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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
การพัฒ นาการศึกษาพื้น ที่ ช ายแดนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดาเนินการโดยยึดหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จุดเน้นเชิงนโยบายของฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556 - 2560) ดาเนินการในพื้นที่ชายแดนของจังหวัด/อาเภอที่มีพื้นที่
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 27 จังหวัด 108 อาเภอ (ไม่รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
สาหรับชายแดนมาเลเซียถือเป็นส่วนหนึ่ง ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ดาเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว)
มีสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนฯ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1.2 พันธกิจ
1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
พัฒนาของพื้นที่ชายแดน
3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
1.3 เป้าประสงค์
1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1) ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100
(สพฐ., สช.)
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2
(สพฐ., สอศ., กศน., สช.)
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
ร้อยละ 80 (สพฐ., สอศ., สกอ., กศน., สช.)
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา ร้อยละ 80
(สกศ., สพฐ., สอศ., สกอ., กศน., สช.)
- ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
ในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ร้อยละ 100 (สพฐ., สอศ., สช.)
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- อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดน
ลดลง ร้อยละ 5 (สพฐ., สช., กศน.)
2) แนวทางการดาเนินงาน
- สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่
ของผู้เรียน
- พัฒนาระบบการบริหารและการจั ดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้ นที่ให้ มี
จานวนและศักยภาพเพียงพอ
- จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ
- ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การดาเนินการด้านครุภัณฑ์
และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพื้นที่
- กาหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา
1.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
1) ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาสอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
- ร้อยละ 60 ของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
- ร้อยละ 60 ของจานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้น
2) แนวทางการดาเนินงาน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทา
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
1.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
1) ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีน้าหนักและส่ วนสู ง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ร้อยละ 70 ของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1 - 6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด
- ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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2) แนวทางการดาเนินงาน
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ทางสังคม
รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา
และระบบการศึกษา
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสานึกในความเป็นไทย
2. วัตถุปะสงค์
2.1 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. วิธีดาเนินงาน
3.1 ศึกษาสาระสาคัญของแผนพั ฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด
และระดับภาค
3.2 รวบรวม ศึกษา สรุ ปผลการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ช ายแดน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 จัดทาเป็นเอกสารรายงานผลการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 เผยแพร่เอกสารรายงานผลฯ
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนารายงานผลการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา และยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ซึ่งมีผล
การดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.1 แนวทางการดาเนินงาน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1.1 ส่งเสริมการเข้าเรียนและการศึกษาต่อทั้งการศึ กษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่โรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
1.1.2 ดาเนินการพัฒนาการดาเนินงานวิชาการโดยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลและผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถและมี ส มรรถนะส าคั ญ
ตามมาตรฐานสากล
1.1.3 จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน โดยอบรมแม่ข่ายสะเต็มศึกษา
ที่โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียน
แม่จันวิทยาคม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาแต่ละสหวิทยาเขต
1.1.4 ดาเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของโรงเรียนสูงขึ้น
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ โดยจัดหา/จัดทาข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบการอ่าน
ตามแนวทางการอ่านของการประเมิน ผลนักเรียนร่ว มกับนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment: PISA) ซึ่งนักเรียนได้เข้า ร่ว มการแข่งขัน ทักษะวิช าการในงานศิล ปหัตถกรรม
ของนักเรียน รวมทั้งจัดให้มีการเรียนเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET)
1.1.5 พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์ผล
การประเมินและจัดทาฐานข้อมูล การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องการเพิ่มสมรรถนะ
ครูด้านการวัดประเมินผล การจัดสอบสอบ Pre O-Net และการพัฒนาคลังข้อสอบ ทาให้ครูวัดผล/ครูวิชาการ
มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เข้าใจระบบการประเมินแนวใหม่
ให้แก่สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นการศึกษามีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ บุคลากร
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนและการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เปิดโลกทั ศน์ และมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
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1.1.7 ด าเนิ น การโครงการศึก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย และนั ก เรี ย น
ช่วงชั้น ที่ 1 - 3 ได้รับ ประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสถานที่สาคัญของจังหวัดตาก
และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง ให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนในจั ง หวั ด ตาก
เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างจินตนาการของเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัดงานเปิดโลกทัศน์อุดมศึกษาสู่เยาวชน
ชายแดนจังหวัดตาก โดยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ชายแดนเห็นความสาคัญของการศึกษาโดยเน้นการศึกษาสายอาชีพที่มีความสาคัญในพื้นที่
1.1.8 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
วิชาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดความภาคภูมิในความเป็นไทยและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย
รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นาเสนอผลงาน/นวั ตกรรมในการจัดการ
เรียนทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถประดิษฐ์คิดค้น มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ โดยมีโรงเรียนของรัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน จานวน
241 โรงเรียน มีนักเรียน นักศึกษา จานวน 43,324 คน ครูผู้ฝึกสอน 26,134 คน และผู้บริหารโรงเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2,166 คน
1.1.9 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยพัฒนาระบบประเมินคุณภาพให้มีความชัดเจน
และสามารถวัดคุณภาพของผู้เรีย นได้ทุกมิติ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่า เทียมกัน
และส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างโอกาสและคุณภาพด้านการศึกษา
1.1.10 พัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยการออกนิเ ทศและสอนนัก เรีย นตามบ้า น และจัด ซื้อ สื่อ และผลิต สื่อ ตามภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น รวมทั้ง
จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ทาหน้าที่เป็นหน่วยบริการประจาอาเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ (2 ศูนย์
ได้แก่ อาเภอแสนตอ และอาเภอบ้านฝาย) และจังหวัดตาก
1.1.11 พัฒนาศูนย์ การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อาเภอ 1 ศูนย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 25 อาเภอ ได้สารวจข้อ มูลเด็กพิการเพื่อจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ/ร่วมพัฒนาเด็กพิการที่มารับบริการ
ที่ศูนย์ ฯ ทาให้ เด็ก ได้รับ การพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นทางการศึกษามีพัฒ นาการ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และชุมชน รวมทั้งอบรมหลักสูตร
ผู้ดาเนิน การคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและให้ ความรู้การจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP
Online สาหรับครูจากโรงเรียนรวม
1.1.12 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม
จริย ธรรม และสติปัญญา รวมทั้งมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถศึกษาต่อและดารงชีวิตอยู่ใ น
ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข
1.1.13 ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง /
เขตภูเขา จานวน 2,699 คน เพื่อให้ประชาชนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้
1.1.14 ดาเนินโครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) เพื่อให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนมีค วามรู้ ความเข้า ใจ และมีทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล ที่ป ลอดภัย ทัน สมัย
เพื่อ ประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ และสัง คมรวมทั้ง ให้ค วามรู้ ความเข้า ใจแก่ผู้เ รีย นเกี่ย วกับ ระเบีย บมารยาท
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
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1.1.15 ดาเนิน กิจ กรรมจัดการศึกษาตามอัธ ยาศัยให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ กศน.ตาบลเป็นฐาน มีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เป็นฐานดาเนินกิจกรรมสร้าง
การมีส่วนร่วม มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จานวน 44,982 คน
1.1.16 จั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น แผนให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ เฉพาะครอบครั ว
(Individualized Family Service Plan: IFSP) เพื่อให้เด็กพิการสามารถพัฒนาศักยภาพดีขึ้น
1.1.17 เด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนมีพัฒนาการ การอ่านออกเขียนได้อยู่ในเกณฑ์ดี ในการอ่าน
เขียนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคาผันเสียง
1.1.18 ประเมินการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีการดาเนินการ
ดังนี้ 1) สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและมีศักยภาพด้าน
การประเมินการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลผลการประเมิน
สามารถนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.19 ดาเนิน โครงการพัฒ นาการอ่านออกเขีย นได้ ดาเนิน การทดสอบการอ่า นการเขีย น
ของนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 ในโรงเรียนพื้นทีช่ ายแดนครบทุกคน
1.2 แนวทางการการดาเนินงาน พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน
1.2.1 ดาเนินโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โดยโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและการเขียน จัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยการใช้แบบฝึกอ่านแบบฝึกการเขียน
หนังสื อเล่มเล็ก กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดค่ายเสริมประสิทธิภ าพการอ่าน
การเขียน ซึ่งนักเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารสามารถอ่านออกเขียนได้และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
1.2.2 ดาเนิน โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยบูรณาการกับโครงการรักษ์ภาษาไทย
ปี 2560 จัดให้มีการประเมินการอ่านทุกระดับชั้น และการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชั้น ป. 1 - 6 และ ม. 1 - 3
ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ทั้งนี้มีการดาเนินการใน
29 โรงเรียน และ 6 ศูนย์ กศน.อาเภอ ในอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
1.2.3 ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1) สถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาอุ บลราชธานี เขต 5
มีความเข้าใจการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีศักยภาพด้านการประเมินการศึกษาระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ สามารถนาข้อมูลผลการประเมินไป
กาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จานวน 212 แห่ง
มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน ดังนี้ (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4,557 คน และ (2) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4,359 คน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการประเมิน จานวน
4,069 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.34 พร้อมกันนี้ นักเรียนได้เข้า ร่ว มแข่งขันทักษะภาษาไทยทุกกิจกรรม
และทุกกลุ่มโรงเรียน
1.2.4 ดาเนินการพัฒ นาการเรียนการสอนภาษาไทยและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
เพื่อความเข้าใจ ให้กับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยการผลิตสื่อ
ต้นแบบ และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีตัวแทน 9 กลุ่มโรงเรียน
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ร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยนักเรียนระดับประเทศ และอบรมครูภาษาไทยในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อ ให้มีความรู้ ทักษะการสอน การจัดทาสื่อการสอน
การเขียนโครงงาน และจัดกิจกรรมการประกวดการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน รวมทั้งพัฒนา
การอ่านเขียนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคาและผันเสียงให้กับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่ 34
1.2.5 ดาเนินโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทยให้กับประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือไทย
และคนไทยพลั ด ถิ่ น ให้ ส ามารถอ่ า นเขี ย นภาษาไทยและค านวณเลขอย่ า งง่ า ยได้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
1.2.6 สนั บ สนุ น อาสาสมั ค รแลกเปลี่ ย นชาวต่ า งชาติ ที่ มี ค วามสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษ
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน จานวน ๓ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน
ตชด. อนุสรณ์ อาเภอเชียงดาว โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) อาเภอแม่อาย และโรงเรียนบ้านกองลม
อาเภอเวียงแหง
1.2.7 การพัฒ นาศักยภาพการใช้ภ าษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้าหิน อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เข้าอบรม 42
คน ใช้งบประมาณ 50,000 บาท ผลการดาเนินการ คือ 1) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนิน โครงการ
ร้อยละ 80.60 2) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรมร้อยละ 80 3) นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1.2.8 ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครูในสังกัดโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยลงพื้นที่สารวจความต้องการของครูจานวน 2 โรงเรียน
คื อ โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิ ม พระเกี ย รติ บ้ า นแกน้ อ ย อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2560 รวมทั้งจัดทาหลักสูตรและจัดอบรมภาษาอังกฤษ
1.2.9 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ย นสู งขึ้น รวมทั้ง พัฒ นาทั กษะการพูดภาษาอัง กฤษของนักเรียนระดับมัธ ยมศึกษา
และส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับภาค
และประเทศ
1.2.10 ดาเนินโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อปรับ
พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และจัดทาสื่อการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาในสถานศึกษา กศน. อาเภอปากคาด บึงโขงหลง และบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
1.2.11 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนในพื้นที่อาเภอ
ชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ 29 โรงเรียน และ 6 ศูนย์ กศน.
1.2.12 พั ฒ นา สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษสู่ วิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จัดค่ายการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภ าษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และให้ความรู้แก่นักเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2.13 พัฒนาครูเพื่อการสื่อสารภาษากัมพูชาในจังหวัดสระแก้ว โดยอบรมครูเพื่อการสื่อสาร
ภาษากัมพูชา จานวน 60 คน (ครูไทย 30 คน/ครูประเทศกัมพูชา 30 คน) เมื่อวันที่ 14-18 กรกฎาคม
2560 จ านวน 20 บทเรี ยน และขยายผลสู่นักเรียน มี การติดตามผลในโรงเรียน 30 แห่ง แบ่งเป็น กลุ่ ม
ที่ดาเนินการได้ดี 6 แห่ง กลุ่มปานกลาง 20 แห่ง และกลุ่มปรับปรุง 4 แห่ง
1.2.14 ดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยจั ดสรรงบประมาณให้ โ รงเรี ย นศูน ย์พัฒ นาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER
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Center) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สาหรับครูและเสริมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1.2.15 พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้า
หิน อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 42 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่
6 จานวน 27 คน
1.2.16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับ
การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียน
การสอนของครู การใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย และจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงมี
ความรู้ด้านไวยากรณ์ และมีความสามารถในการพูดสื่อสารได้คล่อง สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.2.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ได้จัดหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น
1.2.18 พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารกิจกรรมโดยจัดค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า)
เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจ าวั น ให้ กั บ บุ คลากรและครูสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นการประกวดจัดทาสื่อและออกแบบหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษาในสถานศึกษา
