แบบรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพืน้ ที่รบั ผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ศธจ.)
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ ด้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระ
และรายสาระ
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ ด้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน
เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
1.1.3 การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ีการกาหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/
V-NET ตามแนวทางกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 จานวนสถานศึกษาที่มีการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด
การดาเนินงานของสถานศึกษา
มีการตรวจสอบ/
จัดกิจกรรมการเรียน
จานวน
กาหนดเป้าหมายการ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
วิเคราะห์จุดอ่อนจุด
การสอน และ
สถานศึกษา แข็งผลการทดสอบ O- แก้ปัญหาจุดอ่อนเพื่อ ยกระดับค่าเฉลี่ย O(สังกัด)
ทั้งหมด NET/N-NET/ V-NET พัฒนาจุดแข็งรายสาระ NET/N-NET/V-NET
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
สพป.
103
103
100
103
100
103
100
สพม.
11
11
100
11
100
11
100
สช.
16
16
100
16
100
16
100
สอศ.
3
2
66.66
2
66.66
2
66.66
กศน.
3
3
100
3
100
3
100
รวม
136
135 93.33 135 93.33 135 93.33
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1.2 จุดแข็งของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET/N-NET/ V-NET ของสถานศึกษา เป็นรายสาระ/
รายทักษะใดกลุ่มสาระ/รายสมรรถนะใด (เรียงตามลาดับ)
- จุดแข็งของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
1) รายสาระ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2) รายสาระ การฟัง การดูและการพูด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3) รายสาระ ดาราศาสตร์และอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4) รายสาระ พลังงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5) รายสาระ การเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- จุดแข็งของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ชั้น ม.3
๑) รายสาระ/รายทักษะ หน้าที่พลเมือง ฯ
กลุ่ ม สาระ/รายสมรรถนะ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
2) รายสาระ/รายทักษะ การฟัง การดูฯ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาไทย
3) รายสาระ/รายทักษะ ชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร์
4) รายสาระ/รายทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กลุ่ ม สาระ/รายสมรรถนะ ต่ า งประเทศ
ภาษาอังกฤษ)
5) รายสาระ/รายทักษะ เลขาคณิต
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์
ชั้น ม.6
1) รายสาระ/รายทักษะ การอ่าน
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาไทย
2) รายสาระ/รายทักษะ ภูมิศาสตร์
กลุ่ ม สาระ/รายสมรรถนะ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3) รายสาระ/รายทักษะ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร์
4) รายสาระ/รายทักษะ ภาษากับความสัมพันธ์ฯ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
5) รายสาระ/รายทักษะ จานวนและการดาเนินการ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์
- จุดแข็งของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร
1) รายสาระ/รายทักษะ การดู การพูด
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาไทย
2) รายสาระ/รายทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ
3) รายสาระ/รายทักษะ เศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ สังคม
4) รายสาระ/รายทักษะ การคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์
5) รายสาระ/รายทักษะ พลังงาน
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร์

3
- จุดแข็งของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ V-NET สังกัด สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
1) รายสาระ/รายทักษะ ทางสังคมและการดารงชีพ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะหลักและทั่วไป
2) รายสาระ/รายทักษะภาษาและสื่อสาร
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะหลักและทั่ ว ไป
3) รายสาระ/รายทักษะการจัดการงานอาชีพ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะหลักและทั่ ว ไป
4) รายสาระ/รายทักษะการคือและแก้ไขปัญหา
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะหลักและทั่ ว ไป
5) จากการประเมินผลตาม สทศ. ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ
- จุดแข็งของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ N-NET สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
1) รายวิชา
2) รายวิชา
3) รายวิชา
4) รายวิชา
5) รายวิชา

เศรษฐกิจพอเพียง
ช่องทางการขยายอาชีพ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษา พลศึกษา
สังคมศึกษา

สาระ
สาระ
สาระ
สาระ
สาระ

การดาเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ
การดาเนินชีวิต
การดาเนินชีวิต
การพัฒนาสังคม

1.3 จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET/N-NET/V-NET ของสถานศึกษา เป็นรายสาระ/ราย
ทักษะใด กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะใด (เรียงตามลาดับ)
- จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
1) รายสาระ พีชคณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2) รายสาระ ภาษากับความสัมพันธ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
3) รายสาระ การวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4) รายสาระ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
5) รายสาระ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ชั้น ม.3
1) รายสาระ/รายทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลฯ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์
2) รายสาระ/รายทักษะ ภาษาและวัฒนธรรม
สาระ/รายสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ)
3) รายสาระ/รายทักษะ กระบวนการเปลี่ยนแปลงฯ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร์
4) รายสาระ/รายทักษะ วรรณคดีและวรรณกรรม
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาไทย
5) รายสาระ/รายทักษะ ภูมิศาสตร์
กลุ่ ม สาระ/รายสมรรถนะ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
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ชั้น ม.6
1) รายสาระ/รายทักษะ การวัดฯ
2) รายสาระ/รายทักษะ ภาษาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
๓) รายสาระ/รายทักษะ พลังงาน
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร์
๔) รายสาระ/รายทักษะ ประวัติศาสตร์
กลุ่ ม สาระ/รายสมรรถนะ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) รายสาระ/รายทักษะ วรรณคดีและวรรณกรรม
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาไทย
- จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร
1) รายสาระ/รายทักษะ การอ่าน การเขียน
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาไทย
2) รายสาระ/รายทักษะ พีชคณิตฯ
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์
3) รายสาระ/รายทักษะ ศาสนา ศีลธรรม
กลุ่ ม สาระ/รายสมรรถนะ สั ง คมฯ
4) รายสาระ/รายทักษะ การทดลอง
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร์
5) รายสาระ/รายทักษะ การอ่าน การเขียน
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ
ภาษาต่างประเทศ
- จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ V-NET สังกัด สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
- จุดอ่อนของการวิเคราะห์ผลการทดสอบ N-NET สังกัด สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
1) รายวิชา ภาษาอังกฤษ
สาระ ความรู้พื้นฐาน
2) รายวิชา คณิตศาสตร์
สาระ ความรู้พื้นฐาน
3) รายวิชา วิทยาศาสตร์
สาระ ความรู้พื้นฐาน
4) รายวิชา ทักษะการขยายอาชีพ
สาระ การประกอบอาชีพ
5) รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สาระ การพัฒนาสังคม
1.4 สถานศึกษามีวิธีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET/N-NET/ V-NET อย่างไร
1) วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เพื่อค้นหามาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข สาหรับจัดทาฐานข้อมูลและจัดทาแผนในการพัฒนา
2) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) จั ด กลุ่ ม นั ก เรี ย นจากผลการทดสอบออกเป็ น กลุ่ ม คุ ณ ภาพ 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ดี ม าก กลุ่ ม ดี
กลุ่ ม พอใช้ แ ละกลุ่ ม ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ค้ น หานั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย และวางแผนในการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน
4) กาหนดกลยุทธ์และแผนในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ที่ สอดคล้องสาเหตุของสภาพ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียน
๕) ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบเพื่อนาไปจัดการเรียนการสอน
๖) รายงานผลการดาเนินงานจากการค้นคว้าวิจัยถอดบทเรียนแห่งความสาเร็จ

