
 
 

    

 

 

 

รายงานผล 
 

การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



๒ 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทที่ 1 บทน า 1 
            1.1 ความเป็นมา 1 
            1.2 วัตถุประสงค์ 
            1.3 วิธีด าเนินงาน 
            1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3 
3 
3 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
            2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4 
            2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 12 
            2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                  อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 16 
บทที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 21 
            3.1 ปัญหา และอุปสรรค 21 
            3.2 ข้อเสนอแนะ 22 
ภาคผนวก 24 
            1. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 408/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
                พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนของกระทรวงศึกษาธิการ 25 
            2. หนังสือขออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)   
                ของกระทรวงศึกษาธิการ 30 
คณะผู้จัดท า 32 
 

 



๑ 

 

บทที่ 1 
 บทน า  
1. ความเป็นมา 
 การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ              
ได้ด าเนินการโดยยึดหลักตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (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 
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556 - 2560) ด าเนินการในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด/อ าเภอที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 27 จังหวัด 108 อ าเภอ (ไม่รวมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง 
ส าหรับชายแดนมาเลเซียถือเป็นส่วนหนึ่ง ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว)  
มีสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนฯ ดังนี้ 
 1.1 วิสัยทัศน์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 1.2 พันธกิจ  
        1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
                    2) เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
พัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

      3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 1.3 เป้าประสงค์ 

1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2) ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 1) ตัวช้ีวัด 
 - ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100 
(สพฐ., สช.)  
 - ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 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.) 
 - ร้อยละของสถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
ในพ้ืนที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ร้อยละ 100 (สพฐ., สอศ., สช.) 
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                                 - อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดน
ลดลง ร้อยละ 5 (สพฐ., สช., กศน.) 
 2) แนวทางการด าเนินงาน 

  - สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่

ของผู้เรียน 
  - พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มี

จ านวนและศักยภาพเพียงพอ 
  - จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 

           - ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยฐานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์ 
และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

  - ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา  
 1.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 1) ตัวชี้วัด 
 - ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าสอดคล้อง

กับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
 - ร้อยละ 60 ของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้

ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 
 - ร้อยละ 60 ของจ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนา

ทักษะอาชีพระยะสั้น  
 2) แนวทางการด าเนินงาน 
 - ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

เพ่ือให้นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 1.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

 1) ตัวชี้วัด 
  - ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา          

ของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
  -  ร้อยละ 70 ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ าหนักและส่วนสูง    

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  - ร้อยละ 70 ของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1 - 6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติด 
  - ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกัน    

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 2) แนวทางการด าเนินงาน 
  - เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  - ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม 

รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา 

และระบบการศึกษา 
  - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเป็นไทย 
 

2. วัตถุปะสงค์  
2.1 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

3. วิธีด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด 
และระดับภาค 
 3.2 รวบรวม ศึกษา สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.3 จัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 3.4 เผยแพร่เอกสารรายงานผลฯ  
 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน ารายงานผลการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้  
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า และยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ซึ่งมีผล
การด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1.1 แนวทางการด าเนินงาน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 1.1.1 ส่งเสริมการเข้าเรียนและการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่โรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ในอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

 1.1.2 ด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานวิชาการโดยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากลและผู้ เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะส าคัญ 
ตามมาตรฐานสากล 

 1.1.3 จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน โดยอบรมแม่ข่ายสะเต็มศึกษา  
ที่โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียน  
แม่จันวิทยาคม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาแต่ละสหวิทยาเขต 

 1.1.4 ด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้แสดง  
ผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ของโรงเรียนสูงขึ้น 
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันระดับชาติ โดยจัดหา/จัดท าข้อสอบเพ่ือใช้ในการทดสอบการอ่าน   
ตามแนวทางการอ่านของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA) ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม  
ของนักเรียน รวมทั้งจัดให้มีการเรียนเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้ารับการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) 
 1.1.5 พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและทดสอบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์ผล
การประเมินและจัดท าฐานข้อมูล การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องการเพ่ิมสมรรถนะ
ครูด้านการวัดประเมินผล การจัดสอบสอบ Pre O-Net และการพัฒนาคลังข้อสอบ ท าให้ครูวัดผล/ครูวิชาการ
มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เข้าใจระบบการประเมินแนวใหม่
ให้แก่สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 1.1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน อาทิ บุคลากร 
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนและการมีปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เปิดโลกทัศน์ และมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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 1.1.7 ด าเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย และนักเรียน 
ช่วงชั้นที่ 1 - 3 ได้รับประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง  
ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสถานที่ส าคัญของจังหวัดตาก
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดตาก  
เพ่ือเปิดโลกทัศน์และสร้างจินตนาการของเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัดงานเปิดโลกทัศน์อุดมศึกษาสู่เยาวชน
ชายแดนจังหวัดตาก โดยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  
ในพ้ืนที่ชายแดนเห็นความส าคัญของการศึกษาโดยเน้นการศึกษาสายอาชีพที่มีความส าคัญในพ้ืนที่ 

 1.1.8 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดความภาคภูมิในความเป็นไทยและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมไทย  
รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าเสนอผลงาน/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถประดิษฐ์คิดค้นมาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ โดยมีโรงเรียนของรัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน จ านวน 
241 โรงเรียน มีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 43,324 คน ครูผู้ฝึกสอน 26,134 คน และผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,166 คน 

 1.1.9 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยพัฒนาระบบประเมินคุณภาพให้มีความชัดเจน
และสามารถวัดคุณภาพของผู้เรียนได้ทุกมิติ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
และส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างโอกาสและคุณภาพด้านการศึกษา    

 1.1.10 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยการออกนิเทศและสอนนักเรียนตามบ้าน และจัดซื้อสื่อและผลิตสื่อตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ท าหน้าที่เป็นหน่วยบริการประจ าอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ (2 ศูนย์  
ได้แก่ อ าเภอแสนตอ และอ าเภอบ้านฝาย) และจังหวัดตาก 

 1.1.11 พัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อ าเภอ 1 ศูนย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 25 อ าเภอ ได้ส ารวจข้อมูลเด็กพิการเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ/ร่วมพัฒนาเด็กพิการที่มารับบริการ
ที่ศูนย์ฯ ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นทางการศึกษามีพัฒนาการ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และชุมชน รวมทั้งอบรมหลักสูตร
ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและให้ความรู้การจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 
Online ส าหรับครูจากโรงเรียนรวม  

