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ประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

ปีงบประมาณ 2564  

1. ด้านความม่ันคง 
1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐาน    

ชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความีระเบียบวินัย 
โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    3.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ  
          การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital    
          Education Excellence Platform : DEEP)  
    3.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    3.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    4.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
    ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ (COVID) ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.38/2564 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 



 

คำนำ 
 

  การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการตรวจราชการ กรณีปกติ
เป็นการตรวจติดตาม แผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการ
ศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผล
การตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการ ที ่ร ับผิดชอบต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ภายใน
เดือนกันยายน 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยรับการตรวจราชการ       
ม ีความสำค ัญในการรวบรวม สน ับสน ุนข ้อม ูลตามประเด ็นการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบ
ประเด็นการตรวจราชการในครั้งนี้  จนทำให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
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1. ด้านความม่ันคง 

1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐาน ชีวิตที่มั่นคง 
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    2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    3.1การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ         
         การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education   
         Excellence Platform : DEEP) 
    3.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    3.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                         
4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    4.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ (COVID) ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.38/2564 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

 
 

สภาพทั่วไป 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอหลังสวน เลขที่ 
27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110  โทรศัพท์ 077-
545101-3 โทรสาร 077-545101-3 ต่อ 20 Website http:www.chumphon2.go.th อยู่ห่างจาก
อำเภอเมืองชุมพรมาทางทิศใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 อำเภอ 
คือ 1) อำเภอสวี  2) อำเภอทุ่งตะโก 3) อำเภอหลังสวน 4) อำเภอพะโต๊ะ 5) อำเภอละแม พื้นที่ทั้งหมด 
3,444.3 ตารางกิโลเมตร  
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การบริหารจัดการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการจัดรูปแบบองค์กร โดยแบ่งออกเป็น     
10 กลุ่ม 1 หน่วย  คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและ
คดี และหน่วยตรวจสอบภายใน  มีสถานศึกษาในสังกัด 119 โรงเรียน แบ่งการบริหารออกเป็น 9 เครือข่าย
สถานศึกษา ดังนี้  

 

ที ่ เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอ จำนวนโรงเรียน 
1 หลังสวน 1 หลังสวน 12 
2 หลังสวน 2 หลังสวน 9 
3 หลังสวน 3 หลังสวน 13 
4 ภูผา นาสัก สว ี 14 
5 พระบรมธาตุสวี สว ี 14 
6 สวี ครน วิสัย สว ี 12 
7 ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 15 
8 ละแม ละแม 16 
9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ 14 
  รวม 119 

  

จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา 

บุคลการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลการในสถานศึกษา 
ตำแหน่ง จำนวน ตำแหน่ง จำนวน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 114 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 0 
ศึกษานิเทศก์ 3 ครูผู้สอน 1063 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 35 พนักงานราชการ 50 
ลูกจ้างประจำ 5 ลูกจ้างประจำ 36 
พนักงานราชการ 1 อัตราจ้างงบประมาณ สพฐ. 259 
อัตราจ้าง สพฐ.  4 ครูจ้างด้วยงบประมาณสถานศึกษา 125 
ลูกจ้าง สพท. 12 บุคลากรจ้างด้วยงบ อปท. 86 
รวม บุคลากรในสำนักงาน 64 รวม บุคลากรในสถานศึกษา 1,736 
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 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกรายช้ัน เพศ ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 242 210 452 48 
อนุบาล 2 1009 919 1928 131 
อนุบาล 3 1132 994 2126 136 

รวมระดับปฐมวัย 2383 2123 4506 315 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1270 1167 2437 142 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1304 1180 2484 143 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1292 1234 2526 143 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1279 1155 2434 142 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1304 1120 2424 140 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1329 1114 2443 139 

รวมประถมศึกษา 7778 6970 14748 849 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 448 316 764 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 380 314 694 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 339 287 626 33 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1167 917 2084 101 

รวมทั้งสิ้น 11328 10010 21338 1265 

                                                                                  ข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พ.ศ. 2561-2562 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/-ลด 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
+เพิ่ม/-ลด 