5
1.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน
ที่พบจากการผลการทดสอบ O-NET/N-NET/ V-NET อย่างไร
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้
- วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล นาผลการวิเคราะห์มาออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
- ศึกษาค้นคว้ารูปแบบ/วิธีสอน/เครื่องมือ/นวัตกรรม เพื่อใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และผู้เรียน
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและผู้เรียน
- ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้
- บันทึกผลหลังสอน และนาผลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม พัฒนาหรือแก้ปัญหาต่อไป
2) สื่อสารสร้างความเข้าใจกับครูและผู้บริหาร เกี่ยวกับการสอบโดย
- เผยแพร่แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ไปยังโรงเรียน เพื่อให้วิเคราะห์ตัวชี้วัด
ที่ใช้ออกข้อสอบ และวางแผนการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมในการสอบ
- ชี้แจงแนวทางการสอบ รูปแบบข้อสอบและลักษณะข้อสอบ ให้โรงเรียนรับทราบ
1.6 หน่วยงาน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET/N-NET/ V-NET
ของสถานศึกษาอย่างไร
๑) สถานศึกษาจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้สูงขึ้น
๒) การพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ 21
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนของโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จในการยกระดับผล
สอบ O-NET เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นตัวอย่าง/แนวทาง ให้กับโรงเรียนอื่นๆ
๔) ทาข้อตกลงในการพัฒนาวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา
๕) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จ เช่น มอบรางวัล เกียรติบัตร โล่ ความดี
ความชอบ ศึกษาดูงาน ฯลฯ
1.7 สถานศึกษากาหนดเป้าหมายในการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันหรือไม่/อย่างไร
สถานศึกษาได้มีการกาหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูล
สารสนเทศในปัจจุบัน โดยตรวจสภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมินคุณภาพเพื่อวิเคราะห์
ว่าโรงเรียนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สาหรับจัดทาฐานข้อมูล (Baseline) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายโรงเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และนักเรียนรายบุคคล
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2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
1) นักเรียนให้ความสาคัญกับการสอบ O-NET/ N-NET/ V-NET มากขึ้น
2) ผลการสอบ O-NET/ N-NET/ V-NET ของนักเรียน นักศึกษา สูงขึ้น
3) นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ มากขึ้น
4) เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือในหมู่คณะ ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
5) การดาเนินงานที่เป็นระบบส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาอย่างยั่งยืน
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งของหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1 . โ ร ง เ รี ย น วั ด ธ ร ร ม เ จ ดี ย์ ตาบลบ้านแพ้ว
ชื่อนวัตกรรม “ติวเข้ม เติมเต็มสู่
ศรีพิพัฒน์
อาเภอบ้านแพ้ว
O-NET”
จังหวัดสมุทรสาคร
2. โรงเรียนวัดอ่างทอง
ตาบลอ่างทอง
ชื่อนวัตกรรม “อ่างทองพิทยาคา
อาเภอกระทุ่มแบน
รร่วมใจ
จังหวัดสมุทรสาคร
พัฒนาเด็กไทยสู่ O-NET”
3. โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม ตาบลโคกขาม
ชื่ อ นวั ต กรรม “ไม่ ย ากที่ จ ะมี
มิตรภาพที่ 95
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
วันนี้”
จังหวัดสมุทรสาคร
4. โรงเรียนบ้านคลองตัน
ตาบลเกษตรพัฒนา
ชื่ อ นวั ต กรรม “เรื่ อ งเล่ า ...จาก
อาเภอบ้านแพ้ว
ความตั้งใจสู่คุณภาพนักเรียน”
จังหวัดสมุทรสาคร
5. โรงเรียนวัดนางสาว
ตาบลท่าไม้
ชื่ อ นวั ต กรรม “กระบวนการ
อาเภอกระทุ่มแบน
ท างานเชิ ง ระบบโดยใช้ ว ง จร
จังหวัดสมุทรสาคร
คุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน(O-NET)”
๖. โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ผลการ
สอบ O-NET โดยการน าผลเพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๗.โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ หลั ก สู ต ร 52 ถนนเจษฎาวิ ถี ต.พั น ท้ า ย การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใ น
ภาษาอังกฤษ
นรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
การเรียนการสอน เช่น ipad Mac
และการจั ด ท าบทเรี ย นออนไลน์
iBook iTune U ที่ส่งเสริมให้
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รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี

๘.สมุทรสาครบูรณะ

ที่ตั้งของหน่วยงาน/สถานศึกษา

อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๙.สมุทรสาครวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๑๐.เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
1๑. กศน.อาเภอเมืองสมุทรสาคร

38 หมู่ 6 ต.ท่าจีน
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

๑2.กศน.อาเภอกระทุ่มแบน

อาเภอกระทุ่มแบน

๑3.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

อาเภอบ้านแพ้ว

รายการและรายละเอียด
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
นวัตกรรม
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
การใช้ Application ต่ า ง ๆ การ
คั ด สรรครู ผู้ ส อนต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น
เ จ้ า ข อ ง ภ า ษ า ใ น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ
ฝึ ก ทั ก ษะ ภาษาอั ง ก ฤษ ด้ ว ย
Google Sites และ QR Code
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-NET
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ RBL
โครงการปรับความรู้พื้นฐาน เป็น
การจั ด ติ ว เข้ ม ก่ อ นสอบ N-NET
ให้กับนักศึกษา และจัดสอนเสริม
ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่ยาก
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
การจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า น
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ / คอมพิ ว เตอร์
โดยสั่ ง ใบงาน/ใบความรู้ / ส่ ง งาน
ผ่านทางระบบออนไลน์