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาและวีถีชีวิต รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน
ต้นแบบประชาคมอาเซียน
1.2.19 มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพของบุคลากรทางด้านภาษาพม่าและมีทรัพยากรที่พร้อมให้บริการ
พัฒนาฝึกอบรมภาษาพม่าให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดตาก
1.2.20 จัดค่ายภาษาขะแมร์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อาเภอโป่งน้าร้อน
จั งหวัดจั น ทบุ รี ได้เรี ย นกับ ครู เจ้ าของภาษาโดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ ชัดเจนในการเขีย น การอ่า น
และการพูด
1.2.21 ดาเนิ น โครงการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสู่ ประชาคม
อาเซียน มีการดาเนินการ ดังนี้ 1) การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน
ของครู การใช้ สื่ อและวิ ธี การสอนที่ หลากหลาย และ 2) การจั ดค่ ายภาษาอั งกฤษ เพื่ อให้ เด็ กนั กเรี ยนได้ มี
ประสบการณ์ตรง มีความรู้ด้านไวยกรณ์และมีความสามารถในการพูดสื่อสารได้คล่องและสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
1.2.22 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การดาเนินการ ดังนี้ 1) อบรมครูภาษาไทย
ในสังกัดทุกโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะการสอน การทาสื่อการสอนและการเขียนโครงงาน และ 2) จัดกิจกรรม
การประกวดการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน
1.2.23 ผู้ ด้ อ ยโอกาสในถิ่ น ทุ ร กัน ดารได้มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ ภ าษาไทยโดยครู นิ เ ทศจะน าสื่ อ
ในการฟัง พูดภาษาไทย นาเข้าไปในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มเสวนา ในการส่งเสริมการเรียนรู้
หนังสือสาหรับคนไทย
1.2.24 พัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีหลักสูตรการอบรมภาษาอัง กฤษ
เพื่อการท่องเที่ย วและการโรงแรมและผู้เข้าร่ว มอบรมสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
เพิ่ ม มากขึ้ น และวิ ท ยาลั ย น่ า นยั ง ได้ รั บ การยอมรั บ ของชุ ม ชนเป็ น แหล่ ง บริ ก ารทางด้ า นวิ ช าการที่ มี
ความน่าเชื่อถือของชุมชน
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1.3 แนวทางการการดาเนินงาน พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ให้มีจานวนและศักยภาพเพียงพอ
1.3.1 ดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยจัด อบรมเรื่อ ง จิต ศึกษาและการออกแบบการเรีย นการสอนโดยใช้ปัญ หาเป็น ฐาน
(Problem-based learning: PBL) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของโรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู
อาเภอบ้ านคา จั งหวัดราชบุ รี โดยโรงเรียนได้นานวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จิตศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเขตพื้นที่
อาเภอบ้านคาอีก 10 โรงเรียน และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรม
บูรณาการ PBL สู่การแก้ไขปัญหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 665 คน
1.3.2 ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวัดผล เทคนิคการสร้าง
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและการสร้างเครื่องมือเขียนตอบให้กับครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.3.3 ดาเนินโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Leaning Community)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ” สู่สถานศึกษา ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งใหม่ เขต 3 จานวน 321 คน ซึ่ง มีบุค ลากรของโรงเรีย นในพื้น ที่ช ายแดน 144 คน
(48 โรงเรียนๆ ละ 3 คน)
1.3.4 ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1) พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร และครู ผู้ ส อน 5 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ห ลั ก ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 34 จานวน 581 คน เกี่ยวกั บ ทักษะการสร้างนวัตกรรม
และการจัดการเรียนการสอนด้ว ยการวิจัยเป็นฐาน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกโรงเรียน ทาให้ ผล
การทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเฉลี่ย
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55
2) อบรมบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยมีบุคลากรแกนนาผ่านการอบรม จานวน 315 คน สามารถเป็นวิทยากร
น าไปขยายผลได้
และมี ค รู ผู้ ส อน 5 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ห ลั ก ผ่ า นการอบรม จ านวน 600 คน
โดยผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการประเมิ น มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อออกแบบ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การสร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย รวมถึงการจัดทาเกณฑ์รูบริค
3) ดาเนินการยกระดับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test: NT) และ O-NET ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยสถานศึกษา
มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหา และให้ความสาคัญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ร้อยละ 100 มีการนาผลการประเมิน NT/O-NET ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 โดยการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง และสอดคล้องสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนสามารถสร้าง
ข้อสอบมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
1.3.5 พัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จ านวน 128 คน เพื่ อเป็ น ผู้ ให้ ค าปรึ กษาช่ วยเหลื อครู ในโรงเรี ยนให้ มี ความรู้ และทั กษะในการจั ดการเรี ยน
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การสอนโดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information
Technology: DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียนในระบบออนไลน์และออฟไลน์
1.3.6. ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ การใช้สื่อเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอน การจัดทาคู่มือพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) และการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และภาษาเพื่อนบ้าน
1.3.7. อบรม พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาในโรงเรียน
ในจังหวัดตาก โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning)
1.3.8 อบรมครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่ 34 เพื่อพบปะ หารือ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน และแจ้งนโยบาย ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
1.3.9 อบรม พัฒ นา การด าเนิน งานการดู แลช่ว ยเหลื อ และคุ้ มครองนั กเรี ยนตามแนวทาง
การด าเนิ น งานของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ กั บ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานช่ ว ยเหลื อ
และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นจากสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด บึ ง กาฬทุ ก สั ง กั ด จ านวน 212 คน เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
และความสามารถในการนาแนวทางการดาเนินงานไปใช้ในสถานศึกษาที่สังกัดได้ถูกต้องครบทุกด้าน
1.3.10 ดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา ดังนี้
1) บุคลากรของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน
321 คน ซึ่งมีบุคลากรจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน จานวน 144 คน (๔๘ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน)
2) บุคลากรจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 29 แห่ง และศูนย์ กศน. ในอาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 6 ศูนย์
1.3.11 การยกย่ องเชิด ชูเกียรติ ครูและบุ คลากรทางการศึกษา ดั งนี้ ครูแ ละบุคลากรดีเด่ น
ครูดีในดวงใจรางวัลทรงคุณค่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) รางวัล MOE
Awards และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
1.3.12 อบรมบุคลากรและเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ พัฒนา
การปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.3.13 จัด การศึก ษานอกระบบระดับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2551
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการ)
มีนักศึกษาในพื้นที่ทั้ง 25 อาเภอทุกระดับรวมกันจานวน 14,496 คน โดยแบ่งจานวนผู้เข้ารับการทดสอบวัดผล
สัมฤธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-net) ในภาคเรียนที่ 2/2559 งบประมาณ 2560 ในแต่ล ะระดับ ได้ ดัง นี้
ประถมศึกษาจานวน 164 คน /ระดับ ม.ต้นจานวน 3,718 คน และ ม.ปลายจานวน 6,386 คน โดยผล
การทดสอบปรียบเทียบภาคเรียนปี 2558 และปี 2559 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นค่าเฉลี่ยทั้ง
5 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ลดลง ร้อยละ - 0.09 /ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง ร้อยละ -1.38 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น 3.54
1.3.14 จากการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนในสังกัด ส่งผลให้
การประเมินด้านภาษา จากการสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็น ร้อยละ 0.05 ในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Natonal Test : NT)
1.3.15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม การดาเนินการ ดังนี้ 1) ครูโรงเรียนแกนนา
จัด การเรีย นรวมมีอ งค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอนเด็ก พิเ ศษแต่ล ะประเภทอย่า งถูก วิธี