การอ่านออกเสียง 70.81 68.40 -2.41 66.13 68.50 +2.37 
การอ่านรู้เรื่อง 72.80 72.76 -0.04 71.24 72.81 +1.57 
รวม 2 สมรรถนะ 71.81 70.58 -1.23 68.69 70.66 +1.97 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2562 
 

ด้าน ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย ค่าเฉลี่ย 2 ด้าน 
ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 
ระดับ สพฐ. 45.64 46.00 45.82 
ระดับเขตพื้นที่ 43.81 45.82 44.65 

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พ.ศ. 2561-2562 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/-ลด 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
+เพิ่ม/-ลด 

ภาษาไทย 57.81 50.16 - 7.65 55.90 49.07 - 6.83 
คณิตศาสตร์ 38.43 32.74 - 5.69 37.50 32.90 - 4.60 
วิทยาศาสตร์ 40.79 35.57 - 5.22 39.93 35.55 - 4.38 
ภาษาอังกฤษ 36.84 29.98 - 6.86 39.24 34.42 - 4.82 

ค่าเฉลี่ยรวม 43.46 37.11 - 6.35 43.14 37.98 - 5.16 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2561-2562 
 

 วิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพท. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/-ลด 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
+เพิ่ม/-ลด 

ภาษาไทย 52.34 53.73 + 1.39 54.42 55.14 + 0.72 
คณิตศาสตร์ 25.84 22.42 - 3.42 30.04 26.73 - 3.31 
วิทยาศาสตร์ 35.29 29.01 - 6.28 36.10 30.07 - 6.03 
ภาษาอังกฤษ 26.25 28.87 + 2.62 29.45 33.25 + 3.80 

ค่าเฉลี่ยรวม 34.93 33.50 - 1.43 37.50 36.29 - 1.21 

 

 

 

 

 



 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ค่านิยมองค์กร (Values) 
 เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์ 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที ่มีคุณภาพ และผ่านการประเมิน

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม 
5. ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ประเด็นการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

------------------------------------ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอรายงานผลการติดตาม 
ประเมินผล ตามประเด็นการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

การตรวจราชการกรณีปกต ิ

1. ด้านความมั่นคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม 
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินงานตามนโยบาย
ด้านความมั่นคง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม 
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 
2564 โดยโรงเรียนในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ทุกวันพุธของสัปดาห์ และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ดังนี้ 

   - กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยการนำ
ล ูกเส ือ และผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาล ูกเส ือ ร่ วมพิธ ีวางพวงมาลา และถวายราชสด ุด ี  เพ ื ่อน ้อมรำล ึกใน                      
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระผู ้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย        
ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 
และนำลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน และสถานที่
สาธารณะ เพื่ออุทศิถวายเป็นพระราชกุศล 

   - กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563 
โดยโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ตามนโยบายโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การทำความ
สะอาดโรงเรียน ทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดบริเวณชายหาด ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนและสถานที่
สาธารณะในชุมชน ตลอดจน สพป.ชพ.2 เป็นแบบอย่างในการขับเคลื ่อนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์            
ตามนโยบาย ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยการนำบุคลากรทางการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน      
ในสำนักงานฯ ร่วมทำความสะอาดหน่วยงาน 

   - กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ รุ่นที่ 902/2563 โดยจัดอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด และต่างสังกัด จำนวน 59 คน ระหว่างวันที่ 5 -10 
ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อ.สวี จ.ชุมพร เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการลูกเสือ และนำความรู้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
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  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

   - บางกิจกรรมที่เป็นโครงการตามนโยบาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง
เพื่อให้จัดกิจกรรมในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมผู้เรียน       
ได้ทุกคน 

   - โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือในภาพรวม เช่น การเข้าค่ายพักแรมของ
ลูกเสือ เนตรนารีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

   - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินกิจกรรรมโดยให้จัด
ในแต่ละโรงเรียนและใช้งบประมาณของโรงเรียน หรือหากโรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณก็ให้ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ เพ่ือให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 

   - โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โดยการเข้าฐานกิจกรรมตามกระบวนการ
ลูกเสือ และมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

   จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้พอเพียงต่อการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ครอบคลุมผู้เรียนได้ทุกคน 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 

   จากผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน โดยกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เกิดสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังกัดได้อย่างมีความสุขและในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรม ศธ.จิตอสาของโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง  
ซึ่งได้มีการนำนักเรียนไปทำความสะอาดบริเวณธนาคารปูหมู่บ้านชาวประมงบ้านอ่าวมะม่วง ซึ่งนอกจาก
นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมาจิตอาสาเพื่อชุมชนแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากชุมชนนั้น ๆ ด้วย 

2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการ ดังนี้ 
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   - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3R8C 
   - ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมการเขียนได้และกิจกรรมคิดเลขเป็นตามทักษะ 
3Rs 
   - บูรณาการทักษะ 3R8C ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และโครงงานที่มุ่งเน้นทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
   - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C และจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม    
ที่เน้นทักษะ 3R8c 
   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะ
การทำงานเป็นทีม 

  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

   - การดำเนินการโครงการกิจกรรมมีระยะเวลาสั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จัดการเรียนการสอนแบบ On -Site แต่ระยะเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  การสะท้อนผล    
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการในระยะเวลาจำกัดในบางทักษะนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ไม่สามารถทำได้ 
   - การทำงานเป็นทีมของนักเรียนมีปัญหาเล็กน้อยที่มีคนในทีมบางคนทำงานช้า
เกินไปหรือเร็วเกินไป ครูและนักเรียนช่วยแก้ปัญหา มีการตกลงและทำความเข้าใจ ว่าจะทำงานกันอย่างไร    
จึงจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จ 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

   - จัดอบรมพัฒนาการใช้สื ่อและเทคโนโลยีให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
นำมาใช้ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

   - จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 

   - สถานศึกษาได้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่ การยกระดับ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
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3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 3.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

DEEP นอกจากเป็นช่องทางให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ยังเป็นแหล่งรวบรวม 
เนื้อหาหลักสูตรความรู้ใหม่ ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครูได้เลือกนำไปประยุกต์จัดการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมจากในห้องเรียน โดยได้เริ่มจากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 28 โรงเรียนที่มีมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย
ดำเนินการลงทะเบียนให้กับผู้ดูแลระบบโรงเรียน นายทะเบียนโรงเรียนที่จะต้องนำข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียนใน
โรงเรียน เข้าระบบฐานข้อมูล DEEP เพ่ือการจัดห้องเรียนและรายวิชาเรียน ให้กับนักเรียน 

  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

โรงเรียนจำนวนหนึ่งในบางพ้ืนที่ไม่สามมารถดำเนินการได้อย่างเต็มความสามารถ 
เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า การลงทะเบียนของนักเรียนเกิดการล่าช้าเป็นปัญหาอุปสรรค      
ในการดำเนินการของโรงเรียน 
   โรงเรียนไม่ได้นำแพลตฟอร์ม DEEP มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเสริม เนื่องจาก
นักเรียนไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

ผู้ดูแลระบบระดับเขตพ้ืนที่เข้าตรวจสอบระบบให้กับโรงเรียนที่เกิดปัญหา การ 
ลงทะเบียนของนักเรียนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ครูที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ เนื่องจากครู
ไม่ได้ลงทะเบียนในฐานะครูผู ้สอน ดังนั้น ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่ต้องเข้าแก้ไขในระรบบให้ครู
สามารถเข้าใช้ระบบได้ 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

   - 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 
   เนื ่องจากสถานการณ์โควิดที ่ เก ิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง จึงไม่สามารถดำเนินการ           
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการใช้งานให้กับครูเพ่ือให้เกิดความชำนาญ และนำไปใช้งานอย่างต่อเนื่องได้  
 
 3.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบ 

๑๐ 



ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นำไปสู่การ
กำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑  ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา       
เด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ     
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา    
ในการนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติในอนาคต 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น พบว่า มีจุดดีหลายประการ เช่น เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ 
ยืดหยุ่น มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของตนเอง และหลักสูตรใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาที่มีอยู่รอบด้านและความไม่ชัดเจน
ของการนำหลักสูตรสู่การปฏิวัติ ได้แก่ ปัญหาความไม่ชัดเจนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะ      
ที ่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู ้ ปัญหาการประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปัญหาความเชื ่อมโยง             
กับหลักสูตร รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวม
ไม่เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 3. นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ เช่น 
                3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก   
                3.2 การจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย   
                3.3  การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี 
(Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

จากรายงานการใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยนำข้อมูลที่ได้จาก     
การศึกษาวิจัย และแผนแม่บทกฎหมายต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความเหมาะสม
ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กและกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ หากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชน และครอบครัว  

11 
เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
โดยร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานนั้นจำเป็นจะต้องมีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อสร้าง



รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

เพ่ือให้เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื ่องเป็นระบบสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงดำเนินการ ดังนี้  
         1. ศึกษาผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
         2. ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

            การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี  (Montessori) ตามหลักสูตรสมาคม     
มอนเตสซอรีสากล (Association Montessori  Internationale : AMI) มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ ่งนวัตกรรมการจัดประสบการณ์            
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามความสนใจความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ
จากรูปธรรมสู่นามธรรมด้วยสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งครูผู้สอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าอบรมตามหลักสูตร ของสมาคมมอนเตสซอรี่สากล (AMI) ปัจจุบันได้
ขยายผลนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรีลงสู่ครูผู้สอนปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ ที่มีความสมัครใจเข้ารับ
การอบรมพัฒนา ครอบคลุม 4 ภูมิภาค  จนทำให้เกิดห้องเรียนมอนเตสซอรีมากมายและได้รับความนิยม
แพร่หลายจากผู้ปกครองและชุมชน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีมีการเผยแพร่ขยายผลให้เด็กได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  และประหยัดงบประมาณ ระยะเวลา 
ในการพัฒนาบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนในสังกัด  รวมถึงแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก โดย สพฐ.  แต่งตั้งศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย บริบท 
สพฐ. ขึ ้นจำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ 1) ศูนย์ฯโรงเรียนวัดด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 2) ศูนย์ฯโรงเรียนวัดแสลง          
จ.จันทบุรี  3) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ.ขอนแก่น 4) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) จ.อุบลราชธานี 5) ศูนย์ฯภาคเหนือ จ.เชียงราย และ 6) ศูนย์ฯภาคใต้ จ.ชุมพร เพื่อให้ศูนย์การ
เรียนรู้ทั ้งหมดได้พัฒนาบุคลากรครู ผู ้บริหารและศึกษานิเทศก์ ตามข้อมูลการสมัครเข้าร่วม โครงการจาก
โรงเรียนทั้ง 1,322 โรงเรียนทุกเขตพื้นที่และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาระยะที่ 1 
จำนวน 85 โรงเรียนให้สามารถจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพนั้น 
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  การนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย บริบทสพฐ. ในเขตภาคใต้ จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ในบริบท 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 โรงเรียน ระยะ ที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2564 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำนวัตกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบมอนเตสซอรีมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้



เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะ ด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ให้เป็นไปอย่างสมวัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากที่สุด 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  จึงควรศึกษากระบวนการการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
(Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
             1. เด็กปฐมวัยที่ผ่านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
 2. เด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
กำหนด    
   3. ครูผู ้สอนปฐมวัยสามารถพัฒนาต่อยอด ปรับประยุกต์ สื ่อ/อุปกรณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี       
ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  
  4. เกิดเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาในบริบท 
สพฐ. ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 

ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการ 
ดำเนินการตามนโยบาย หรือไม่อย่างไร 
         1. ปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย   
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินและ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) แบบอย่างที่ดีที่ดีในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  ประเทศไทย   
          2.  ปัจจัยความสำเร็จในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด       
มอนเทสซอรี (Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
             สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม       
เป็นศูนย์พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิด         
มอนเตสซอรี (Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 3.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 119  



โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 
21,434 คน นักเรียนพิการเรียนรวม จำนวน 1,207 คน นักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 9,551 คน มีการ
ดำเนินการขับเคลื่อนการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 
       1.1 กำหนดนโยบายให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนแยกตามประเภทคนพิการ และ
ประเภทเด็กด้อยโอกาส 
       1.2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC และ SET 
   1.3 ประชุมชี ้แจงทำความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือทาง
การศึกษาและการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข ผู้นำท้องที่ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
   1.4 แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% 
   1.5 ดำเนินการช่วยเหลือตามประเภทและจัดสรรทุนการศึกษา 
   1.6 พัฒนาตามความต้องการและศักยภาพของนักเรียนตลอดจนการส่งต่อ จัดหาสื่อ 
วัสดุ การดูแลภาวะโภชนาการ อาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)  