3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 ด้านผู้เรียน เช่น นักเรียนไม่ยอมแก้ไขการเรียนรู้ของตัวเอง ยึดติดกับคาถามใดคาถามหนึ่ง
มากเกินไป ขาดการเตรียมตัวที่ดี ไม่มีทักษะในการเขียน วิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบมากเกินไป มีปัญหาทาง
ครอบครัว ทาให้พฤติกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนไป ยึดติดกับวิชาใดวิชาหนึ่งมากเกินไป ให้ความสาคัญต่อการ
สอบน้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะนาผลจากการสอบไปใช้ทาอะไร
3.2 การเข้าถึงข้อมูล โรงเรียนบางแห่งที่นักเรียนมีคะแนน O-NET ต่า ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบ บางแห่งมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หรือแม้แต่ครูบางคนก็มีปัญหา
เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
3.3 พฤติกรรมการสอนของครู ครูส่วนใหญ่พยายามคิดหาวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริ มให้
นักเรียนเกิดความรู้ เกิ ด ทั ก ษะ ใน ก าร เรี ย น แต่ยัง มีครูที่ใช้ วิธีก ารสอนแบบบรรยายมุ่ง เน้น ให้เ ด็ กท่ อ งจ า
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นสาคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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3.4 ระดับความยากของข้อสอบ ข้อสอบ O-NET มีความยากง่ายแตกต่างกันไป วิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่
คิดว่ายากมาก คือ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมถึงข้อสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์
3.5 คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอน / ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ ในโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ขนาดกลางหลายแห่งที่นักเรียนมีคะแนนการสอบ O-NET ต่า มีจานวนครูไม่พอเพียงในบางกลุ่มสาระ ผู้บริหาร
ต้องแก้ไขโดยการนาครูในกลุ่มสาระอื่นไปสอนในกลุ่มสาระที่ครูขาดทาให้คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอน
ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีขึ้น
3.6 ภาระงานของครูมีมาก โรงเรียนหลายแห่งครูมีงานอื่นๆ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ
รวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ทาร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็น
งาน ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอนทาให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลงไม่สามารถสอนได้
เต็มที่จึงส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวต่าลงไปด้วย
3.7 ช่วงเวลาในการสอบและการแจ้ง ผลการสอบล่าช้า ทาให้เด็กไม่เห็นความสาคัญ นอกจากนี้การ
แจ้งผลการสอบที่ล่าช้า ทาให้ผู้บริหารและครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียน เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนา
ได้ทันท่วงที
3.๘) กิจกรรมของสถานศึกษามีค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ
เวลา ทาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของเหตุการณ์ในขณะนั้น
3.๙) ทรั พ ยากรบุ ค ลากรมี การหมุนเวี ยนสั บ เปลี่ ย นอยู่ บ่อ ยครั้ง มี ก ารโยกย้ า ยในแต่ ล ะช่ วงเวลา
ทาให้บุคลากรผู้สอนมีไม่ครบชั้นและไม่ตรงตามสาขาวุฒิเอกในการจัดการเรียนการสอน
3.๑๐) ความไม่พร้อมของนักเรียน ครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
3.๑๑) ความไม่พร้อมของครูด้านเวลา งานพิเศษมาก การเตรียมการสอนมีน้อย
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1. ควรมีนโยบายในการนาคะแนนผลการสอบ O-NET มาใช้ประโยชน์ให้มาก เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสาคัญของการสอบ O-NET เช่น การกาหนดสัดส่วนการนาคะแนนการสอบ O-NET มาใช้ใน
การพิจารณาการจบช่วงชั้นที่ 2 และ 4 ให้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้เด็กเห็นความสาคัญยิ่งขึ้น
2. ควรกาหนดช่วงเวลาในการแจ้งผลการสอบ O-NET ให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะทาให้โรงเรียนสามารถนา
ผล การสอบ O-NET ไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ สาหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียน
และใช้ประกอบการพิจารณาการสอบเข้าศึกษาต่อได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ โรงเรียน ตลอดจนตัวนักเรียน
ตระหนักถึงความสาคัญของการสอบ O-NET มากขึ้น
๓. นโยบายมีมากและมาแบบเร่งด่วน ซึ่งส่งผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔. ควรบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ควรนาครูออกนอกห้องเรียน
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4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
๑. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ควรหาแนวทางในการแจ้งผลการสอบให้ครูผู้สอนสามารถ
ทราบผลการสอบของนักเรียนที่ครูสอน เพื่อที่จะได้นาผลการสอบไปเป็นข้อมูลย้อนกลับสาหรับการพิจารณาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนของตนเองได้ทันเวลา
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกั บการสอบ O-NET / N-NET / V-NET ด้วยการใช้สื่อ และวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อที่สามารถทาให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้มากขึ้น
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ
PISA)
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับที่ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ
PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA)
1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการทดสอบ PISA
1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทาแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 จานวนสถานศึกษาที่มีการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวชี้วัด

สถานศึกษาที่เตรียม
ความพร้อมให้กับครู
เพื่อรองรับการ
ทดสอบ PISA

สถานศึกษาที่มี นร.
อายุ 15 ปี (ม.ต้น,
ม.ปลาย, ปวช.)
ได้ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการ
ทดสอบ PISA

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

27
11
38

100
100
100

27
11
38

100
100
100

จานวน
สถานศึกษา

หน่วยงาน/สถานศึกษา
(สังกัด)

สพป.
สพม.
สช.
สอศ.
รวม

จานวน
สถาน
ศึกษา
ทั้งหมด

27
11
3
๔๑

ทีม่ ี นร.
อายุ 15 ปี

(ม.ต้น,
ม.ปลาย,
ปวช.)
ทั้งหมด

27
11
5,933
5,971

สถานศึกษาที่มี นร.
อายุ 15 ปี (ม.ต้น,
ม.ปลาย, ปวช.)
ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
ทดสอบตามแนวทาง
ของการทดสอบ PISA
จานวน ร้อยละ