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2) เด็กพิการในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรวมได้รับได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และ 3) ครูโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรวมมีความพึงพอใจ
ในการนิเทศติดตาม
1.4 แนวทางการการด าเนิน งาน จัดตั้งกลุ่มโรงเรี ยนที่จัดการศึกษาโรงเรี ยนจังหวัดชายแดน
ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ และแนวทางการการดาเนินงาน ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
วิทยฐานะ การดาเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพื้นที่
1.4.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จานวน ๕๐
โรงเรียนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน จานวน ๒๒ โรงเรียน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในโรงเรียนเขตพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกันดารในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๕ โรงเรียนๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่โรงเรียนบ้านขอบด้ง
โรงเรียนบ้านหลวง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อาเภอฝาง โรงเรียนบ้านผาแดง
และโรงเรียนสันติวนา อาเภอไชยปราการ
1.4.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกระบุรี จังหวัดระนองได้พัฒนา
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนที่ยุบเลิกเป็นสถานที่จัดการศึกษาพื้นที่ชายแดน ดังนี้ อาคารเรียน 2 หลังๆ ละ 2 ชั้นๆ ละ
8 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง และปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ พื้นที่กลางแจ้งและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น และเหมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรมของเด็ก
1.4.3 จั ดหา จั ดท า อุ ป กรณ์เ พื่อเตรีย มความพร้อ มให้ กั บเด็ก พิการตามความจาเป็นพิ เศษ
รายบุคคลซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.4.4 ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โดยอบรมครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ปรับปรุงสภาพห้องเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีให้อยู่ใน
สภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
1.4.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาเนิน โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สื่อ และบุคลากร
1.4.6 จัดสรรค่าอาหารและค่าเครื่องนอน อุปกรณ์ประกอบอาหาร และการบริหารจัดการนักเรียน
พักนอนในพื้นที่ยากลาบากให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จานวน ๑๐ โรงเรียน
1.4.7 ปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย
สารพัดช่างตราด
1.5 แนวทางการการดาเนินงาน กาหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทาง
การศึกษา
1.5.1 ดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้
(1) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีงานทาในระดับมัธยมศึกษา
และ (2) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ กับโครงการหลวงดอยอ่างขาง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสร้าง
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เครือข่ายกับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดตาก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า และโรงเรียนชุมชนบ้านป่า
มะม่ว ง อาเภอเมืองตาก เพื่อ ให้ เด็กพิ เศษได้มีโ อกาสได้เข้ าเรีย นกับเด็กปกติและมีการสร้างสั มพัน ธภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กพิเศษกับเด็กปกติเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข
1.5.2 โรงเรียนแม่ละเมาวิทยาคม อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารให้
1.5.3 ดาเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายในการจัดการศึกษาในโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
อาเภอโป่ งน้ าร้ อน จั ง หวัด จั น ทบุ รี ซึ่งมี การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ กั บสถาบั นอุด มศึก ษาและสถาบั นการกีฬ า
1.5.4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผ่านกระบวน
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2560 การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่ว มการแข่งขันในระดับประถมศึกษาแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ โดยผลสามารถแข่งขันถึงระดับจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
2.1) แนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทา
2.1.1 ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานส่ งเสริม การศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมจัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้หลบภัย
การสู้รบเขตชายแดน จานวนมากกว่า 6,000 คน
2.1.2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ร่ว มพัฒ นาทัก ษะอาชีพ และเพื ่อ การมีง านท าให้ ค รู นัก เรีย น นัก ศึก ษา
และประชาชนในพื้ นที่ จ านวนมากกว่ า 8,000 คน โดยผู้ เรี ยนได้ รั บประสบการณ์ จากการท ากิ จกรรม
ได้รั บการฝึ กฝน และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ อีกทั้ง ผู้ เรียน
เกิดการสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้จริง เพราะผู้เรียนผ่านการปฏิบัติจริง
และได้มีความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก
2.1.3 ดาเนิน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชนตามแนวบริเวณชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี มีการฝึก ทักษะทางด้านอาชีพตรงตามปัญหาและความต้องการ
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริมหรือพัฒนาอาชีพของตนเองได้ มีความรู้
พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาตนเองและครอบครัว
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
2.1.4 ดาเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขตาบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 75 คน
2.1.5 จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล มีการนา
บุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึ กษาเข้าไปทาการสอนในโรงเรียน พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
บางส่วน ทาให้เด็กเกิดความรู้ทักษะในวิชาชีพ มีทางเลือกในการเรียนต่อทางสายอาชีว ศึกษา และมีช่องทาง
ในการศึกษาต่อโดยได้รับคาปรึกษาและแนวทางในการศึกษาสายอาชีพ รวมทั้ง ดาเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา
2.1.6 ดาเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพเผาถ่านด้วยเตาผาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่ไข่ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โครงการส่งเสริมการถักไม้กวาดดอกหญ้า และโครงการวิชาชีพหลักสูตร
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การช่าง ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถนาความรู้ไปประกอบ
อาชีพและมีสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ได้แก่ ช่างเชื่อมพื้นฐาน ช่างเชื่อมโลหะ และช่างทาสี
2.1.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พื้นที่ชายแดน โดยนักเรียนในอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านการอบรมเป็นมัคคุเทศก์น้อย จานวน
68 คน มีทักษะในการสื่อสาร สามารถแนะนาสถานที่ชายแดน และมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน
2.1.8 โรงเรียนต่าง ๆ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยออก
แนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1.9 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว มีการดาเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้
1) ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ จานวน 1 คน
2) ด าเนิ นกิ จกรรมประชุ มครู เพื่ อพัฒนาหลั กสู ตรงานอาชี พ มี โรงเรี ยนในโครงการ
6 โรง จัดทาหลักสูตรด้านงานอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ
3) ดาเนิน กิจกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2560
จานวน 1 ครั้ง
2.1.10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพแบบ
ประสม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.1.11 ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้ง หลัก สูต รประกาศนีย บัต รวิชาชีพ/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/หลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2.1.12 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพื่อให้ป ระชาชนวัยแรงงานบริ เวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ได้รับความรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลั กสู ตรประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พด้ านอาชีพเกษตรกรรม คอมพิว เตอร์ สามารถนาความรู้ ประสบการณ์
จากการฝึกงานจริงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทาให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2.1.13 ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กิจกรรมซ่อมบารุงจักรยานยนต์ ซ่อมบารุง
เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการตัดผม เสริมสวย นวดแผนไทย ฯลฯ
2.1.14 ดาเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาอาชีพ
และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2.1.15 ดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุ มชนเข้มแข็ง ในอาเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,129 คน ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์ทั้งโรงเรียน ชุมชน บุคลากรทางการศึกษา
ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น คณาจารย์ ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทาให้นักศึกษามีองค์ความรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง
2.1.16 พัฒ นาความรู้ด้า นเทคโนโลยีที่ทัน สมัย สู่ก ารเรีย นการสอนโดยเน้น การนาไปใช้
ในการประกอบอาชีพของนักเรีย น นักศึกษา และทาให้ชุมชนและบุคคลทั่ว ไปได้รู้ถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่สามารถนามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชน โดยมีผู้ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทาง
2.1.17 ดาเนิ น โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒ นากาลั งคนในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
มีห้องปฏิบัติการบริการขนส่งโลจิ สติกส์ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านโลจิสติกส์
2.1.18 พัฒนาอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมด้า นการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทุกแผนกวิชาที่ขาดแคลน ดาเนินการให้เด็กได้มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
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2.1.29 ดาเนิ น การอบรมเชิ งปฏิ บัติ การส่ ง เสริม การสร้ า งหมูบ้ า นหั ตถกรรมเครื่ อ งประดั บ
หัตถกรรม เพิ่มทักษะความรู้ในการสร้างอาชีพทางด้านหัตถกรรมเครื่องประดับของชุมชน ส่งเสริมและเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพในวัยทางาน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเพิ่มรายได้
2.1.20 จั ดให้ การอบรมเชิงปฏิ บัติ การหลั กสู ตรพนั ก งานบริ การ หลั กสู ตรพนั กงานต้ อนรั บ
และหลั ก สู ต รพนั ก งานผสมเครื่ อ งดื่ ม ท าให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถน าความรู้ ทั ก ษะไปต่ อ ยอด
ด้า นการประกอบอาชี พการผสมเครื่ องดื่ม และเข้ าสู่ ว งการบาร์เ ทนเดอร์มื ออาชี พ ได้ รวมทั้ง สร้า งรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดศรีสะเกษ
2.1.21 ด าเนิ น โครงการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น กั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม 1 ต าบล
1 มหาวิทยาลัย ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หัตถกรรมในชุมชน
2.1.22 ดาเนิ นการก่อสร้ างโรงฝึกอาชีพ เพื่อให้ นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ
และเพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีอาชีพติดตัวและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
2.2) แนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐานภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
2.2.1 ดาเนินโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านนา
ขุน แสน อ าเภอสวนผึ ้ง จัง หวัด ราชบุรี ซึ่ง มีก ารถอดบทเรีย นปัจ จัย ความส าเร็จ ของการท่อ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรมของบ้านแม่กาปอง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหมู่บ้านนาขุนแสน พร้อมทั้งมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 หมู่บ้าน ซึ่งได้จัดทาเอกสารเรื่องเล่าจากบ้านแม่กาปอง สู่อนาคตบ้านนาขุน
แสน อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และได้ติดตามผลหลังจากการดาเนินโครงการ พบว่า บ้านนาขุนแสน
ได้วิเคราะห์บ ริบ ทและอัตลักษณ์ ของตนเอง พบว่า จุดหมายปลายทางของการมาท่องเที่ยว ณ บ้านนาขุนแสน
ควรเป็ น วัฒ นธรรมเชิงอาหาร จึ งได้จั ดทาเมนูอาหารพื้นเมืองส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแบบที่
บ้านแม่กาปองใช้ต้อนรับเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาโฮมสเตย์ต้นแบบ จานวน 3 หลัง ที่มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ข องการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ทดลองใช้ ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในระยะแรก รวมถึ ง ได้ จั ด ท าช่ อ งทาง
การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพิ่มขึ้น ผ่าน Facebook ชื่อนาขุนแสนโฮมสเตย์
2.2.2 จั ดการเรีย นรู้เรื่องราวข้ อมูลของจังหวัดตากสอดแทรกในหลั กสูตรการเรีย นการสอน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการแนะแนวทางการศึกษาสายอาชีพสาหรับนักเรียน นักศึกษา และสร้างความพร้อม
ในการด ารงชี วิ ต แก่ เ ยาวชนเพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตากทั้ ง ทางด้ า นการศึ ก ษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.2.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัด
สระแก้ว และมีการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาสารสนเทศพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว
2.2.4 ดาเนินการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด
เพชรบุรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน
ในจังหวัดเพชรบุรีทุกโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ รับความรู้และมีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่และสถานศึกษา สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ สามารถเตรียมการผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะพอเพียงต่อความต้องการ
ของจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงในประเทศและต่างประเทศ
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2.2.5 ด าเนิ นการจั ดอบรมครู เพื่ อมอบนโยบายและท าความเข้ าใจหลั กสู ตรการเรี ยนการสอน
พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน
2.3) แนวทางสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก
2.3.1 หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด ตากมี ค วามร่ ว มมื อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และหาประสบการณ์จากการเรียนของหลายสถาบันเพื่อเป็นทางเลือกของนักเรียน นักศึกษา
2.3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดาเนินโครงการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาทักษะงานและทักษะอาชีพ โดยจัดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสวนาขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา และมีการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประกอบด้วย 1) วิทยาลัย
อาชีว ศึกษาหนองคาย 2) วิทยาลั ยเทคนิคหนองคาย 3) วิทยาลั ยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย 4) สานักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 5) สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 6) ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 7) ศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย และมีหน่วยงานทา MOU ความร่วมมือ
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ได้แก่ 1) สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 2) สานักงานแรงงานจังหวัด
หนองคาย 3) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย 5) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย 8) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
9) ส านั ก งานอุตสาหกรรมจั งหวัดหนองคาย 10) องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดหนองคาย และหน่ว ยงาน
ภาคเอกชนและกลุ่มอาชีพอิสระ จานวน 4 หน่วยงาน 11) หอการค้าจังหวัดหนองคาย 12) สมาคมส่งเสริม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 13) ศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย14) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย โดยครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั กษะศตวรรษที่ 21 จานวน 128 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสื่อการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีโรงเรียนต้นแบบ
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จานวน 10 โรงเรียน
2.3.3 ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ พร้อมกับ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนิ นงานตามโครงการ และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลั กสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ
2.3.4 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 50 คน และอาจารย์ จานวน 6 คน เข้า ร่ว มกิจ กรรมซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อาเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี
2.4) แนวทางพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
2.4.1 ดาเนินโครงการคลินิกวิสาหกิจชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยให้คาปรึกษา
แนะนาในการดาเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการที่ถูกต้อง
2.4.2 จัดการแข่งขันการขายสินค้าออนไลน์ โดยนาสินค้าในชุมชนชายแดนมาขายออนไลน์
นาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการขายสินค้าในท้องถิ่น มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาฝึกอบรมและแนะแนวทาง
ในการบริหารจัดการขายและการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
2.4.3 ดาเนินโครงการนักขาย 4.0 โดยการอบรมทาแผนธุรกิจ และอบรมนักขายผ่านสื่อดิจิทัล
ดาเนิ นการให้ประชาชนมีช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าชุมชนสู่ผู้ บริ โภคทั่วประเทศ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน สินค้ามีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เป็นของชุมชน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
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ในการวางแผนธุรกิจและทดลองดาเนินธุรกิจตามความสนใจ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ รวมถึง
โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นต่าง ๆ และมีความรู้การนาระบบการตลาดออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เพือ่ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มรายได้
2.4.4 ดาเนินโครงการแปรรูปถนอมอาหาร ทาให้ผู้ปกครองและคนในชุม ชนมีค วามสามารถ
ในการแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ์ ของท้ องถิ่ น มี การเรี ยนรู้ ที่ จะเพิ่ มคุ ณค่ าให้ ผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อให้ ขายได้ และมี ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการจัดทาผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ รวมถึงทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน
2.4.5 จั ดส่ งผู้ เรี ยนเข้ารั บการฝึกงานในสถานประกอบการ ทาให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้
ทักษะ และเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ และมีเครือข่ายกับสถานประกอบการ
2.4.6 พัฒนาศั กยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาขุนแสน อาเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี โดยผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม
ดังกล่าว และมีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับดีม าก รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ประโยชน์ได้
2.4.7 ส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) แก่ประชาชนจานวน 117 คน เพื่อให้สามารถ
เพิ่มช่องทางการขายสินค้า ผ่านตลาดออนไลน์
2.4.8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ในการโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และได้ต้นแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ มสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
3.1) แนวทางเสริ มสร้ า งคุณ ภาพชีวิตตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและอยู่ร่ วมกั น
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.1.1 ดาเนินโครงการขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในจังหวัดราชบุรี
มีผลการดาเนินการ ดังนี้ (1) ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการบ่มเพาะ
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในวิถีชีวิตประจาวัน ส่งผลให้มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
จานวน 108 แห่ง (2) มีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ระดับ ประเทศ จ านวน 5 แห่ ง ได้แก่ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลื อประชาสงเคราะห์ ) โรงเรียนวัดป่าไก่
(ส่ ว นประชานุ กู ล ) โรงเรี ย นวั ด เขาปิ่ น ทอง โรงเรี ย นวั ด พิ กุ ล ทอง และโรงเรี ย นอนุ บ าลจอมบึ ง
และ (3) สถานศึก ษาพอเพีย งได้ รั บ การพัฒ นาต่ อ ยอดเป็ น สถานศึก ษาพอเพี ย งต้ น แบบ จานวน 3 แห่ ง
โดยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งมีการขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานประเมินต่อไป
3.1.2 จั ด การเรี ย นรู้ ภ ายใต้ ศู น ย์ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่
โดยประชาชนทีเ่ ข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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3.1.3 ส่ งเสริ มการเรีย นรู้ ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีผ ลการดาเนินการ ดังนี้
(1) นักเรียนมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้รับการพัฒนาการดาเนินชี วิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง (2) นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ในชี วิ ต ให้ เ จริ ญ เติ บ โตเป็ น คนดี ข องสั ง คม
และ (3) ครูและนักเรียนมีความภูมิใจที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.4 สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 254 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ และมี ส ถานศึ ก ษา จ านวน 223 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.85
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.5 ดาเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 โดยสถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการน้ อ มน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาไปสู่การบ่มเพาะให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
และดารงตนตามวิถีของศาสตร์พระราชา
3.1.6 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการดาเนินการ ดังนี้
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต้นแบบ รวมทั้งดาเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาสั งคมและชุมชน “ศาสตร์พระราชาพึ่งพาอย่างพอเพียงสู่ การพัฒ นาอย่า งยั่งยืน ” เพื่อให้
ประชาชนมีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ได้ จัด
การเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอาเภอขุนหาญ
และอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 208 คน
2) จัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจาตาบล ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตาก พะเยา อุตรดิตถ์
และระนอง จานวน 1,557 คน
3.1.7 ดาเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้น
ภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปี
การศึกษา
3.1.8 ดาเนิน โครงการห้ องเรียนพัฒ นาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เรียนและประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต
3.1.9 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.10 จัดอบรมหลักสูตรการปลูกผักในตะกร้า พลาสติก สาน เพื่อ ให้ผู้เ ข้า รับ การอบรม
มีค วามรู ้ สามารถประยุก ต์ ใ ช้ใ นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลัก เกษตรทฤษฎีใ หม่
และหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง รวมถึง นาความรู้ที่ไ ด้ไ ปพัฒ นาตนเองให้มีทัก ษะ และดารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่า งมีความสุข
3.1.11 ดาเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการพัฒนาการดาเนินงานกิจการนักเรียน
รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
3.1.12 ดาเนินโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มี ผ ลการด าเนิ น การ ดั ง นี้ 1) นั กเรี ยนสามารถน าความรู้ ไปประกอบอาชี พและพั ฒ นางานได้ ร้ อยละ 65
และ 2) หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ ร้อยละ 65

๑๘
3.2) แนวทางให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ทางสังคม
รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2.1 การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
1) ส่งเสริมสุขภาวะเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ชุมชนในบ้านนาขุนแสน
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีประชาชนเข้ารับการอบรม จานวน 60 คน
2) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ตาก
ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะนักเรียนเด็กพิเศษเพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพและการพัฒนาภาวะด้านอื่น ๆ
โดยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาเนินโครงการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ
โดยการออกหน่ว ยตรวจสุขภาพด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย จานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการ 80 คน
ให้ บ ริ ก ารตรวจรั กษาและให้ คาแนะน าในการดูแ ลสุ ขภาพ การให้ ความรู้การใช้ส มุ นไพรเพื่อดูแลสุ ขภาพ
และการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนเพื่อบรรเทาอาการปวด รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๓ คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รู้จักสมุนไพรและวิ ธีการนามาใช้
ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถนาไปต่อยอดประกอบอาชีพได้
4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ดาเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีการดาเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย และมีนักเรียนร่วมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กาหนด
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ พัฒนาระบบน้าดื่ม
สะอาดในโรงเรียนเพื่อให้มีระบบการจัดการและให้บริการน้าดื่มสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีเพื่อให้ นักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกคุณลักษณะ
6) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการส่งเสริม
สุขภาพดีมีสุขสาหรับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เรียนรู้การปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
3.2.2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ทางสังคม
1) มีการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทาให้สามารถจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจหายาเสพติด
และมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เครื่องหมายจราจร
2) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด
อบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด
จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ FVE STAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง และโครงการแสตมป์
ความดี (สมุดบันทึกความดี)
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดาเนินการพัฒนาทักษะ
ชีวิตนักเรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๕ อาเภอ
ทั้งของรัฐและเอกชน จานวน ๓ รุ่น มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๖๗ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครู ๖๗ คน
นักเรียน ๔๖๙ คน โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนเข้าร่วมโครงการ จานวน ๒๐ โรงเรียน
4) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดาเนินโครงการลู กเสื อ
ต้านภัยยาเสพติด โดยจัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ
ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด ทาให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตนเองประสบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้ลดปัญหาการ

๑๙