  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

   เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 ทำให้การดูแล ไม่ทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

   อบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผ่านทางระบบ Google Meet 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

   ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 
   - นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลทุกด้านอย่างทั่วถึง 
   - นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% 
   - นักเรียนทุกคนมีความรู ้และสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
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   - นักเรียนพิการเรียนรวมทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมี
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 



  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ดังนี้  

  1.1 ประชุมคณะกรรมการโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน และพิจารณาเรียงลำดับ โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและรายงานไปสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ 1) รร.ชุมชนสวี 2) รร.ประชาเอื้ออารี 3) รร.บ้านเขาน้อยสามัคคี 
4)ร ร.บ้านวังปลา 5) รร.พัฒนศึกษา 6) รร.บ้านเล็กกะรอก 7) รร.วัดราษฎร์บำรุง 8) รร.วัดสว่างมนัส 9) รร.
ชุมชนวัดหาดสำราญ และ 10) รร.บ้านคู ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนชุมชนสวี เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีจำนวนนักเรียนปัจจุบัน 302 คน ซึ่งคาดการณ์
ว่าเมื่อได้เป็นโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแล้ว สามารถบริหารจัดการให้มีนักเรียนจาก
โรงเรียนใกล้เคียงรวม 7 โรงเรียน มาเรียนรวมได้ รวมจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนประมาณ 728 คน  

  1.2 จัดทำแผนที่ พิกัดโรงเรียน ระบุระยะห่างระหว่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและ
โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนโรงเรียนดีสี ่มุมเมือง (รร.ละแมวิทยา) โดยระบุพื้นที่ (ไร่) จำนวนนักเรียนของ
โรงเรียนทุกโรง และแผนผังเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาคัดเลือกลำดับที่ 
1 (รร.ชุมชนสวี) เพ่ือส่งข้อมูลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 เพ่ือจัดทำแผนที่ในภาพรวมของจังหวัด  

  1.3 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่โรงเรียนชุมชนสวี 
ตามท่ีโรงเรียนเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ  8 รายการ ประกอบด้วย  
   1. ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
4,219,000 บาท 
   2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212/ล57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 
จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 18,176,000 บาท  
   3. ค ่าก ่อสร ้างโรงอาหารขนาด 500 ที ่น ั ่ง จำนวน 1  หลัง งบประมาณ 
6,912,000 บาท 
   4. ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 6,001,400 บาท 
   5. ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
400,200 บาท 
   6. ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย 4/49 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
530,200 บาท 
   7. ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42 จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 926,000 
บาท 
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   8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ป้ายชื่อโรงเรียน และเสาธงโรงเรียน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 692,600 บาท  รวมเป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 34,857,400 บาท 

  2) ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 



  ในส่วนของการจัดทำแผนที่ พิกัด ค้นพบปัญหาในการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้
ด้วยตนเอง (Stand Alone) ด้านกายภาพ และด้านคุณภาพ 
  2.2 ขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนที่ ส่งผลให้ทำงานซ้ำซ้อน 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

  ในส่วนของการจัดทำแผนที่ พิกัด แก้ปัญหาโดยการปรับแก้ตามการสั่งการตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต 1 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

  ประเด็นนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นการสร้างคุณภาพของโรงเรียนให้ชุมชน
ยอมรับ และดึงดูดให้ผู้ปกครองสงบุตรหลานเข้ามาเรียน โดยกำหนดให้มีโรงเรียนมีปัจจัยพร้อม มีสมรรถนะ   
มีศักยภาพ ดังนั้น ในการดำเนินการต้องเน้นการสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพให้ได้ ทั้งนี้ ต้องควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างจริงจัง หรือควบรวมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น และต้องมองเป้าหมายว่าเป็น
การควบรวมเพ่ือการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการเท่านี้ ฉะนั้น หากต้องการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารต้องมีมติกำหนดหลักเกณฑ์การควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ประสบผลสำเร็จ 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 