27
11
38

100
100
100
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1.2 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กับครู เพื่อรองรับการทดสอบ PISA อย่างไร
1.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA ในภาพรวม ทั้ง 3 ด้าน โดย
1) เชิญ รองวิชาการ /หัวหน้าวิชาการ และ ผู้รับผิดชอบในด้านการอ่าน การคิดคานวณ
และ วิทยาศาสตร์ เข้ารับฟังแนวทางการจัดสอบ PISA ลงสู่ชั้นเรียน
2) ผู้เข้าร่วมประชุม ขยายผล สู่ครูทุกคนในโรงเรียน
3) ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาการอ่านตามแนว PISA พัฒนาครูเพื่อสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่าน ตามแนว PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียน
1.2.2 สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA
ในภาพรวม ทั้ง 3 ด้าน โดย
1) สถานศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ PISA
(การอ่าน) จานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน
2) ครูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่ไ ด้รับการพัฒนาความสามารถด้ านการอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามแนวการประเมินผลนานาชาติ PISA (การอ่าน) ขยายผลแก่ครูในโรงเรียน
3) ประเมินความสามารถในการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งรายละเอียดเพื่อให้โรงเรียนเตรียมรับการประเมิน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การประเมินเป็นไปเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เพื่อให้ครูผู้สอนทราบ
ว่านักเรียน แต่ละคนมีผลการประเมินความสามารถและทักษะใดที่ควรได้รับการพัฒนา และครูผู้สอนจาเป็นต้อง
นาผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
3.2 การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรายงานผ่านระบบ
e–MES
3.๓ เกณฑ์ของระดับคะแนนและการแปลผลการประเมินเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
เกณฑ์ของระดับคะแนน
การแปลผล
ร้อยละ ๗๕ – ๑๐๐
ดีมาก
ร้อยละ ๕๐ – ๗๔
ดี
ร้อยละ ๒๕ – ๔๙
พอใช้
ร้อยละ ๐ – ๒๔
ปรับปรุง
๔) แนวทางการประเมินความสามารถในการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
PISA (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) หมายถึง ความรู้ และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและ
สาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความ หรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมิน คิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไป
ถึง จุดมุ่ง หมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน ทั้ง นี้เพื่อจะประเมินว่านักเรียนได้พัฒนา
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ศักยภาพในการอ่านของตนและสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด
๕) รูปแบบการประเมินความสามารถในการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
๕.๑ การอ่านข้อเขียนรูปแบบต่าง ๆ
การอ่านข้อความแบบต่อเนื่อง ให้จาแนกข้อความแบบต่างๆ กัน เช่น การบอก การพรรณนา
การโต้แย้ง และข้อเขียนความที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง เช่น การอ่านรายการ ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ แผนผัง
เป็นต้น
๕.๒ สมรรถนะการอ่านด้านต่าง ๆ
๕.๒.๑ การเข้าถึงและค้นคืนสาระ (Access and Retrieve): ความสามารถที่จะดึงเอาสาระ
ของสิ่งที่ได้อ่านออกมา
๕.๒.๒ การบูรณาการและการตีความ (Integrate and Interpret) ความเข้าใจข้อความที่ได้
อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความ
๕.๒.๓ การสะท้อนและการประเมิน (Reflect and Evaluate) ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่ าน
สามารถตีความ แปลความสิ่งที่อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความ พร้อมทั้งความสามารถในการ
ประเมินข้อความที่อ่าน และสามารถให้ความเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน
๕.๒.๔ คว ามสามาร ถใน ก าร ใช้ ก าร อ่ าน ปร ะ เมิ น คว ามรู้ แ ละ ทั ก ษะ ก าร อ่ า น
โดยดูความสามารถในการใช้การอ่านที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อเขียนได้มากน้อยเพียงใด
เช่น ใช้นวนิยาย จดหมาย หรือชีวประวัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ใช้หนังสือเรียนเพื่อการศึกษา เป็นต้น
๖) กาหนดการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๗) รายงานผ่านระบบ e – MES
1.3 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.) มีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA อย่างไร
ดาเนินการสอนสอดแทรก และฝึกให้นักเรียนได้ทาแบบทดสอบแนว PISA โดยการทดสอบในครั้งนี้
เน้นทักษะการอ่าน จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประเมินทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยนาผลที่ได้จาก
การประเมินแจ้งให้ครูผู้สอนทราบว่านักเรียน แต่ละคนมีผลการประเมินความสามารถและทักษะใดที่ควรได้รับ
การพัฒนา และครูผู้สอนนาผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน
1. สารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น คะแนนเฉลี่ยรายวิชาของนักเรียนในประเทศต่างๆ
สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) ซึ่ง มี "ครู" ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
ผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยได้ระดั บมาตรฐานนานาชาติ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการดาเนินการตามโครงการ
โดย ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส ารวจและรวบรวมได้ จ ากสถานศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การได้ เ ป็ น แบบอย่ า ง
(Best Practice) เพื่อสังเคราะห์ และสรุปถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยรายวิชา จากนั้นจัดทา
กรอบแนวทางในการพัฒนาครูและจัดทาคู่มือการฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตาม
โครงการวิจัยนานาชาติ (PISA)
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3. จัดทาความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูล การวิจัย ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาครู คู่มือการฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA)
กับหน่วยงาน องค์การ สถานศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาครู โดยใช้คู่มือที่ได้จากการวิจัยฯ และใช้วิทยากร
ซึ่งเป็นครูผู้สอนจากสถานศึกษาต้นแบบ (Best Practice) ที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และการอ่านสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA)
1.4 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น , ม.ปลาย, ปวช.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA แก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ดาเนินการสอนสอดแทรก และฝึกให้นักเรียนได้ทาแบบทดสอบแนว PISA โดยให้โรงเรียนมีนโยบาย
ให้ครูนารูปแบบตามแนวทางของการทดสอบ PISA เข้ามาสอดแทรกเพื่อพัฒนานาการจัดการเรียนการสอน และ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือ
มีผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
1.นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบในลักษณะการเขียนตอบหรือให้คาอธิบายหรือการตอบที่ต้องคิด
วิเคราะห์ ตีความ และสะท้อนเอาความคิ ด ของตนที่ต อบสนองต่ อข้ อ ความที่ไ ด้อ่ านหรื อ ข้อมู ล ที่ ใ ห้ ม ากขึ้ น