 1.1.12 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และสติปัญญา รวมทั้งมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถศึกษาต่อและด ารงชีวิตอยู่ใน
ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข 

 1.1.13 ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง/
เขตภูเขา จ านวน 2,699 คน เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

 1.1.14 ด าเนินโครงการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย  ทันสมัย  
เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับระเบียบมารยาท  
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
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 1.1.15 ด าเนินกิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยใช้แหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบลเป็นฐาน มีแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่เป็นฐานด าเนินกิจกรรมสร้าง 
การมีส่วนร่วม มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จ านวน 44,982 คน 

 1.1.16 จัดท าแผนการจัดการศึกษาซึ่ งเป็นแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(Individualized Family Service Plan: IFSP) เพ่ือให้เด็กพิการสามารถพัฒนาศักยภาพดีข้ึน  
 1.1.17 เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ชายแดนมีพัฒนาการ การอ่านออกเขียนได้อยู่ในเกณฑ์ดี ในการอ่าน 
เขียนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดค าผันเสียง 
 1.1.18 ประเมินการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีการด าเนินการ 
ดังนี้ 1) สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและมีศักยภาพด้าน
การประเมินการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลผลการประเมิน 
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1.1.19 ด าเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ด าเนินการทดสอบการอ่านการเขียน 
ของนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 ในโรงเรียนพ้ืนทีช่ายแดนครบทุกคน 
  

1.2 แนวทางการการด าเนินงาน พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และการใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 

1.2.1 ด าเนินโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โดยโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและการเขียน จัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยการใช้แบบฝึกอ่านแบบฝึกการเขียน
หนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดค่ายเสริมประสิทธิภาพการอ่าน  
การเขียน ซึ่งนักเรียนพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดารสามารถอ่านออกเขียนได้และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

1.2.2 ด าเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยบูรณาการกับโครงการรักษ์ภาษาไทย 
ปี 2560 จัดให้มีการประเมินการอ่านทุกระดับชั้น และการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับชั้น ป. 1 - 6 และ ม. 1 - 3 
ซ่ึงเป็นการแข่งขันระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ ทั้งนี้มีการด าเนินการใน 
29 โรงเรียน และ 6 ศูนย์ กศน.อ าเภอ ในอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

1.2.3 ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2559 ดงันี้ 
       1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

มีความเข้าใจการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีศักยภาพด้านการประเมินการศึกษาระดับ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ สามารถน าข้อมูลผลการประเมินไป
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 212 แห่ง  
มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน ดังนี้ (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4,557 คน และ (2) นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4,359 คน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการประเมิน จ านวน 
4,069 คน คิดเป็นร้อยละ 93.34 พร้อมกันนี้ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยทุกกิจกรรม 
และทุกกลุ่มโรงเรียน  

1.2.4 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
เพ่ือความเข้าใจ ให้กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยการผลิตสื่อ
ต้นแบบ และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีตัวแทน 9 กลุ่มโรงเรียน  
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ร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยนักเรียนระดับประเทศ และอบรมครูภาษาไทยในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะการสอน การจัดท าสื่อการสอน
การเขียนโครงงาน และจัดกิจกรรมการประกวดการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน รวมทั้งพัฒนา 
การอ่านเขียนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดค าและผันเสียงให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

1.2.5 ด าเนินโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทยให้กับประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือไทย 
และคนไทยพลัดถิ่น ให้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและค านวณเลขอย่างง่ายได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

1.2.6 สนับสนุนอาสาสมัครแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน จ านวน ๓ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน 
ตชด. อนุสรณ์ อ าเภอเชียงดาว โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) อ าเภอแม่อาย และโรงเรียนบ้านกองลม 
อ าเภอเวียงแหง 

1.2.7 การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เข้าอบรม 42 
คน ใช้งบประมาณ 50,000 บาท ผลการด าเนินการ คือ 1) มีความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินโครงการ 
ร้อยละ 80.60  2) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรมร้อยละ 80 3) น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1.2.8 ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูในสังกัดโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของครูจ านวน 2 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านแกน้อย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2560 รวมทั้งจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมภาษาอังกฤษ  

1.2.9 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับภาค 
และประเทศ  

1.2.10 ด าเนินโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และจัดท าสื่อการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาในสถานศึกษา กศน. อ าเภอปากคาด บึงโขงหลง และบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

1.2.11 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเพ่ือนบ้านและภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่อ าเภอ
ชานุมาน จงัหวัดอ านาจเจริญ 29 โรงเรียน และ 6 ศูนย์ กศน. 

1.2.12 พัฒนา สร้างเสริม ศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่วิถีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จัดค่ายการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และให้ความรู้แก่นักเรียน
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1.2.13 พัฒนาครูเพ่ือการสื่อสารภาษากัมพูชาในจังหวัดสระแก้ว โดยอบรมครูเพ่ือการสื่อสาร
ภาษากัมพูชา จ านวน 60 คน (ครูไทย 30 คน/ครูประเทศกัมพูชา 30 คน) เมื่อวันที่ 14 -18 กรกฎาคม
2560 จ านวน 20 บทเรียน และขยายผลสู่นักเรียน มีการติดตามผลในโรงเรียน 30 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่ม 
ที่ด าเนินการได้ดี 6 แห่ง กลุ่มปานกลาง 20 แห่ง และกลุ่มปรับปรุง 4 แห่ง 

1.2.14 ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER 
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Center) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส าหรับครูและเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

1.2.15 พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ า
หิน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 42 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 27 คน  

1.2.16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับ
การเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียน
การสอนของครู การใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย และจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงมี
ความรู้ด้านไวยากรณ ์และมีความสามารถในการพูดสื่อสารได้คล่อง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

1.2.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน ได้จัดหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

1.2.18 พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสารกิจกรรมโดยจัดค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า)
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันให้กับบุคลากรและครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นการประกวดจัดท าสื่อและออกแบบหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษาในสถานศึกษา 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาและวีถีชีวิต รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียน
ต้นแบบประชาคมอาเซียน 

