค พบว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้ไม่สามารถ
จัดประสบการณ์ได้ดีเท่าที่ควร และทาให้ครูปฐมวัย ประสานงานกับผู้ปกครอง ลดน้อยลงไป
4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
พบว่า หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ดมี ก ารพั ฒ นาครู ปฐมวัย และจั ดท าแนวทาง นโยบายเพื่ อ
นาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัย ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ด้วยระบบทางไกล (2) อบรมด้วยระบบทางไกลสาหรับครู
ปฐมวัย /ครู พี่เลี้ ยงตามโครงการ พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้ว ยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (3) จัดทานโยบาย มาตรการ
และแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารและครูทุกคนในสังกัด และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับ การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยในสถานศึกษา/
โรงเรียน ได้รับการพัฒนา ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ครูที่มีความรู้ ความชานาญในการ
จัดการเรียนการสอน มีจานวนจากัด (เพราะผู้เรียนมีข้อจากัดด้านความพิการ ที่แตกต่างกัน ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ) ครูยังไม่พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสาหรับคนพิการ การจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (IEP) การวัดผลประเมินผลและผลิตสื่อต่างๆ สาหรับคนพิการ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การจัดการเรียนการสอนสาหรับคน
พิการ ไม่สะดวกและไม่ต่อเนื่อง
4.4 ความปลอดภัยของผู้เรียน
พบว่า หน่วยงานการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17 ส่วนใหญ่ ดาเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดภัย Safety School เพื่อจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ มีการส่ งเสริ มสนั บ สนุนให้ ทุกคนในสถานศึกษามีส่ ว นร่ว มทาให้ ส ถานศึกษาเป็นที่ ที่
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม ดาเนินโครงการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการดาเนินงานและการรายงาน กากับติดตามและ
ประเมินผล และ 9 มาตรการ ประกอบด้วยการพัฒนาความเข้มแข็งระบบบริหารความปลอดภัย
การจั ด การศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น การรั ก ษาความปลอดภั ย จาก
สิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรี ย น จากอุบัติภัยโรคระบาด อุบัติเหตุ ด้านสิ ทธิและสวัส ดิภ าพนักเรียน
การรายงานเหตุ และการกากับ ติดตามประเมินผล จัดทาคู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สานักงาน และมีการจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายฯ
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ปัญหาอุปสรรค พบว่า รถตู้รับ-ส่งนักเรียนมีจานวนมาก ยากต่อการควบคุม เนื่องจากจานวนนักเรียน
ในรถตู้แต่ละคันมีจานวนเกินที่นั่ง ตามข้อตกลง และข้อจากัดเรื่องค่าใช้จ่ายของเด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองด้านเศรษฐกิจ ของครอบครัวนักเรียน
4.5 การศึกษาตลอดชีวิต
พบว่า หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 17 ส่วนใหญ่ ดาเนินการ
ดังนี้ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโยลี ดิจิทัลในการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมนักเรียนเรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ดาเนินการโครงการขยายโอกาส
เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ปัญหาอุปสรรค พบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ ก าหนดการการรั บ นั ก เรี ย น
ถูกปรับเปลี่ยนเลื่อนออกไป
นโยบายที่ 5 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
พบว่า หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในเขตตรวจราชการที่ 17 ส่วนใหญ่ ดาเนินการ
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” สามารถ
ดาเนินการได้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มของสานักงานเขต
พื้นที่ และประธานกลุ่มโรงเรียน และที่ประชุมมีมติให้มีโรงเรียนคุณภาพชุมชนเป็นโรงเรียนหลักและ
โรงเรี ยนเครือข่าย โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา มีการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้
(School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริม
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) เพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (Area Team) ในการลงพื้นที่โรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรม
ในโครงการ ฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกโรงเรีย นคุณ ภาพของชุม ชน และ
โรงเรียนเครือข่าย เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือก “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ให้เป็นไปตามแนว
ทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า การ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาเนินงาน) เพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ
ชุมชนที่อยู่ห่างออกไปมีความผูกพันกับโรงเรียนลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อขอบเขตของการจัดการเรียนรู้
ที่ไม่สามารถดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ได้เท่าที่ควร
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5.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
พบว่า หน่วยงานต้นสังกัด มีการขับเคลื่อนนโยบายพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรี ยนคุณภาพ : โรงเรี ยนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลื อกและระดับ
คะแนนตามกรอบแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของ สพฐ. และดาเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ
ในรูปแบบคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ : โรงเรียนมัธยมดีสี่
มุมเมือง ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา ได้ผลการถอดบทเรียนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
ความสามารถในการแสดงออกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และ
เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพการจั ดการเรียนรู้ของครูและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ นาที่ดีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนมาจัด
แสดงนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค โรงเรียนและชุมชน ไม่มั่นใจในนโยบายและ
ความต่ อ เนื่ อ งของนโยบาย อีก ทั้ ง ระบบข้ อ มูล ต่ าง ๆ ไม่ เ ชื่ อ มโยงกั น และไม่ นาข้ อ มูล ที่ มีไ ปใช้
ประโยชน์ ทาให้ทางานซ้าซ้อน ไม่มีการสะท้อนผลการดาเนินงานให้ผู้รับผิดชอบระดับเขตและระดับ
โรงเรียนทราบ ทาให้ต้องแก้ไขงานหลายครั้ง
5.3 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
พบว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการติดตามโรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน ให้อยู่ใน
สภาพใช้การ ได้ดี สะอาด ปลอดภัย มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ มี
หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การดูแลด้านระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้
งาน มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมการศึกษา สนับสนุน