2.นั ก เรี ย นมี พื้ น ฐานของสาระการเรี ย นรู้ และทั ก ษะที่ จ ะใช้ ใ นการเรี ย นต่ อ ระดั บ สู ง มากขึ้น
โดยเฉพาะการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งการอ่านยังเป็นเรื่องที่ต้องบังคับหรือทาเพื่อให้ได้ สิ่งตอบแทนทั้ง
ในรู ป ของคะแนน หรื อ สิ่ ง จู งใจอื่น ๆ มากกว่ า การอ่ า นเพื่อการเรี ยนรู้ หรื อ ต่ อ ยอดความรู้ ด้ว ยความอยากรู้
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. โรงเรียนวัดนางสาว
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การใช้ DLTV
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การใช้ DLTV
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การใช้ DLTV
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
๔. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเมิ นความสามารถในการอ่ า น
มัธยมศึกษา เขต ๑๐
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA
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3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นมาก ทาให้ขาดความต่อเนื่องและไม่มีเวลาในการดาเนินการ
3.2 ความล่าช้าของงบประมาณ
3.3 ครูผู้สอนในสาระอื่น ๆ ยังไม่ให้ความสาคัญต่อการจัดสอบ PISA
3.๔ คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอน / ครู ไ ม่ครบตามกลุ่ ม สาระ มีจานวนครูไ ม่พอเพี ย ง
ในบางกลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องแก้ไขโดยการนาครูในกลุ่มสาระอื่นไปสอนในกลุ่มสาระที่ครูขาดทาให้คุณวุฒิ
ของครูไม่ตรงตามสาระการสอนส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู
3.๕ ภาระงานของครูมีมาก โรงเรียนหลายแห่งครูมีงานอื่ นๆ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ
รวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ทาร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็น
งานที่ไ ด้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอนทาให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลงไม่สามารถสอน
ได้เต็มที่
3.๖ บางโรงเรียนไม่สามารถใช้อิน เทอร์ เน็ตได้ เนื่องจากบริบททั่วไป เช่นโรงเรียนที่ห่างไกลไม่ มี
สัญญาณใดๆ เข้าถึง
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
๑. ทุกคนในสถานศึกษาควรตระหนัก และให้ความสาคัญต่อการนา PISA สู่ชั้นเรียน
๒. ควรมีนโยบายในการนาคะแนนผลการสอบ PISA มาใช้ประโยชน์ให้มาก เพื่อให้นักเรีย น
ตระหนักถึงความสาคัญของการสอบ PISA ซึ่งจะทาให้เด็กเห็นความสาคัญยิ่งขึ้น
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
กาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ถึงการนาแบบทดสอบแนว PISA สู่ชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรม
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย (ศธจ.)
2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
KPI: ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2560
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(นิยาม: ระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินงานด้าน
อาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ด้านเครื่องเล่น ด้านการรับส่งนักเรียนและการจราจร)
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 จานวนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 1-3 และเด็กเล็ก) และจานวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
จานวน
สถานศึกษา จานวน
นักเรียนปฐมวัย
สถานศึกษาที่มีระบบ
ที่เปิดสอน ประชากร
(อนุบาล 1-3 และ
ป้องกันภัยทั้งภายในและ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
ระดับ
วัยเรียน
เด็กเล็ก)
ภายนอกสถานศึกษา
(สังกัด)
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ทั้งหมด
(คน)
(แห่ง)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
สพป.
103
4,980
7,507
100
103
100
สช.
20
4,406
4,406
100
20
100
อปท.
19
4,050
4,050
100
4,050
100
รวม
142
13,436 15,963
100
15,963
100
หมายเหตุ: จานวนประชากรวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ใช้ข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร์ของแต่ละพื้นที่ (อาเภอ/
จังหวัด)
1.2 สถานศึกษาได้ดาเนินการในด้านต่างๆ อย่างไร เพื่อเป็นการป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย
- ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนได้จัดห้องเรียน สนามเด็กเล่นที่มั่นคง ถาวร ปลอดภัยสาหรับเด็ก
- ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่หลากหลาย เหมาะสม
สาหรับเด็กปฐมวัย
- ด้านเครื่องเล่น เครื่องเล่นสนามมีสภาพดี มั่นคงและแข็งแรง
- ด้านการรับส่งนักเรียนและการจราจรมีการจัดระบบจราจรในโรงเรียน และที่ถนนนอกโรงเรียน
มีคนคอยอานวยความสะดวกในการข้ามถนน
- ด้านโภชนาการมีการจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย
- ด้านสุขอนามัยมีการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน การแต่งการที่สะอาด แปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน ดื่นนม
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- ด้านอื่นๆ
ก. มี ร ะบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย มี ก ารสาธิ ต และอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั นอั คคีภัย
แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ข.มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาคัดกรองเด็กที่มีลักษณะสมาธิสั้น
ค.มีการส่งเสริมทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย มีการสอนว่ายน้า
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
๑. ความโดดเด่นของโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย การสอนแบบมอนเตสซอรี่ และมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน
๒. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกรายการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีซึ่งประสบความสาเร็จทุกโครงการทุกปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามมาตรฐานและแนวทางการจัดการศึ ก ษา
ปฐมวั ย แบบบู รณาการเป็นระบบอย่า งต่ อ เนื่ องเป็ นรูป ธรรม เช่ น การจั ด การเรี ยนรู้ แบบโครงการ Project
Approach วันวิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ศิลปะ วันวิชาการเปิดบ้าน ซึ่ง เป็น
รูปแบบการจัดกิ จกรรมที่นักเรียนได้ลงมือ ปฏิ บัติ Active Learning มีความสุขในการเรี ยนรู้พร้อ ม ๆ กับได้
ประสบการณ์ตรง
๓. เด็กปฐมวัยมีการใช้เทคโนโลยีทั้งระบบ ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1.โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ม.2 ต.มหาชัย อ.เมือง
การสอนแบบ BBL
จ.สมุทรสาคร 74000
การสอนแบบมอนเตสซอรี่
2.โรงเรียนเอกชัย
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การสอนแบบ BBL
74000
การสอนแบบมอนเตสซอรี่
3.โรงเรียนวัดป้อมวิเชียร
957 ต.มหาชัย อ.เมือง
การสอนแบบ BBL โครงการบ้าน
โชติการาม
จ.สมุทรสาคร 74000
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4.โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
การสอนแบบ BBL
(วันครู 2500)
จ.สมุทรสาคร 74120
สนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน
ได้รับโรงเรียนพระราชทาน
๕. โรงเรียนอนุบาลสมฤดี
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร -รางวั ล โรงเรี ย นพระราชทาน
บู ร ณ า ก า ร โ ด ย นั ก เ รี ย น เ ป็ น
ศูนย์กลาง
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๖.โรงเรียนปัญจพรพิทยา