  - 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร) 

 4.2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  1) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ให้เป็นไปตามจุดเน้นของโครงการคือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท  
ของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมกันด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  สร้างโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นผู้บริหาร
และครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   
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ให้ผู ้เรียน ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  ผ่านการ



จ ัดทำโครงการส ่งเสร ิมและพัฒนาโรงเร ียนค ุณภาพประจำตำบล  โดยม ีข ั ้นตอนการดำเน ินงาน                     
ดังนี้ 

๑. ขั้นเตรียมการ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียนได้แก่การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA Online และใช้กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในการ
ดำเนินงาน โดยก่อนการจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมความ
พร้อมก่อนใช้กระบวนการนิเทศ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ือประชุม
ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล พร้อมทั้งจัดประชุมทางไกลเพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้รับทราบแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในปีงบประมาณ 2563 

๒. ขั้นดำเนินการ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ดำเนินโครงการ โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงาน 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯเพื ่อชี ้แจงการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการ) โดยดำเนินการในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 35 โรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 3 รายการ
ได้แก่ 1) งบจัดสรรสำหรับค่าการจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวนโรงเรียนละ 3,000 
บาท 2) งบจัดสรรการจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวนโรงเรียนละ 550 บาท และ 3)      
งบจัดสรรสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA Online จำนวนโรงเรียนละ 2 ,000 บาท            
ซึ่งโรงเรียนจะได้รับงบจัดสรร ทั้ง 3 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น โรงเรียนละ 5,550 บาท  

 3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน  ได้ดำเนินการนำเครื่องมือ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ผ่านการรับรองจากการประชุม
ไปใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โดยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมี
การแต่งตั ้งคณะกรรมการในการนิเทศร่วม ซึ ่งมีคณะกรรมการจำนวน 9 ชุด ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2563  
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๓. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ดำเนินติดตามผลการดำเนินงาน                
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2 รูป ได้แก่  



1. การติดตามผ่านเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รายการได้แก่ การจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำ
นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA Online และการนิเทศ 
ติดตาม 

2. จากการจัดสรรงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2       
ให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน จึงให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    
ได้รายงานพร้อมจัดส่งเอกสารการจัดทำนวัตกรรมต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
นวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  และ
ใช้กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นการะบวนการในการในการติดตาม ตรวจสอบ              
การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 35 โรงเรียน 

 ๔. ขั้นรายงาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำ 
รายงานโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้นำข้อมูลจากเล่ม
รายงานดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรม 
หลักๆ  ในการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลฯ เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และสร้าง
เครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 2) การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ ่งจากการ
ดำเนินงานภายใต้โครงการ มีผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการดังนี้ 

1) จากการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และสร้างเครื ่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของโครงการ ส่งผลให้มีเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

2) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ทุกโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ร้อยละ 100  

3) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 และมีระดับคุณภาพในการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 94.28 

สรุปผล  

  โครงการส ่งเสร ิมและพัฒนาโรงเร ียนค ุณภาพประจำตำบล  ปีงบประมาณ 2563                
ได้ดำเนินการ ตามกิจกรรมของโครงการครบทั้ง 3 กิจกรรม โดยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 35  

18 

โรงเรียน ได้นำเงินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับไปใช้ในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมด้านการ
จัดการสิ ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ และได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน



คุณภาพประจำตำบล ร้อยละ100 โดยพบว่า โรงเรียนที่มีการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี ้ว ัดของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตั้งแต่ระดับ ดี ขึ ้นไป เป็นร้ อยละ 94.28 เป็นไปตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน พบว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีการจัดทำ
นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานผลการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 71.42 ไม่เป็นไป
ตามตัวชี้วัดของโครงการ ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA Online  พบว่าโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA Online และโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล  มีการจัดทำนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการจัดทำนวัตกรรม ร้อยละ 
82.85 ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ 

  2) ขอ้ค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563  
มีจุดควรพัฒนาของโครงการที่ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเกิดการพัฒนาได้รับการจัดสรร
มีจำนวนน้อย โรงเรียนต้องใช้งบประมาณบางส่วนของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเอง 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพ  