1.2.19 มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพของบุคลากรทางด้านภาษาพม่าและมีทรัพยากรที่พร้อมให้บริการ 
พัฒนาฝึกอบรมภาษาพม่าให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดตาก  

1.2.20 จัดค่ายภาษาขะแมร์เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนในการเขียน  การอ่าน  
และการพูด 

1.2.21 ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน มีการด าเนินการ ดังนี้ 1) การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน 
ของครู การใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย และ 2) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง มีความรู้ด้านไวยกรณ์และมีความสามารถในการพูดสื่อสารได้คล่องและสามารถน าไปใช้  
ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
 1.2.22 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การด าเนินการ ดังนี้ 1) อบรมครูภาษาไทย 
ในสังกัดทุกโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะการสอน การท าสื่อการสอนและการเขียนโครงงาน และ 2) จัดกิจกรรม
การประกวดการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
 1.2.23 ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาไทยโดยครูนิเทศจะน าสื่อ 
ในการฟัง พูดภาษาไทย น าเข้าไปในชุมชนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มเสวนา ในการส่งเสริมการเรียนรู้
หนังสือส าหรับคนไทย 
 1.2.24 พัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรมและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือการท่องเที่ยว
เพ่ิมมากขึ้น และวิทยาลัยน่านยังได้รับการยอมรับของชุมชนเป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการที่มี  
 ความน่าเชื่อถือของชุมชน 
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1.3 แนวทางการการด าเนินงาน พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ให้มีจ านวนและศักยภาพเพียงพอ 

 1.3.1 ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยจัดอบรมเรื่อง จิตศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning: PBL) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของโรงเรียนน้ าตกห้วยสวนพลู
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  โดยโรงเรียนได้น านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จิตศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเขตพ้ืนที่
อ าเภอบ้านคาอีก 10 โรงเรียน และอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก ์
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรม
บูรณาการ PBL สู่การแก้ไขปัญหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 665 คน 

 1.3.2 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวัดผล เทคนิคการสร้าง
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและการสร้างเครื่องมือเขียนตอบให้กับครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 1.3.3 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Leaning Community) 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 321 คน ซึ่งมีบุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน 144 คน  
(48 โรงเรียนๆ ละ 3 คน)  

 1.3.4 ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
   1) พัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จ านวน 581 คน เกี่ยวกับทักษะการสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการเรียนการสอนด้วยการวิจัยเป็นฐาน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกโรงเรียน ท าให้ผล
การทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเฉลี่ย 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.55 

  2) อบรมบุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยมีบุคลากรแกนน าผ่านการอบรม จ านวน 315 คน สามารถเป็นวิทยากร
น าไปขยายผลได้ และมีครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักผ่านการอบรม จ านวน 600 คน  
โดยผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการประเมิน มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือออกแบบ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การสร้างข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย รวมถึงการจัดท าเกณฑ์รูบริค  

  3) ด าเนินการยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test: NT) และ O-NET ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยสถานศึกษา
มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหา และให้ความส าคัญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ร้อยละ 100 มีการน าผลการประเมิน NT/O-NET ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 โดยการวัดและประเมินผล 
ในชั้นเรียนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลน าผลการประเมิน 
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง และสอดคล้องสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนสามารถสร้าง
ข้อสอบมาตรฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

 1.3.5 พัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
จ านวน 128 คน เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียน 
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การสอนโดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information 
Technology: DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียนในระบบออนไลน์และออฟไลน์  

 1.3.6. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี 
จัดการเรียนการสอน การจัดท าคู่มือพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) และการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และภาษาเพ่ือนบ้าน 

 1.3.7. อบรม พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาในโรงเรียน 
ในจังหวัดตาก โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning)  

 1.3.8 อบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 เพ่ือพบปะ หารือ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน และแจ้งนโยบาย ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

 1.3.9 อบรม พัฒนา การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนตามแนวทาง 
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดบึงกาฬทุกสังกัด จ านวน 212 คน เพ่ือให้มีความรู้ 
และความสามารถในการน าแนวทางการด าเนินงานไปใช้ในสถานศึกษาที่สังกัดได้ถูกต้องครบทุกด้าน 

 1.3.10 ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา ดังนี้ 
    1) บุคลากรของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 

321 คน ซึ่งมีบุคลากรจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน จ านวน 144 คน (๔๘ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน) 
    2) บุคลากรจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 29 แห่ง และศูนย์ กศน. ในอ าเภอชานุมาน 

จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 6 ศูนย์  
 1.3.11 การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ครูและบุคลากรดีเด่น 

ครูดีในดวงใจรางวัลทรงคุณค่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) รางวัล MOE 
Awards และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

 1.3.12 อบรมบุคลากรและเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 1.3.13 จ ัดการศ ึกษานอกระบบระด ับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2551  
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการ)  
มีนักศึกษาในพ้ืนที่ทั้ง 25 อ าเภอทุกระดับรวมกันจ านวน 14,496 คน โดยแบ่งจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบวัดผล
สัมฤธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-net) ในภาคเรียนที่ 2/2559 งบประมาณ 2560 ในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 
ประถมศึกษาจ านวน 164 คน /ระดับ ม.ต้นจ านวน 3 ,718 คน และ ม.ปลายจ านวน 6,386 คน โดยผล
การทดสอบปรียบเทียบภาคเรียนปี 2558 และปี 2559 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นค่าเฉลี่ยทั้ง 
5 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ลดลง ร้อยละ - 0.09 /ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง ร้อยละ -1.38 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ิมขึ้น 3.54  
 1.3.14 จากการพัฒนาด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนในสังกัด ส่งผลให้ 
การประเมินด้านภาษา จากการสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 เป็น ร้อยละ 0.05 ในการทดสอบ 
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Natonal Test : NT) 
 1.3.15 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม การด าเนินการ ดังนี้ 1) ครูโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี   
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2) เด็กพิการในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมได้รับได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ 
อ่ืนใดทางการศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และ 3) ครูโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมมีความพึงพอใจ 
ในการนิเทศติดตาม 

 
1.4 แนวทางการการด าเนินงาน จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน 

ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ และแนวทางการการด าเนินงาน ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
วิทยฐานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคารประกอบให้สอดคล้องกับพื้นที่ 