349 หมู่ 4 ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

-เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทยฯ
-ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า น กี ฬ า
ยิ ม น า ส ติ ก เ ด็ ก เ ล็ ก เ พื่ อ เ พิ่ ม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สุขภาพกาย
และจิตที่ดี เป็นการสร้างภูมคุ้มกัน
ที่ดีตั้งแต่วันเด็ก ตลอดจนส่ง เสริม
ให้เป็นนักกีฬาที่ดีต่อไปในอนาคต
ท าให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ร างวั ล
ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองการแข่ ง ขั น
ยิ ม นาสติ ก เด็ ก เล็ ก ปี 2016 ณ
กรุ ง ปั ก กิ่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชน
จี น 3 ปี ซ้ อ น และพั ฒ นาต่ อยอด
เป็ น นั ก กี ฬ าระดั บ จั ง หวั ด และ
นักกีฬาทีมชาติต่อไป

3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 ครูย้ายบ่อย
3.2 ผู้บริหารย้ายบ่อย
3.3 งบประมาณไม่เพียงพอ
3.๔ ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ปกครองไม่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือแนวทางการศึกษา
3.๕ ปัญหาการเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง เช่น พ่อแม่ไปทางานทาให้เด็กส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ และถูกปล่อย
ให้อยู่กับสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้เด็กสมาธิสั้นไม่พร้อมต่อการเรียนรู้
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1) เพิ่มงบประมาณ
๒) ควรประชุมชี้แจงการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง
๓) ผู้ปกครองทุกคนควรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
1) ควรมีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และต่อเนื่อง

17

นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ศธจ.)
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียน
เครือข่ายของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
KPI: ร้อยละของครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน
KPI: ร้อยละของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่
ภาษาไทย รวมทั้งครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ
Master Trainer ตามโครงการ
Boot Camp
Boot Camp

สังกัด

สพป
สพม.
สช.
สอศ.
กศน.
รวม

ครูที่ผ่าน
การอบรม
Boot
Camp
(คน)

111
32
4
41
188

ครูที่ผ่าน
การอบรม
Boot Camp

สามารถนา
เทคนิคการ

ร้อยละ

เรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการ
สอน (คน)

111
32
4
28
171

100
100
67
68.29
83.82

Master
Trainer
ตาม
โครงการ
Boot
Camp
(คน)

1
1

Master
Trainer
ตาม
โครงการ
Boot Camp
ที่สามารถเป็น

ร้อยละ

ครูแกนนา
(คน)

1
1

100
100

สถานศึกษา
ที่จัดสภาพ
แวดล้อม
ภายใน
ห้องเรียน
และนอก
ห้องเรียน
เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
(แห่ง)

103
11
114

1.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง
- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
๑) มีป้ายคาศัพท์/ประโยคต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สื่อการเรียนการสอน มุมหนังสือ บัตร
คา(คาศัพท์/ประโยค) เกมส์
๒) มีการให้นักเรียนช่วยจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีมุมหนังสือ ค้นหาความรู้เพิ่มเติม
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มีป้ายคาศัพท์ สานวนต่างๆ ที่มักใช้ในชีวิตประจาวัน
๓) ป้ายคาศัพท์ชื่อสิ่งของ หรือ อุปกรณ์ใกล้ตัวนักเรียน จัดป้ายนิเทศ นาเสนอคาศัพท์ สิ่งของ
เป็นภาษาอังกฤษ เทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ แสดงผลงานนักเรียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสื่อต่างๆ หรือการใช้เกมในการสอน
5) จัดมุมภาษาอังกฤษในห้อง
- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่
๑) ป้ายภาษาอังกฤษห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ, ป้ายคาศัพท์/ประโยค/คาคม 2 ภาษา (ไทย+
อังกฤษ) ตามสถานที่ในโรงเรียน
๒) นักเรียนได้ฝึกการสนทนากับครูชาวต่างชาติ
1.3 สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไร
1) จัดครูผู้สอน(ครูไทย)ตรงตามวิชาเอก(ภาษาอังกฤษ)
2) เรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (ครูอัตราจ้าง)
3) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน(Classroom Language) สม่าเสมอ
4. ครูได้รับการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : Boot Camp และนา
ความรู้ไปใช้ในชั้นเรียน
5) สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการพั ฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครูและนักเรียน
6) ครูเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ
7) จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนในโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน
8) ชมรม/ชุมนุมภาษาอังกฤษในโรงเรียน ตามความสนใจของนักเรียน
9) จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนในระดับโรงเรียน, กลุ่มโรงเรียน และ
ส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
10) สนับสนุน ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
11) ครู แ ละนั ก เรี ย นพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยใช้ สื่ อ แอปพลิ เ คชั่ น Echo English,
Echo Hybrid, Eng24
๑๒) นักเรียนได้เรียนรู้คาคมภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 คาคม
๑๓) ทาโครงการ English Communication
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
1) การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : Boot Camp
2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ แอปพลิเคชั่น Echo English, Echo Hybrid, Eng24
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2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
-ห้องเรียน EP
-โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
-จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูผู้สอนจบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ และครูชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษา
-มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ
-งบประมาณ
2.โรงเรียนเอกชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
-เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ PEER Center
-โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
-จัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก และ
ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
-มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ
-จัดทดสอบทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ นักเรียนทุกระดับชั้น
3.โรงเรียนวัดนางสาว
อาเภอกระทุ่มแบน
-เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ PEER Center
-เป็นโรงเรียนในฝันมุ่งสู่
มาตรฐานสากล
-จัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก และ
ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
-มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ
ค่ายภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
-งบประมาณ
๔. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ต.มหาชัย อ.เมือง
ก า ร ใ ช้ Google Site ค รู แ ล ะ
QR Code ในการทาแบบทดสอบ
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๕.โรงเรียนกระทุ่มแบน
“วิเศษสมุทคุณ”

ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน

โครงการจัดการเรียนการสอนโดย
ครูชาวต่างประเทศ

๖.โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว

๗. โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์
อุปถัมภ์

ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว

แบบฝึกการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษด้วย
โปรแกรมInsight English

๘. โรงเรียนวัดหลักสองส่งเสริม
วิทยา

ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว

กิจกรรมวันคริสต์มาส

๙. กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

อาเภอบ้านแพ้ว

๑๐. กศน.อาเภอกระทุ่มแบน

อาเภอกระทุ่มแบน

๑๑. กศน.อาเภอเมืองสมุทรสาคร

อาเภอเมืองสมุทรสาคร

โ ค ร ง ก า ร ส อ น เ ส ริ ม ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ
โครงการการเรียนรู้ภาษาอัง กฤษ
ผ่านแอปพลิเคชัน บนมือถือ
โ ค ร ง ก า ร ส อ น เ ส ริ ม ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ

3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 ผู้รับผิดชอบงานนโยบาย รับผิดชอบหลายงาน/โครงการจึงทาให้ขาดการนิเทศ กากับ ติดตาม
3.2 ได้รับแจ้งแนวดาเนินการและการจัดสรรงบประมาณช้า
3.3 ความไม่ชัดเจน/ซ้าซ้อนของภาระงานในแต่ละกลุ่มงาน
3.๔ นักเรียนบางส่วนไม่มี Smart Phone ใช้
3.๕ ระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ต อาจยังไม่เสถียรต่อการใช้งาน
3.๖ วัสดุที่ใช้จัดทาป้ายนิเทศไม่ค่อยทนทาน จึงต้องแก้ไขบ่อย ๆ
3.๗ การจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง
3.๘ ผู้เรียนจดจาคาศัพท์ได้ในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ พอผ่านไปและไม่ได้พบเจอคาศัพท์บางคา
นักเรียนก็จะลืมคาศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ใช้
3.๙ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
3.๑๐ โปรแกรมใช้ได้เฉพาะบุคคล
3.๑๑ สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหา / ไม่รวดเร็ว
3.๑๒ โรงเรียนเล็ก ๆ รับนักเรียนที่มีความหลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา ทาให้ต้องเตรียมปูพื้นฐานนานมาก เมื่อมีการสอบวัดหรือประเมินทาให้นักเรียนและครู
เครียด รู้สึกไม่ยุติธรรม ควรให้นักเรียนได้เรียนตามธรรมชาติวิชา ให้ครูได้สอนและจัดกิจกรรมตามธรรมชาติวิชา
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4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1) ให้ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษเพิ่มมากขึ้น/และ
ค้นหาสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ นามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นอย่างเหมาะสม
2) จัดสรรงบประมาณในการจัดทาป้ายนิเทศบอกสถานที่ให้ความรู้ที่ทนทาน
3) เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนจดจาได้แม่นยาและเข้าใจถึงการนาไปใช้
๔) การจั ด แข่ ง ขั นทั กษะภาษาอั ง กฤษส าหรับ นัก เรีย น ควรน าไปจั ด พร้ อมกับ การจั ด แข่ง ขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานและงบประมาณซ้าซ้อน ไม่ควรแยกจัดต่างหาก
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
ควรเปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการอบรม Boot Camp
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นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ศธจ.)
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
จัดกระบวนการเรียนการสอน
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการ จัดการศึกษาโดยบูรณาการ
เพื่อสร้างกระบวนการคิด
คิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
วิเคราะห์

สังกัด

สพป.
สพม.
สช.
สอศ.
กศน.
รวม

จานวน
สถาน
ศึกษาที่มี

จานวน
สถาน
ศึกษา
ที่จัด
จานวน
กระบวน
สถาน
การเรียน
ศึกษา
การสอน
ทั้งหมด
เพื่อสร้าง
(แห่ง)
กระบวน
การคิด
วิเคราะห์
(แห่ง)

ร้อยละ

103
11
23
3
3
143

100
100
100
100
100
100

103
11
23
3
3
143

นวัตกรรม

เพื่อเพิ่ม
ทักษะ
การคิด
วิเคราะห์
แก่
ผู้เรียน
ปีการ
ศึกษา
2559
(แห่ง)

103
11
23
3
3
143

จานวน จานวน
สถาน
สถาน
จานวน
ศึกษา ศึกษาที่
สถานศึก
ที่จัดการ จัดการ
ษาที่มี
นวัตกรรม
ศึกษา
ศึกษา
เพื่อเพิ่ม
โดย
โดย
ทักษะ
บูรณา
บูรณา
เพิ่มขึ้น/
การคิด
การองค์ การองค์
ลดลง
วิเคราะห์
ความรู้ ความรู้
ร้อยละ
แก่
แบบ
แบบ
ผู้เรียน
สะเต็ม สะเต็ม
ปีการ
ศึกษา
ศึกษา
ศึกษา
ปีการ
ปีการ
2560
ศึกษา
ศึกษา
(แห่ง)
2559 2560
(แห่ง)
(แห่ง)

103
11
23
3
3
143

เท่าเดิม
100
0
100
0
100

10
4
23
3
3
43

20
11
23
3
3
60

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ร้อยละ

100
63.64
0
100
0
87.88
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2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
๑) นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ ทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากผลงาน
ของตนเองผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีทั้ง ข้อมูลเนื้อหาวิช า
ซึ่งเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตอันจะก่อให้เกิดความรู้และทักษะที่นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1.โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
39/10 หมู่ 4 ตาบลคอกกระบือ สถานศึกษาจัดประชุมปฏิ บั ติ ก าร
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
๒. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ม.2 ต.มหาชัย อ.เมือง
การเรียนรู้ project based
จ.สมุทรสาคร 74000
learning
๓. โรงเรียนเอกชัย
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การเรียนรู้ project based
74000
learning
๔. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM
จ.สมุทรสาคร 74120
๕. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
อ.เมือง
คณิตวิทย์ และเทคโนโลยี
2. เครื่องปลูกและแยกถั่วงอกด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
ต.มหาชัย
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบ
๖.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
อ.เมือง
STEM Education
2. เครื่องขอดเกล็ดหนังปลา
3. อุปกรณ์คว้านไส้มะระจีน
๗.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณ
ต.อ้อมน้อย
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
ชนูปถัมภ์
อ.กระทุ่มแบน
STEAM in my life
๘.โรงเรียนสมุทรสาคร
วุฒิชัย
๙. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ต.บ้านเกาะอ.เมือง

กีฬาฟุตซอล

ต.โคกขาม
อ.เมือง

โครงงานนวัตกรรมสบู่จากดอกธูป
ฤๅษี นาไทยสู่ยุค 4.0
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๑๐.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร
๑๑.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์
อุปถัมภ์