2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลส่งผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และนวัตกรรมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ครบทุกโรงเรียนและผลงานที่เกิดขึ้นบางชิ้นงานยังไม่จัดเป็นนวัตกรรมด้านการเรียน     
การสอน 

3. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาด้านภาษา โดยเฉพาะบุลากรให้ความรู้ภาษาจีน 

  3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นนโยบาย 

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาด้านภาษาจีน คณะนิเทศ      
ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาด้านภาษาจีน โดยใช้วิธีการ 
บูรณาการในรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้จากง่ายไปหายาก และหากโรงเรียน
ใดที่มีความพร้อมก็สามารถจ้างครูสอนภาษาจีนได้ 

  4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดำเนนิการตามประเด็นนโยบาย 

1. การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาให้โรงเรียนมีมาตรฐานและเป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการในปริมาณท่ีเพียงพอ 
 2. ควรได้มีประชุมสะท้อนผลการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลในโอกาสต่อไป 

  5) ปัจจัยความสำเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการนโยบายหรือไม่
อย่างไร)   - 
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การตรวจราชการกรณีพิเศษ 



 ประเด็นการรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ (COVID) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ          
ที่ สป.38/2564 

 1. การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 
มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นท่ีในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัย  
ในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว  

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีประกาศให้สถานศึกษาในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 
มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงได้ดำเนินการสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการกำกับติดตาม              
และสนับสนุนให้การช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
    จำนวน 119 โรงเรียน  

- ตอบแบบสอบถาม   จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 88.24 % 
- ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวน  14  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.76 %        

 2. จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 18,191 คน 
  - ชาย 10,001 คน คิดเป็นร้อยละ 54.98 % 
  - หญิง  8,190 คน   คิดเป็นร้อยละ 45.02 % 
 3. นักเรียนต่างชาติ 269 คน 
  - ชาย  144 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.53 % 
  - หญิง 125 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.47 % 
 4. รูปแบบท่ีโรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 ดังนี้ 
  - ON – SITE   จำนวน  3  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.78 % 
  - ON – AIR   จำนวน 20  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 18.52 % 

- ON LINE  จำนวน 17  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 15.74 % 
  - ON – DEMAND จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.26 % 
  - ON – HAND  จำนวน 97  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 89.81 % 
  - Blended Learning จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 40.74 % 
 5. จำนวนนักเรียนตามรูปแบบท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 ดังนี้ 
  จำนวนนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 24,108 คน 
  - ON – SITE   จำนวน 63  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.27 % 
  - ON – AIR   จำนวน 1,154  คน คิดเป็นร้อยละ   4.79 % 
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  - ON LINE  จำนวน 2,604  คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 % 
  - ON – DEMAND จำนวน 847  คน คิดเป็นร้อยละ   3.51 % 



  - ON – HAND  จำนวน 13,663  คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 % 
  - Blended Learning จำนวน 5,777  คน คิดเป็นร้อยละ 23.96 % 
 6. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  - ชาย 14 คน (เป็นนักเรียนต่างด้าวอาจมีการเดินทางไปมาของญาติพ่ีน้องของนักเรียน) 
  - หญิง 11 คน (เป็นนักเรียนต่างด้าวอาจมีการเดินทางไปมาของญาติพ่ีน้องของนักเรียน) 

7. ผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง 
  - ชาย 14 คน (เพ่ือน ญาติอาจไปมาหาสู่กันโดยที่นักเรียนในโรงเรียนไม่ทราบ) 
  - หญิง 11 คน (เพ่ือน ญาติอาจไปมาหาสู่กันโดยที่นักเรียนในโรงเรียนไม่ทราบ) 

8. ครูและบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน 
  - ชาย 1 คน (กลับบ้านท่ีจังหวัดตากกลับมาในพื้นทีต่้องกักตัว 14วนั) 
  - หญิง 1 คน (เดินทางไปพ้ืนท่ีเสีย่ง ขณะนี้กำลังกักตัว 14 วัน) 
 9. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่พบในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 