 1.4.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน ๕๐ 
โรงเรียนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน จ านวน ๒๒ โรงเรียน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สูง 
และถิ่นทุรกันดารในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๕ โรงเรียนๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่โรงเรียนบ้านขอบด้ง 
โรงเรียนบ้านหลวง และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอฝาง โรงเรียนบ้านผาแดง  
และโรงเรียนสันติวนา อ าเภอไชยปราการ  

 1.4.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนองได้พัฒนา
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนที่ยุบเลิกเป็นสถานที่จัดการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ดังนี้ อาคารเรียน 2 หลังๆ ละ 2 ชั้นๆ ละ 
8 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง และปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ พ้ืนที่กลางแจ้งและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น และเหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมของเด็ก  

 1.4.3 จัดหา จัดท า อุปกรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการตามความจ าเป็นพิเศษ
รายบุคคลซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 1.4.4 ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยอบรมครู 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ปรับปรุงสภาพห้องเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีให้อยู่ใน
สภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

 1.4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนคู่พัฒนาเพ่ือให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน สื่อ และบุคลากร  

 1.4.6 จัดสรรค่าอาหารและค่าเครื่องนอน อุปกรณ์ประกอบอาหาร และการบริหารจัดการนักเรียน 
พักนอนในพื้นท่ียากล าบากให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน ๑๐ โรงเรียน  

 1.4.7 ปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย
สารพัดช่างตราด 

 
1.5 แนวทางการการด าเนินงาน ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทาง 

การศึกษา 
1.5.1 ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ดังนี้ 

(1) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีงานท าในระดับมัธยมศึกษา 
และ (2) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ กับโครงการหลวงดอยอ่างขาง เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสร้าง
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เครือข่ายกับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดตาก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้า และโรงเรียนชุมชนบ้านป่า
มะม่วง อ าเภอเมืองตาก เพ่ือให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสได้เข้าเรียนกับเด็กปกติและมีการสร้างสัมพันธภาพ 
การพัฒนาบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กพิเศษกับเด็กปกติเพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข  

1.5.2 โรงเรียนแม่ละเมาวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ติดตั้งอุปกรณเ์ทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารให้  

1.5.3 ด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายในการจัดการศึกษาในโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการกีฬา 
       1.5.4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนผ่านกระบวน  
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2560 การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประถมศึกษาแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ โดยผลสามารถแข่งขันถึงระดับจังหวัด   

 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า 
 2.1) แนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
 2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ         
และการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมจัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้หลบภัย          
การสู้รบเขตชายแดน จ านวนมากกว่า 6,000 คน  
 2.1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมพัฒนาทักษะอาชีพและเพื่อการมีงานท า ให้ครู นักเรียน นักศึกษา           
และประชาชนในพ้ืนที่ จ านวนมากกว่า 8,000 คน โดยผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จากการท ากิจกรรม             
ได้รับการฝึกฝน และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  อีกทั้ง ผู้เรียน            
เกิดการสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้จริง เพราะผู้เรียนผ่านการปฏิบัติจริง          
และได้มีความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก  
 2.1.3 ด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชนตามแนวบริเวณชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี มีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพตรงตามปัญหาและความต้องการ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริมหรือพัฒนาอาชีพของตนเองได้ มีความรู้
พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาตนเองและครอบครัว
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  
 2.1.4 ด าเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขต าบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 75 คน  
 2.1.5 จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล มีการน า
บุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าไปท าการสอนในโรงเรียน พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
บางส่วน ท าให้เด็กเกิดความรู้ทักษะในวิชาชีพ มีทางเลือกในการเรียนต่อทางสายอาชีวศึกษา และมีช่องทาง          
ในการศึกษาต่อโดยได้รับค าปรึกษาและแนวทางในการศึกษาสายอาชีพ รวมทั้ง ด าเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา 
  2.1.6 ด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเผาถ่านด้วยเตาผาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการเลี้ยง 
ไก่ไข ่โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โครงการส่งเสริมการถักไม้กวาดดอกหญ้า และโครงการวิชาชีพหลักสูตร
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การช่าง ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพและมีสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ได้แก่ ช่างเชื่อมพ้ืนฐาน ช่างเชื่อมโลหะ และช่างทาสี 
 2.1.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน โดยนักเรียนในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านการอบรมเป็นมัคคุเทศก์น้อย จ านวน 
68 คน มีทักษะในการสื่อสาร สามารถแนะน าสถานที่ชายแดน และมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน  
 2.1.8 โรงเรียนต่าง ๆ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยออก
แนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.1.9 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว มีการด าเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้  
   1) ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ จ านวน 1 คน  
   2) ด าเนินกิจกรรมประชุมครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรงานอาชีพ มีโรงเรียนในโครงการ               
6 โรง จัดท าหลักสูตรด้านงานอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ  
   3) ด าเนินกิจกรรมการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในภาคเรียนที่ 1/2560 
จ านวน 1 ครั้ง   
 2.1.10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคและวิชาชีพแบบ
ประสม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 2.1.11 ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/หลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่  
 2.1.12 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ได้รับความรู้ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอาชีพเกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์               
จากการฝึกงานจริงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 2.1.13 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กิจกรรมซ่อมบ ารุงจักรยานยนต์ ซ่อมบ ารุง
เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการตัดผม เสริมสวย นวดแผนไทย ฯลฯ    
 2.1.14 ด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาอาชีพ 
และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  
 2.1.15 ด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในอ าเภอภูสิงห์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,129 คน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ทั้งโรงเรียน ชุมชน บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น คณาจารย์ ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ท าให้นักศึกษามีองค์ความรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง   
 2.1.16 พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเรียนการสอนโดยเน้นการน าไปใช้  
ในการประกอบอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และท าให้ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้รู้ถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ที่สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชน โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทาง  
 2.1.17 ด าเนินโครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาก าลังคนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
มีห้องปฏิบัติการบริการขนส่งโลจิสติกส์ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านโลจิสติกส์  
 2.1.18 พัฒนาอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของทุกแผนกวิชาที่ขาดแคลน ด าเนินการให้เด็กได้มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ  



๑๔ 

 