แพร่ร ะบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งลู กเสื อที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒ นาที่ดี
ทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผู้นา
5) นักเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรม
สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ทาให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ รวมทั้ง
รู้จักโทษและประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
6) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขจัดค่ายทักษะชีวิต
ป้องกันยาเสพติด ทะเลาะวิวาท และการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันสมควร ให้กับนักเรียนในจังหวัด ราชบุรี จานวน
1 รุ่น
7) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก ดาเนินโครงการตรวจเยี่ยมหอพักและที่อยู่อาศัย
ของนั ก เรี ย น เพื่ อ ทราบความเป็ น อยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาและดู แ ลให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย ให้ แ นะน า
คาปรึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การมีระเบียบวินัยและสุขอนามันที่ดี ที่ส่งผลถึงสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
รวมทั้งหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงและวิธีดูแลเด็กนักเรียน ให้คาปรึกษาและหลักการดาเนินชีวิตประจาวันที่ถูกต้อง
8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีการส่งเสริมคุณธรรม
จริ ย ธรรมและความเป็ น ชาติ ไทย สอดแทรกกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมวิ ถี ไ ทยและการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท้องถิ่นในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน การปฐมนิเทศ และจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
รวมทั้งตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงรวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
9) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่ ว มกั บ อ าเภอเคลื่ อ นที่ จั ด กิ จ กรรมกฎหมายน่ า รู้ สู่ ป ระชาชนสองแผ่ น ดิ น พื้ น ที่ ช ายแดน โดยสอดแทรก
องค์ความรู้เรื่องกฎหมาย
3.2.3 สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ในการส่งเสริมการปลูกป่า (ตชด. ป่าไม้) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการศึกษา
ดูงานทีห่ น่วยพิทักษ์ป่าในพื้นที่
3) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดาเนิน กิจกรรม
ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
50 แห่ ง มี นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีคุณลักษณะมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน 400 คน โดยสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการดาเนินการ EESD
School ตามหลัก 3Rs แนวทางโรงเรียนปลอดขยะ แนวทางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และแนวทางของโรงเรียน ZERO WASTE SCHOOL ทาให้ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน มีจิตสานึก และมีวินัย
ด้านการจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ พัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม
และแหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมอย่างสะอาดสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
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5) สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตาก เขต 2 ดาเนิน การจัด การขยะ
ปรับมลภาวะสร้างสมดุล สู่ความยั่งยืน เพื่อโลกสวย โดยจัดอบรมผู้บริห ารโรงเรียนและครูผู้ส อน เพื่อให้มี
ความรู้และการบริห ารจัดการขยะในโรงเรียน พร้อ มกาหนดมาตรการในการรักษาสิ่ง แวดล้อมเพื่อ สร้า ง
ความสมดุล สู่ค วามยั่ง ยืน และมีก ารติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของโรงเรีย นที่เ ข้า ร่ว มโครงการ
พร้อมให้คาแนะนาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม
6) วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดาเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ประชาชนในพื้นที่ลดการทาการเกษตรเชิงเดี่ยว
คืนพื้นที่ป่าต้นน้า และร่วมกันดูแลรักษา
7) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานึกรักษ์
ธรรมชาติและป่าไม้ โดยการขยายผลเกษตรธรรมชาติ MOA ซึ่งเป็นวิธีการผลิตพืชแบบยั่งยืนด้วยการนา
พลังธรรมชาติ ที่เกิดจากธาตุไฟ ธาตุน้า และธาตุดิน และดาเนินโครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีจิต สานึก ในการดูแ ลป่า ไม้ รัก บ้า นเกิด พัฒ นา
ประเทศตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3) แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา
และระบบการศึกษา
3.3.1 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่มีการ
เสริมสร้างให้ประชาชน จานวน 3,208 คน มีเจตคติ ความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต สามารถ
นาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.3.2 วิท ยาลั ย เทคนิ ตตาก จั งหวั ด ตาก ได้ พัฒ นาระบบครู ที่ป รึ กษาดูแ ล ติด ตามนั กเรี ย น
นักศึกษา ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คาแนะนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรี ยน นักศึกษา หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งแนะแนวทางเลือกที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา
3.4) แนวทางให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสานึกในความเป็นไทย
3.4.1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และหวงแหนแผ่นดินไทยในสถานศึกษา โดยดาเนินโครงการจิตอาสาทานุบารุงสถานที่
สาคัญทางศาสนา สาธารณประโยชน์ กิจกรรมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช กิจกรรมการถวายจานาพรรษา
และกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในเวลา 7.50 น.
ของทุกวัน
3.4.2 ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 2 ดาเนิ นโครงการรักษ์ไทย
เพื่อให้นักเรียนได้ชื่นชมและสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย พร้อมนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
3.4.3 วิ ท ยาลั ย น่ า น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ด าเนิ นโครงการวั นอาสาฬหปุ รณมี ดิ ถี
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีนิสัยที่ดีงามทางด้านประเพณีวัฒนธรรมการถวายเทียนและได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
3.4.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิ ตถ์ เขต 2 มีการส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในถิ่นกาเนิดและความเป็นชาติไทย โดยกาหนดไว้ในฐานความรู้ภายใต้การอบรมพัฒนาค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โดยกระบวนการลูกเสือ
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บทที่ 3
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3.1 ปัญหา อุปสรรค
3.1.1. ด้านงบประมาณ บุคลากร เวลา และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1. งบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอ เช่น การปรับปรุงอาคาร สถานที่ การจัดหาอุปกรณ์
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
2. ครู แ ละบุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ การสอนและการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ห่ า งไกล รวมทั้ ง
ขาดวิทยากรที่มีศักยภาพ
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการมีจากัด ทาให้จัดกิจกรรมได้น้อย อีกทั้งยังไม่ตรงกับเวลา
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมเรียนรู้ไม่ครบตามหลักสูตร
4. ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ขาดยานพาหนะที่เหมาะสมกับการเดินทางในแต่ละพื้นที่
3.1.2 ด้านการบริหารจัดการ
1) การดาเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่นาความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ
หรือถ่ายทอดต่อไปยังผู้อื่น และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
2) การนานวัตกรรมการศึกษาสู่โรงเรียนจาเป็นต้องใช้เวลาในการดาเนินงานเนื่องจากภาระงาน
ในแต่ละโรงเรียนค่อนข้ างมาก ดังนั้น จึงควรนานวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียนทีละส่วน เมื่อเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้ว
จึงจะทาให้เกิดกระบวนการใช้นวัตกรรมและขยายไปสู่โรงเรียนอื่นต่อไป และโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนล่าช้า ทา
ให้การรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดช้าตามไปด้วย รวมถึงสถานที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างอาคารและจัดกิจกรรม
อีกทั้งปฏิทินการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และการดาเนินงานบางโครงการขาดความ
ต่อเนื่อง
3) นักศึกษาไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย น ( N-NET) ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ กาหนดเท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากมี ก ารให้ โ อกาส
นักศึกษาผู้ไม่ส ามารถเข้าสอบตามวัน ที่กาหนดติด ต่อขอทาการสอบภายหลังได้ และการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม มีวิธีการที่ซับซ้อนต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
4) การจัดการเรียนการสอนของครูไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ รวมถึงครูและโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
พิการเรียนรวม และการขอรับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับ
เด็กพิการ อีกทั้งมีการเปลี่ยนครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนพิการบ่อย ทาให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง
และครูผู้สอนภาษาอังกฤษขาดโอกาส (เสียสิทธิ์) เข้ารับการพัฒ นาตามหลักสูตร Boot Camp เนื่องจาก