  1. นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของใบงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายเนื้อหา
ได้อย่างครบถ้วน นักเรียนขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ นักเรียนบางส่วนไม่ทำใบงานส่งตามเวลา 
  2. เนื ้อหาจากการเร ียนทางไกลไม่สอดคล้องกับเนื ้อหาที ่น ักเร ียนเร ียนอยู ่ป ัจจ ุบัน               
จึงไม่สามารถเรียนกับ DLTV ได ้
  3. การติดต่อสื่อสาร การติดตามนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต    
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการรับ-ส่งเอกสาร 
  4. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ค่อยมีความรู้ในการสอนใบงานให้นักเรียน 
และไม่มีความรู้ในการเปิดช่องสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลของ DLTV  
  5. การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนในการเรียนการสอน
ไม่สามารถประสานนักเรียนโดยตรงได้ เนื่องจากผู้ปกครองมีโทรศัพท์ใช้งานเพียงเครื่องเดียวในบางครั้ง
ผู้ปกครองออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้นักเรียนได้รับข้อมูลในการทำกิจกรรมล่าช้า 
 10. แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 
  1. ผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกับครูประจำชั้นในเนื้อหาส่วนที่ไม่เข้าใจ กำชับผู้ปกครองในการ
ดูแลเอาใจใส่การเรียนของนักเรียน เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติจะทำการสอนชดเชย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้   
ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
  2. วางแผนออกเยี่ยมบ้าน ครูประจำชั้นประสานผู้ปกครอง กำหนดเวลาที่ผู ้ปกครองว่าง    
เพ่ือตรวจสอบการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 
  3. ครูประจำชั้น รับส่งเอกสารและประสานให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านโดยตรง 
  4. ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ และสามารถสอบถามประเด็น
ปัญหาได้ตลอดเวลาในทุกกรณี 
  5. ครูส่งคืนใบงานที่นักเรียนทำไม่สำเร็จ พร้อมอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและขยายระยะเวลา
ในการทำใบงาน 
  6. ปรับรูปแบบการสอนให้สามารถเข้ากับนักเรียนแต่ละคน โดยดูจากความเหมาะสม      
ของผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
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 11. โรงเรียนมีมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือเผชิญเหตุ 
  จำนวนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 105 โรงเรียน 



  - มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือเผชิญเหตุ จำนวน  103  โรงเรียน 
  - ไม่มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือเผชิญเหตุ จำนวน      2   โรงเรียน 
        สรุปมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือเผชิญเหตุ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนดำเนินการตามแผนการป้องกันและเผชิญเหตุตามมาตรการของ ศบค. กระทรวง
สาธารณสุข และแนวทางป้องกันของโรงเรียน 
  2. จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019              
ปิดสถานศึกษาและทำตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
  3. กำหนดแนวทางปฏิบ ัต ิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณส ุขอย ่างเคร ่งครัด 
ประชาสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้นและให้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค.จังหวัดชุมพร พร้อมติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
  4. ทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองภายใต้มาตรการเฝ้าระวังใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  5. โรงเรียนมีจุดคัดกรอง เข้า ออก บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อราชการและประสานความร่วมมือ
กับ รพ.สต. อสม.หมู่บ้านและอบต. 
  6. โรงเรียนมีการติดป้ายแอปไทยชนะให้ผู้มาติดต่อราชการแสกนก่อนเข้าและออกทุกครั้ง 
  7. มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ครูสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาใน
การปฏิบัติงาน มีการจัดทำไทม์ไลน์ของครูทุกคน 
  8. ครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบออนไลน์       
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการผสมผสานและการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านใบงาน/ใบกิจกรรมหรือ
แบบฝึกหัด มอบหมายงานตามความเหมาะสม ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 
  9. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตรวจคัดกรองวัดไข้ 
ทำความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัส งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ประกาศงดใช้สนามและบริเวณโรงเรียนจัดจุด
ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ 
  10. ประสานผู้ปกครอง ทำความเข้าใจในการดูแลบุตรหลาน สร้างความตระหนักให้ครู
นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของ สบค.อย่างเคร่งครัด 
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รูปภาพประกอบ 

ด้านความมัน่คง 



1.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ตรวจราชการกรณีพิเศษ  (COVID - 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