 2.1.29 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างหมูบ้านหัตถกรรมเครื่องประดับ
หัตถกรรม เพ่ิมทักษะความรู้ในการสร้างอาชีพทางด้านหัตถกรรมเครื่องประดับของชุมชน ส่งเสริมและเพ่ิม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพในวัยท างาน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเพ่ิมรายได้  
 2.1.20 จัดให้การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานบริการ หลักสูตรพนักงานต้อนรับ                
และหลักสูตรพนักงานผสมเครื่องดื่ม ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้  ทักษะไปต่อยอด              
ด้านการประกอบอาชีพการผสมเครื่องดื่มและเข้าสู่วงการบาร์เทนเดอร์มืออาชีพได้ รวมทั้งสร้างรายได้                
จากการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.1.21 ด าเนินโครงการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 ต าบล  
1 มหาวิทยาลัย ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริม 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หัตถกรรมในชุมชน 
 2.1.22 ด าเนินการก่อสร้างโรงฝึกอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ  
และเพ่ือให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีอาชีพติดตัวและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้    
 
 2.2) แนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาและชุมชนเป็นฐานภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  
 2.2.1 ด าเนินโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านนา 
ขุนแสน อ าเภอสวนผึ ้ง  จังหวัดราชบุรี ซึ ่งมีการถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จของการท่องเที ่ยว            
เชิงวัฒนธรรมของบ้านแม่ก าปอง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหมู่บ้านนาขุนแสน พร้อมทั้งมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 หมู่บ้าน ซึ่งได้จัดท าเอกสารเรื่องเล่าจากบ้านแม่ก าปอง สู่อนาคตบ้านนาขุน
แสน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และได้ติดตามผลหลังจากการด าเนินโครงการ พบว่า บ้านนาขุนแสน 
ได้วิเคราะห์บริบทและอัตลักษณ์ของตนเอง พบว่า จุดหมายปลายทางของการมาท่องเที่ยว ณ บ้านนาขุนแสน 
ควรเป็นวัฒนธรรมเชิงอาหาร จึงได้จัดท าเมนูอาหารพ้ืนเมืองส าหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแบบที่            
บ้านแม่ก าปองใช้ต้อนรับเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าโฮมสเตย์ต้นแบบ จ านวน 3 หลัง ที่มีมาตรฐาน          
ตามเกณฑ์ของการท่องเที่ยว เพ่ือทดลองใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในระยะแรก รวมถึงได้จัดท าช่องทาง               
การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพ่ิมข้ึน ผ่าน Facebook ชื่อนาขุนแสนโฮมสเตย์ 
 2.2.2 จัดการเรียนรู้เรื่องราวข้อมูลของจังหวัดตากสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน            
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการแนะแนวทางการศึกษาสายอาชีพส าหรับนักเรียน นักศึกษา และสร้างความพร้อม
ในการด ารงชีวิตแก่เยาวชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้งทางด้านการศึกษา               
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 2.2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
สระแก้ว และมีการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาสารสนเทศพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว  
 2.2.4 ด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด
เพชรบุรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน
ในจังหวัดเพชรบุรีทุกโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้และมีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่และสถานศึกษา สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้รับรู้และมีส่วนร่วม           
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ สามารถเตรียมการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะพอเพียงต่อความต้องการ
ของจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงในประเทศและต่างประเทศ  



๑๕ 

 

 2.2.5 ด าเนินการจัดอบรมครู เพ่ือมอบนโยบายและท าความเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอน               
พร้อมทั้งจดัหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน  
 