และอานวยความสะดวกให้ โรงเรียนได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ตามที่
สมควร ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงาน สถานศึกษา/
โรงเรียน มีการปรับโครงสร้ างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ มีการสนับสนุนด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิด 19 โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ ได้
เหมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ แ ต่ ล ะแห่ ง มี แ หล่ ง สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรจากหลายแห่ ง และ
หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ปัญหาอุปสรรค พบว่า การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ต้องการให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดูแล และ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เนื่องจากในช่วงที่ผ่าน
มาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทาให้การดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ต้องเร่งดาเนินการภายในระยะเวลาอันจากัด ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารและครูต้องเพิ่มภาระ
ในการดาเนินงานตามกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
5.4 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง
พบว่า โรงเรี ย นในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจ
ราชการที่ 17 มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
ตามความจาเป็นและขาดแคลน ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone การจัดการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่ใช้ DLTV เป็นหลัก และมีการสอนเสริมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการส่งเสริม
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สนับสนุนนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาตามความถนัด และ
ต่อยอดให้ ได้แสดงศักยภาพตามความสามารถ ซึ่งส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพทางการเรียน มีผ ลการ
ประเมินภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ด้านบริห ารจัดการแบบมีส่ ว นร่ว มโดย ผู้ ปกครอง ชุมชน หน่ว ยงานองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เอกชน และองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนวางแผนการจัดการศึกษาและ
สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ปัญหาอุปสรรค พบว่า
การจัดการเรียนการสอนที่ครูไม่ครบชั้นทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่ทันต่อเวลาไม่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ปัญหาการใช้งบประมาณสูงมากในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้โรงเรียน Stand Alone เกิดคุณภาพ (เนื่องจากผู้เรียนมีจานวนน้อย แต่หากต้องการคุณภาพสูง
ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนเป็นจานวนมาก) และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรน่า (covid19) กระจายในทุกพื้นที่ทาให้การ ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจผู้ปกครอง ชุมชน
ครู ไม่ สามารถด าเนิ นการได้ อย่ างทั่ วถึ ง และมี ผลกระทบต่ อการจั ดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
เนื่ องจาก นั กเรียนส่ วนใหญ่ยากจน และอาศัยอยู่กับตายาย ทาให้ ไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่ อสารทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ได้ การเรี ยนการสอนจึงด าเนิ น การได้เพี ยงบางส่ วน และโรงเรี ยนขนาดเล็ กส่ วนใหญ่
ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีพิเศษ
1. การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พบว่า หน่ ว ยงานต้น สังกัดมีการประชุมวิเคราะห์ หารูปแบบ แนวทางการจัดการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้เหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษา (4 รูปแบบ) พร้อมแจ้งแนวทางในการดาเนินการกับผู้บริหาร
โรงเรียนได้รับทราบ นาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และให้สถานศึกษาทารายงาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในภาพรวมทุกสังกัดดาเนินการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สถานศึกษาดาเนินจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ยกเว้นการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ On - Site เนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) พร้อมได้จัดทาแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาจากการนิเ ทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2563 เป็นฐานในการจัดทาแผนรองรับข้อมูลดังกล่าว ปัญหาอุปสรรค พบว่า ครูมีความกังวลและ
เครียดทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด และปัญหาด้านการ
ปรับตัว ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากการสอนแบบ On-Site เป็น
รูปแบบอื่น ๆ ที่ครูยังไม่คุ้นชิน นักเรียนที่ไม่เข้าใจบทเรียน เหมือนการสอน On-Site การส่งงาน
มีความผิ ดพลาดจ านวนมาก ส่ งงานไม่ครบ ครูไม่ส ามารถสอนอธิบายได้ห ลาย ๆ ครั้งหรือทาให้
นักเรียน เห็นภาพที่ทาให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นได้ นักเรียนมี ความเครียดจากบทเรียน On-hand
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ที่มีความยาก ไม่เข้าใจ สาเหตุ เพราะไม่มี สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สาหรับค้นคว้า
หาความรู้ ไม่สามารถสอบถามผู้อื่นได้ และขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
2. มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
พบว่า หน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการแจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) สาหรับสถานศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 04107/4063 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และปฏิบัติ
ตามแนวทางประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ ก (PM2.5) ประกาศ ณ วั น ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 และเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ปั ญ หาจาก
ฝุ่นละออง อย่างเคร่งครัด จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้
จิตสานึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน แก้ไข และลดปัญหา นาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีการประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ แก่บุคลากร นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างการ
รับรู้ให้เกิดความเข้าใจ และนาไปป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรค พบว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้
ในปัจจุบัน เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อโรค แต่ไม่สามารถ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ และเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ระลอกใหม่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทุกจังหวัด ให้สถานศึกษางดการเรียนการสอนแบบ Onsite
ให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ Online ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
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