ไม่มีครูผู้สอนแทนหากต้องไปอบรม รวมทั้งผู้บริหารและครูขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
3.1.3 ด้านอื่นๆ
1) เด็ ก นั ก เรี ย นบางกลุ่ ม มี ค วามเสี่ ย งด้า นความปลอดภัย และสุ ข อนามั ย เด็ ก พิก ารที่ อ ยู่
ตามบ้านไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง และผู้รับบริการในโครงการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ
มีความต้องการให้เ พิ่มจานวนวัน ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้ เข้ารับการอบรมบางรายเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์ด้านการเดินเท้าเพราะบ้านแม่กาปอง อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เส้นทางการสัญจรมีลักษณะเป็นเนินเขา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้เข้าอบรมที่มีปัญหา
เรื่องสุขภาพ ทาให้การเดินเท้าเพื่อศึกษาเส้นทางไม่สะดวก
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2) นัก เรีย นบางส่ว นมีปัญ หาการอ่านโดยเฉพาะการอ่า นจับ ใจความและการสรุป ความ
ความแตกต่างระหว่างวัยของผู้เรียน และนักเรียนบางส่วนมีบ้านอยู่ห่างไกล มีความยากลาบากในการเดินทาง
ทาให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน อีกทั้งครูมีความชานาญด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
และพื้น ฐานด้า นภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาแตกต่า งกัน รวมถึง สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามี ข้อ จากัด
ด้านทรัพยากรในการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียน
ไม่ทันตามช่วงเวลาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การนาหลักสูตรสู่ห้องเรียน
ยังไม่สามารถดาเนินการได้ค รอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น
การวัดผลและประเมินผลยังไม่สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ครูไม่เพียงพอและมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความชัดเจนในการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการทั้ง 3 ทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนแยกเป็นรายวิชา
3) พื้นที่ชายแดนทุรกันดารมีความยากลาบากในการเข้าถึงประชาชน มีจุดอันตรายหลายจุด
และเป็นแหล่งลาเลียงยาเสพติด รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีการสื่อสารเฉพาะภาษาท้องถิ่น
4) การดาเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุน กลุ่มผู้ค้าขายและประชาชน
ไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร
5) หอพักของเอกชนบางแห่งมีลักษณะไม่ปลอดภัยสาหรับนักเรียน นักศึกษา และเจ้าของหอพัก
ไม่ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1. ด้านงบประมาณ บุคลากร เวลา และเครื่องมือในการดาเนินงาน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอสาหรับการดาเนินงานต่างๆ
เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น
2. การด าเนิน โครงการที ่ม ีล ัก ษณะเป็น การประชุม หรือ อบรม ควรเตรีย มเอกสาร
ประกอบการบรรยายให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน/ผู้ เข้าอบรม และการอบรมด้านภาษาควรจัดหาวิทยากร
เจ้าของภาษามาฝึกอบรมในจังหวัดต่าง ๆ โดยส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนวิทยากร และหน่วยงาน
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบค่าสถานที่ ค่าอาหาร เป็นต้น อีกทั้ง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน หมู่บ้านในทุกพื้นที่
มีการเรียนรู้ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
3.2.2 ด้านการบริหารจัดการ
1) ควรกาหนดและควบคุมเวลาในช่วงการบรรยายให้เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ให้ทั่วถึง และจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ควรมีการติดตามผลภายหลังจากอบรมว่าเกิด
การนาไปใช้และมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
2) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ ผู้จัดกิจกรรมควรมีการสารวจกลุ่มเป้าหมายก่อน
เพื่อกาหนดสิ่งของบริจาคได้ตามพื้นที่เป้าหมาย
3) การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มระยะเวลาหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือไทยให้มีความต่อเนื่อง
และมีเทคนิคการสอนหลากหลายวิธีให้ตรงตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งควรจัดกิจกรรม
การเรีย นการสอนด้ว ยการบูร ณาการหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุกต์ใช้ใ นชีวิต ประจาวัน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควรเสริมสร้างเจตคติและสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับผู้เรียนด้วยการกระตุ้นผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และมีการเชื่อมโยงการถอดบทเรียนของหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการถอดบทเรียน
ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลังของผู้เรียน เกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมชนเผ่าของตน และควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชนเผ่า และมีการเชื่อมโยงความรู้ผ่านการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักคิดนี้ว่า “สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง และนามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็นสุข”
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดระเบียบสังคมและความประพฤตินักเรียน โดยใช้ รูปแบบ
สารวัตรนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ โดยให้นักเรียนมาพักที่โรงเรียน มีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและกระตุ้นให้โรงเรียนเห็นความสาคัญ
ของการรายงานข้อมูลนักเรียน เร่งรัด ติดตามให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพิ่มขึ้น และจัดทีมงานนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาครูโดยสร้างเครือข่ายครูต้นแบบครูแกนนา - พัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย และมีความชานาญด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
ควรรวมกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อร่วมกันสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดหาวิทยากรเจ้าของภาษา พร้อม
ทั้ง ควรจัด อบรมครูใ นช่ว งปิด ภาคเรีย น เพื ่อ เพิ่ม สมรรถนะการเรีย นการสอนให้ มีคุ ณภาพมากยิ่ งขึ้ น
3.2.3 ด้านอื่นๆ
1) การดาเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ควรส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก
โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการผลิตสินค้าและสามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้ พร้อมทั้งมีการวางแผนการตลาด
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ชุมชนมีพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนรู้จักป้องกันห่างไกลยาเสพติด
3) ควรกาหนดวิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษาและครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน โดยใช้หนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัด และจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้/ผลิตสื่อเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อ ใช้ใ นการจัด การเรีย นการสอน ควรจัด ทาเว็บไซต์ระบบอินทราเน็ ต เพื่อ รวบรวมสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สืบค้น ถ่ายโอนข้อมูลและเผยแพร่
ผลงานผ่านสื่อ ให้นักเรียนเข้า ไปศึกษาเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในการนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดในหลักสูตรไปปฏิบัติ
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คณะผู้จัดทาเอกสาร
ทีป่ รึกษา
1. นายอานาจ วิชยานุวัติ
2. นางสาวนิติยา หลานไทย
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ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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1. นางสาวชมภู พึ่งธรรม
หัวหน้ากลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่
2. นายสิทธิพร วรรณวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
3. นางสาวกฤษศราภรณ์ ศรีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
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13. สานักงานศึกษาธิการภาค 17
14. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
15. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
16. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
17. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
18. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
20. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
21. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
23. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
24. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
25. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
26. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
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27. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
28. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
29. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ
30. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
31. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
32. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
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36. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
37. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
38. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
39. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
40. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