 2.3) แนวทางสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก  
 2.3.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตากมีความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
และหาประสบการณ์จากการเรียนของหลายสถาบันเพ่ือเป็นทางเลือกของนักเรียน นักศึกษา  
 2.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ด าเนินโครงการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาทักษะงานและทักษะอาชีพ โดยจัดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสวนาขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และมีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ประกอบด้วย 1) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย 2) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย 4) ส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 5) ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 6) ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 7) ศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย และมีหน่วยงานท า MOU ความร่วมมือ         
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ได้แก่ 1) ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 2) ส านักงานแรงงานจังหวัด
หนองคาย 3) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย 5) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
วิทยาเขตหนองคาย 8) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย  
9) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และหน่วยงาน
ภาคเอกชนและกลุ่มอาชีพอิสระ จ านวน 4 หน่วยงาน 11) หอการค้าจังหวัดหนองคาย 12) สมาคมส่งเสริม
ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 13) ศูนย์ OTOP จังหวัดหนองคาย14) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย โดยครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 จ านวน 128 คน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสื่อการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีโรงเรียนต้นแบบ
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 10 โรงเรียน 
 2.3.3 ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ พร้อมกับ 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ 
 2.3.4 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน 50 คน และอาจารย์ จ านวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ         
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 
 2.4) แนวทางพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 2.4.1 ด าเนินโครงการคลินิกวิสาหกิจชุมชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยให้ค าปรึกษา
แนะน าในการด าเนินงานด้านวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการที่ถูกต้อง  
 2.4.2 จัดการแข่งขันการขายสินค้าออนไลน์ โดยน าสินค้าในชุมชนชายแดนมาขายออนไลน์   
น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการขายสินค้าในท้องถิ่น มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาฝึกอบรมและแนะแนวทาง        
ในการบริหารจัดการขายและการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
 2.4.3 ด าเนินโครงการนักขาย 4.0 โดยการอบรมท าแผนธุรกิจ และอบรมนักขายผ่านสื่อดิจิทัล 
ด าเนินการให้ประชาชนมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าชุมชนสู่ผู้บริโภคท่ัวประเทศ สอดคล้องกับความต้องการ       
ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน สินค้ามีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เป็นของชุมชน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้          
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ในการวางแผนธุรกิจและทดลองด าเนินธุรกิจตามความสนใจ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ รวมถึง
โปรแกรมประยุกตเ์บื้องต้นต่าง ๆ และมีความรู้การน าระบบการตลาดออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเพ่ิมรายได ้
 2.4.4 ด าเนินโครงการแปรรูปถนอมอาหาร ท าให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีความสามารถ 
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น มีการเรียนรู้ที่จะเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ขายได้ และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดท าผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ รวมถึงท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน  
 2.4.5 จัดส่งผู้เรียนเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ ท าให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ และมีเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
 2.4.6 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาขุนแสน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี โดยผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม
ดังกล่าว และมีความพึงพอใจในการอบรมอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม      
ไปใช้ประโยชน์ได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2.4.7 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Literacy) แก่ประชาชนจ านวน 117 คน เพ่ือให้สามารถ
เพ่ิมช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ 
 2.4.8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ในการโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และได้ต้นแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ  
 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย    
 3.1) แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 3.1.1 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในจังหวัดราชบุรี             
มีผลการด าเนินการ ดังนี้ (1) ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
สู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการบ่มเพาะ
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงในวิถีชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
จ านวน 108 แห่ง (2) มีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ระดับประเทศ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) โรงเรียนวัดป่าไก่           
(ส่ วนประชานุกูล )  โ รงเรี ยนวัด เขาปิ่ นทอง โรงเรียนวัด พิกุลทอง และโรงเรี ยนอนุบาลจอมบึ ง                      
และ (3) สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จ านวน 3 แห่ง             
โดยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดน จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งมีการขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประเมินต่อไป 
 3.1.2 จัดการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่                  
โดยประชาชนทีเ่ข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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 3.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการด าเนินการ ดังนี้         
(1) นักเรียนมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้รับการพัฒนาการด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) นักเรียนมีความรู้และภูมิปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตให้เจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคม               
และ (3) ครูและนักเรียนมีความภูมิใจที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.1.4 สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 254 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  และมีสถานศึกษา จ านวน  223 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.85              
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.1.5 ด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยสถานศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการน้อมน า              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาไปสู่การบ่มเพาะให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
และด ารงตนตามวิถีของศาสตร์พระราชา  
 3.1.6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา       
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนต้นแบบ รวมทั้งด าเนินโครงการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน “ศาสตร์พระราชาพ่ึงพาอย่างพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพ่ือให้
ประชาชนมีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ได้จัด         
การเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนอ าเภอขุนหาญ 
และอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 208 คน 
  2) จัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตาก พะเยา อุตรดิตถ์           
และระนอง จ านวน 1,557 คน  
 3.1.7 ด าเนินการโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้น
ภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปี
การศึกษา 
 3.1.8 ด าเนินโครงการห้องเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เน้นผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เรียนและประชาชน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต    
 3.1.9 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง       
 3.1.10 จัดอบรมหลักสูตรการปลูกผักในตะกร้า พลาสติกสาน เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม             
ม ีความรู ้ สามารถประย ุกต ์ใช ้ในการท าการ เกษตรแบบผสมผสาน ตามหล ัก เกษตรทฤษฎ ีใหม่                 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้มีทักษะ และด ารงตน 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 3.1.11 ด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ร่วมกัน         
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  
 3.1.12 ด าเนินโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มีผลการด าเนินการ ดังนี้  1) นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานได้ร้อยละ 65                
และ 2) หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ ร้อยละ 65     
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  3.2) แนวทางให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ทางสังคม 
รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
       3.2.1 การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
   1) ส่งเสริมสุขภาวะเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ชุมชนในบ้านนาขุนแสน 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีประชาชนเข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน 
   2) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะนักเรียนเด็กพิเศษเพ่ือให้ได้รับการดูแลสุขภาพและการพัฒนาภาวะด้านอ่ืน ๆ              
โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงด าเนินโครงการแพทย์แผนไทยเพ่ือสุขภาพกายและใจ 
โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการ 80 คน 
ให้บริการตรวจรักษาและให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ การให้ความรู้การใช้สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพ                
และการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนเพ่ือบรรเทาอาการปวด รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๓ คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รู้จักสมุนไพรและวิธีการน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ อีกท้ังยังสามารถน าไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ 
   4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด าเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีการด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย และมีนักเรียนร่วมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด  
   5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้พัฒนาระบบน้ าดื่ม
สะอาดในโรงเรียนเพ่ือให้มีระบบการจัดการและให้บริการน้ าดื่มสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีเพ่ือให้นักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกคุณลักษณะ 
   6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการส่งเสริม
สุขภาพดีมีสุขส าหรับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เรียนรู้การปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี  
 3.2.2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆ ทางสังคม 
   1) มีการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ท าให้สามารถจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจหายาเสพติด 
และมกีารส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เครื่องหมายจราจร 
   2) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด 
อบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด 
จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ FVE STAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง และโครงการแสตมป์
ความดี (สมุดบันทึกความดี) 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด าเนินการพัฒนาทักษะ
ชีวิตนักเรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๕ อ าเภอ 
ทั้งของรัฐและเอกชน จ านวน ๓ รุ่น มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๖๗ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครู ๖๗ คน 
นักเรียน ๔๖๙ คน โดยมีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๐ โรงเรียน  
   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ด าเนินโครงการลูกเสือ          
ต้านภัยยาเสพติด โดยจัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ          
ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด ท าให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตนเองประสบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ลดปัญหาการ



๑๙ 

 

แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาที่ดี             
ทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผู้น า  
   5) นักเรียนในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพ และกิจกรรม
สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ท าให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ รวมทั้ง
รู้จักโทษและประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
   6) จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขจัดค่ายทักษะชีวิต 
ป้องกันยาเสพติด ทะเลาะวิวาท และการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันสมควร ให้กับนักเรียนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 
1 รุ่น 
   7) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก ด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมหอพักและที่อยู่อาศัย 
ของนักเรียน เพ่ือทราบความเป็นอยู่ของนักศึกษาและดูแลให้เกิดความเรียบร้อย  ปลอดภัย ให้แนะน า 
ค าปรึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การมีระเบียบวินัยและสุขอนามันที่ดีที่ส่งผลถึงสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา 
รวมทั้งหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงและวิธีดูแลเด็กนักเรียน ให้ค าปรึกษาและหลักการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ถูกต้อง 
   8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นชาติไทย สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวิถีไทยและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติท้องถิ่นในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน การปฐมนิเทศ และจัดค่ายคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
รวมทั้งตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงรวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด  
   9) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ร่วมกับอ าเภอเคลื่อนที่  จัดกิจกรรมกฎหมายน่ารู้สู่ประชาชนสองแผ่นดินพ้ืนที่ชายแดน โดยสอดแทรก             
องค์ความรู้เรื่องกฎหมาย          
 3.2.3 สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   1) วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่       
ในการส่งเสริมการปลูกป่า (ตชด. ป่าไม้) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดการศึกษา
ดูงานทีห่น่วยพิทักษ์ป่าในพ้ืนที ่
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด าเนินกิจกรรม            
ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
50 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
และมีคุณลักษณะมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 400 คน โดยส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการด าเนินการ EESD 
School ตามหลัก 3Rs แนวทางโรงเรียนปลอดขยะ แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
และแนวทางของโรงเรียน ZERO WASTE SCHOOL ท าให้ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน มีจิตส านึก และมีวินัย            
ด้านการจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ พัฒนาสิ่งแวดล้อม          
และแหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมอย่างสะอาดสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 



๒๐ 

 

  5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ด าเนินการจัดการขยะ           
ปรับมลภาวะสร้างสมดุลสู่ความยั่งยืนเพื่อโลกสวย โดยจัดอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เพื่อให้มี
ความรู้และการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พร้อมก าหนดมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความสมดุลสู่ความยั่งยืน และมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
พร้อมให้ค าแนะน าและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม 
  6) วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ            
โดยมีการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดน่าน ให้ประชาชนในพ้ืนที่ลดการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว         
คืนพ้ืนที่ป่าต้นน้ า และร่วมกันดูแลรักษา 
  7) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธานี ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านึกรักษ์
ธรรมชาติและป่าไม้ โดยการขยายผลเกษตรธรรมชาติ MOA ซึ่งเป็นวิธีการผลิตพืชแบบยั่งยืนด้วยการน า          
พลังธรรมชาติที่เกิดจากธาตุไฟ ธาตุน้ า และธาตุดิน และด าเนินโครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลป่าไม้ รักบ้านเกิด พัฒนา
ประเทศตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 3.3) แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา  
และระบบการศึกษา  
 3.3.1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่มีการ
เสริมสร้างให้ประชาชน จ านวน 3,208 คน มีเจตคติ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต สามารถ
น าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
 3.3.2 วิทยาลัยเทคนิตตาก จังหวัดตาก ได้ พัฒนาระบบครูที่ปรึกษาดูแล ติดตามนักเรียน 
นักศึกษา ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ค าแนะน าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งแนะแนวทางเลือกท่ีถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา 
  
 3.4) แนวทางใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส านึกในความเปน็ไทย 
 3.4.1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และหวงแหนแผ่นดินไทยในสถานศึกษา โดยด าเนินโครงการจิตอาสาท านุบ ารุงสถานที่
ส าคัญทางศาสนา สาธารณประโยชน์ กิจกรรมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช กิจกรรมการถวายจ าน าพรรษา 
และกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในเวลา 7.50 น. 
ของทุกวัน  
 3.4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด าเนินโครงการรักษ์ไทย      
เพ่ือให้นักเรียนได้ชื่นชมและสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย พร้อมน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
 3.4.3 วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ด าเนินโครงการวันอาสาฬหปุรณมีดิถี               
เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีนิสัยที่ดีงามทางด้านประเพณีวัฒนธรรมการถวายเทียนและได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  
 3.4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีการส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในถิ่นก าเนิดและความเป็นชาติไทย โดยก าหนดไว้ในฐานความรู้ภายใต้การอบรมพัฒนาค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โดยกระบวนการลูกเสือ  
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บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
3.1 ปัญหา อุปสรรค 
 3.1.1. ด้านงบประมาณ บุคลากร เวลา และเครื่องมือในการด าเนินงาน 
  1. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ เช่น การปรับปรุงอาคาร สถานที่ การจัดหาอุปกรณ์ 
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
  2. ครูและบุคลากรไม่เพียงพอต่อการสอนและการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้ง             
ขาดวิทยากรที่มีศักยภาพ 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการมีจ ากัด ท าให้จัดกิจกรรมได้น้อย อีกทั้งยังไม่ตรงกับเวลา
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมเรียนรู้ไม่ครบตามหลักสูตร 
  4. ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ขาดยานพาหนะที่เหมาะสมกับการเดินทางในแต่ละพ้ืนที่ 
  3.1.2 ด้านการบริหารจัดการ  
  1) การด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่น าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ
หรือถ่ายทอดต่อไปยังผู้อ่ืน และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
  2) การน านวัตกรรมการศึกษาสู่โรงเรียนจ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินงานเนื่องจากภาระงาน
ในแต่ละโรงเรียนค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงควรน านวัตกรรมไปใช้ในโรงเรียนทีละส่วน เมื่อเห็นผลที่เกิดขึ้นแล้ว  
จึงจะท าให้เกิดกระบวนการใช้นวัตกรรมและขยายไปสู่โรงเรียนอ่ืนต่อไป และโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนล่าช้าท า
ให้การรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดช้าตามไปด้วย รวมถึงสถานที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างอาคารและจัดกิจกรรม 
อีกทั้งปฏิทินการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และการด าเนินงานบางโครงการขาดความ
ต่อเนื่อง    
  3) นักศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับการเข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดเท่าที่ควร เนื่องจากมีการให้โอกาส
นักศึกษาผู้ไม่สามารถเข้าสอบตามวันที่ก าหนดติดต่อขอท าการสอบภายหลังได้  และการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม มีวิธีการที่ซับซ้อนต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น 
  4) การจัดการเรียนการสอนของครูไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ รวมถึงครูและโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการเรียนรวม และการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการ อีกทั้งมีการเปลี่ยนครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนพิการบ่อย ท าให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
และครูผู้สอนภาษาอังกฤษขาดโอกาส (เสียสิทธิ์) เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร Boot Camp เนื่องจาก
ไม่มีครผูู้สอนแทนหากต้องไปอบรม รวมทั้งผู้บริหารและครูขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง           
 3.1.3 ด้านอ่ืนๆ 
  1) เด็กนักเรียนบางกลุ่มมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เด็กพิการที่อยู่ 
ตามบ้านไม่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง และผู้รับบริการในโครงการแพทย์แผนไทยเพ่ือสุขภาพกายและใจ 
มีความต้องการให้เพ่ิมจ านวนวันในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมบางรายเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านโฮมสเตย์ด้านการเดินเท้าเพราะบ้านแม่ก าปอง อ.แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เส้นทางการสัญจรมีลักษณะเป็นเนินเขา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้เข้าอบรมที่มีปัญหา
เรื่องสุขภาพ ท าให้การเดินเท้าเพ่ือศึกษาเส้นทางไม่สะดวก 
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  2) นักเรียนบางส่วนมีปัญหาการอ่านโดยเฉพาะการอ่านจับใจความและการสรุปความ  
ความแตกต่างระหว่างวัยของผู้เรียน และนักเรียนบางส่วนมีบ้านอยู่ห่างไกล มีความยากล าบากในการเดินทาง 
ท าให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน อีกทั้งครูมีความช านาญด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
และพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตกต่างกัน รวมถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อจ ากัด 
ด้านทรัพยากรในการบริหารที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียน 
ไม่ทันตามช่วงเวลาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) การน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น   
การวัดผลและประเมินผลยังไม่สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
ครูไม่เพียงพอและมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการทั้ง 3 ทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนแยกเป็นรายวิชา   
  3) พ้ืนที่ชายแดนทุรกันดารมีความยากล าบากในการเข้าถึงประชาชน มีจุดอันตรายหลายจุด 
และเป็นแหล่งล าเลียงยาเสพติด รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ีมีการสื่อสารเฉพาะภาษาท้องถิ่น   
  4) การด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุน กลุ่มผู้ค้าขายและประชาชน 
ไมใ่ห้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่าท่ีควร  
  5) หอพักของเอกชนบางแห่งมีลักษณะไม่ปลอดภัยส าหรับนักเรียน นักศึกษา และเจ้าของหอพัก
ไม่ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก   
   
3.2 ข้อเสนอแนะ 
 3.2.1. ด้านงบประมาณ บุคลากร เวลา และเครื่องมือในการด าเนินงาน 
  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการด าเนินงานต่างๆ 
เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น   
  2. การด าเน ินโครงการที ่ม ีล ักษณะเป็นการประชุมหร ืออบรม ควรเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยายให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน/ผู้เข้าอบรม และการอบรมด้านภาษาควรจัดหาวิทยากร
เจ้าของภาษามาฝึกอบรมในจังหวัดต่าง ๆ โดยส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนวิทยากร และหน่วยงาน 
ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบค่าสถานที่ ค่าอาหาร เป็นต้น อีกทั้ง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน หมู่บ้านในทุกพ้ืนที่
มีการเรียนรู้ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   
 3.2.2 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) ควรก าหนดและควบคุมเวลาในช่วงการบรรยายให้เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ให้ทั่วถึง และจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ควรมีการติดตามผลภายหลังจากอบรมว่าเกิด
การน าไปใช้และมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด 
  2) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของ ผู้จัดกิจกรรมควรมีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายก่อน 
เพ่ือก าหนดสิ่งของบริจาคได้ตามพ้ืนที่เป้าหมาย    
  3) การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มระยะเวลาหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือไทยให้มีความต่อเนื่อง 
และมเีทคนิคการสอนหลากหลายวิธีให้ตรงตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน อีกทั้งควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใ นชีวิตประจ าวัน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งควรเสริมสร้างเจตคติและสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับผู้เรียนด้วยการกระตุ้นผ่านการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และมีการเชื่อมโยงการถอดบทเรียนของหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการถอดบทเรียน
ผ่านเรื่องเล่าเร้าพลังของผู้เรียน เกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมชนเผ่าของตน และควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชนเผ่า และมีการเชื่อมโยงความรู้ผ่านการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักคิดนี้ว่า “สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง และน ามาประยุกต ์
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นสุข” 
 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดระเบียบสังคมและความประพฤตินักเรียน โดยใช้รูปแบบ
สารวัตรนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยให้นักเรียนมาพักที่โรงเรียน มีครูดูแล
อย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและกระตุ้นให้โรงเรียนเห็นความส าคัญ 
ของการรายงานข้อมูลนักเรียน เร่งรัด ติดตามให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งส่งเสริม 
ให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพ่ิมขึ้น และจัดทีมงานนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาครูโดยสร้างเครือข่ายครูต้นแบบครูแกนน า - พัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวัย และมีความช านาญด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ 
ควรรวมกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงเพ่ือร่วมกันสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดหาวิทยากรเจ้าของภาษา พร้อม
ทั้งควรจัดอบรมครูในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 3.2.3 ด้านอ่ืนๆ  
  1) การด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ควรส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
โดยจัดให้มีวัสดอุุปกรณ์เพียงพอต่อการผลิตสินค้าและสามารถเพ่ิมก าลังการผลิตได้ พร้อมทั้งมีการวางแผนการตลาด 
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
  2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ชุมชนมีพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนรู้จักป้องกันห่างไกลยาเสพติด    
  3) ควรก าหนดวิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษาและครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการน ามาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน โดยใช้หนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัด และจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้/ผลิตสื่อเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรจัดท าเว็บไซต์ระบบอินทราเน็ตเพื่อรวบรวมสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สืบค้น ถ่ายโอนข้อมูลและเผยแพร่
ผลงานผ่านสื่อ ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือสร้างความตระหนักในการน ามาตรฐาน
และตัวชี้วัดในหลักสูตรไปปฏิบัติ 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 

ทีป่รึกษา 
 1. นายอ านาจ วิชยานุวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้จัดท า 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. นางสาวชมภู พ่ึงธรรม  หัวหน้ากลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพ้ืนที่  
 2. นายสิทธิพร วรรณวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
 3. นางสาวกฤษศราภรณ์  ศรีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
 
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล 
 1. ส านักงานศึกษาธิการภาค 3          
 2. ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 
 3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
 4. ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 
 5. ส านักงานศึกษาธิการภาค 7  
 6. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 7. ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 
 8. ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 9. ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 
 10. ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 
 11. ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 
 12. ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
 13. ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 
 14. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 15. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี
 16. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 17. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
 18. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 19. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
 20. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 21. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 22. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 23. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
 24. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 25. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
 26. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
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 27. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
 28. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
 29. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ 
 30. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
 31. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 32. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
 33. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 34. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 35. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
 36. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
 37. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
 38. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
 39. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 40. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
  
 
 
 
 
 
 
 