ต.บางโทรัด
อ.เมือง

โครงงานเครื่องถนอมอาหาร

ต.ยกกระบัตร
อ.บ้านแพ้ว

โครงงานพัดลมดูดอากาศผลิต
กระแสไฟฟ้า

3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการสอนมากกว่าที่ควรจะเป็น
3.๒ ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ทาให้ไม่มีเวลาฝึกทักษะกระบวนการคิดให้
นักเรียนได้ไม่เต็มที่ และกระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่ครูวางไว้
3.๓ ศึกษานิเทศก์ มีภารกิจงานหลายด้านหลายโครงการส่งผลกระทบต่อการนิเทศ กากับ ติดตามอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง
3.๔ สถานศึกษามีครูไม่ครบวิชาเอก คนหนึ่งสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงส่งผลทาให้ใช้เทคนิคที่
น่าสนใจได้น้อย
3.๕ การอบรม พัฒนาครูในหลักสูตร ที่เน้นด้านการคิดวิเคราะห์ ทั้ง ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล และเทคนิคการสอน ยังมีจานวนน้อย และไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.๖ ความไม่ต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบโครงการ เนื่องจากครูมีการโยกย้ายบ่อย และมีครูบรรจุใหม่มาก
ยังขาดประสบการณ์และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1) ควรลดภาระงานและการอบรม/สัมมนาต่างๆ เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และควรมีการจัดสรรตาแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอนให้กับสถานศึกษา
2) ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สนองตอบทักษะการ
คิดในรูปแบบ ต่างๆ ให้มากขึน้
3) ควรจัดกิจกรรมประกวดผลงานครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
และการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพื่อกระตุ้นให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และควรสังเคราะห์
รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้อย่างสนุก สนาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา
4) กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ควรมีนโยบาย การสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อครูสถานศึกษา
5) ควรจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูเพิ่มในสาขาที่ขาดแคลนให้กับสถานศึกษา
6) สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ครู แ ละบุ ค ลากรเห็ น ความส าคั ญ ของ การจั ด การเรี ย นการ
สอนสะเต็มศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
สร้างเวทีวิชาการให้กับนักเรียน ครู นาเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (ศธจ.)
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
KPI: จานวนจังหวัดที่ได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
KPI: ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและ
การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
KPI: สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษา
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสาย
อาชีพ หรือไม่
 จัดทาแผนฯ
 ไม่ได้จัดทาแผนฯ
1.2 ยุทธศาสตร์/มาตรการในการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพของจังหวัดมีอะไรบ้าง
๑) พั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด 1 หลักสูตร
๒) จัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (public forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ ของจังหวัด
1.3 จานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและ
การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียนที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
จานวนนักเรียนทั้งหมด
อาชีพและการแนะแนวการศึกษา
ร้อยละ
(คน)
สังกัด
เพื่ออาชีพ (คน)
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
รวม
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
รวม
สพป.
1,238
1,238
1,238
1,238 100
สพม.
8,179 5,632 13,811
8,179 5,632 13,811 100
สช.
7,874 1,431 627
9,932 6,300 1,431 627 8,358 84.15
สอศ.
รวม
7,874 10,848 6,259 24,981 6,300 10,848 6,259 23,407 94.71
1.4 หน่วยงาน/สถานศึกษาสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับ
ผู้เรียนอย่างไร
1. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาสายอาชีพเข้ามาแนะแนวให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษา
ต่อในสายอาชีพ
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2. สนับสนุนให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ หรือฝึกงาน หรือค้นหาอาชีพในสถานที่เด็กสนใจ เพื่อให้
เด็กทดลองด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชานั้น ๆ
3. เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ มาให้การแนะแนวน้อง ๆ
4. จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพ
๕. จัดสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
๖. คัดสรรและเผยแพร่ best ptactice การสรางเสริมประสบการณ์อาชีพ
1.5 จานวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผู้เรียนระดับม.ปลาย (คน)
ผู้เรียนระบบ
ผู้เรียนระดับ ปวช. (คน)
สังกัด
(สายสามัญ: ม.4-ม.6)
ทวิศึกษา
(ปวช.1-ปวช.3)
*ไม่รวมทวิศึกษา
(คน)
*ไม่รวมทวิศึกษา
สพป.
89
สพม.
สช.
สอศ.
4,896
อปท
รวม
89
4,896
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
- ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. โรงเรียนบ้านสวนหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านสวนหลวง
การท า MOU กั บ โรงเรี ย นฐาน
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่ ม แบน เทคโนโลยี
จ.สมุทรสาคร 74110
2.โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
หมู่ที่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง
การท า MOU กั บ โรงเรี ย นฐาน
จ.สมุทรสาคร 74000
เทคโนโลยี
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
-
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นโยบายที่ 6 การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ (ศธจ.)
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
KPI: ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
KPI: ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
KPI: ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรง
ในการฝึกอาชีพ และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
KPI: ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา (จาแนกเป็นราย
สถานศึกษา)
ระดับความพึงพอใจ
สถานศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
√
2.วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
√
3.วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
√
หมายเหตุ: รวมสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาด้วย
1.2 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาแล้วมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มีงานทา/ศึกษาต่อ/อื่นๆ
ร้อยละของ
มีงานทาหรือ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จ
ประกอบ
สังกัด
ปีการศึกษา 2559
ศึกษาต่อ
อื่นๆ (ระบุ)
การศึกษา
อาชีพอิสระ
(คน)
(คน)
(คน)
มีงานทา
ภายใน
1 ปี (คน)
ระดับ ปวช.
สอศ. (รัฐบาล)
1,282
200
861
127
15.60
ระดับ ปวส.
สอศ. (รัฐบาล)
397
152
192
23
38.30
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1.3 จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2559-2560
ปวช.
ปวส.
ผู้เรียนระบบ ผู้เรียนระบบ
ผู้เรียนระบบ ผู้เรียนระบบ
เพิ่มขึ้น/
เพิ่มขึ้น/
สังกัด
ทวิภาคี
ทวิภาคี
ทวิภาคี
ทวิภาคี
ลดลง
ลดลง
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ร้อยละ
ร้อยละ
2559 (คน) 2560 (คน)
2559 (คน) 2560 (คน)
สอศ. (รัฐบาล)
588
732
+ 24.44
314
384
+ 22.11
1.4 สถานศึกษามีมาตรการในการเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างไร
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. 3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
-
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นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ศธจ.)
8.1 การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
KPI: จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
KPI: จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีชั้นเรียน
ไม่เหมาะสม
KPI: จานวนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นโยบายและตัวชี้วัด
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่
❑ ไม่มี
 มี
1.2 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นอย่างไร
- ใช้ ICT ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน ให้โ รงเรี ยนขนาดเล็ ก ในจั ง หวัด ได้ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีการตั้งกลุ่มในการส่งข้อมูล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นการจัดตั้งกลุ่มในจังหวัด
ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มปัญจมิตร เป็นต้น
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีชั้นเรียนไม่
เหมาะสมหรือไม่
 ไม่มี
❑ มี
1.4 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นอย่างไร
- ให้ครูจากโรงเรียนขนาดใหญ่ช่วยสอนนักเรียน
1.5 ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน ๒๗ โรงเรียน
(สพป. ๒๔ โรงเรียน , สพม. ๓ โรงเรียน)
และปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน ๒๘ โรงเรียน (สพป. ๒๕ โรงเรียน , สพม. ๓ โรงเรียน)
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
๑.โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยใจ Management with HEART
By Pensiri
๒. ใช้ DLTV เป็นสื่อในการสอนแทนครูขาดแคลน
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2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
๑. สพป.สมุทรสาคร
หมู่ ๒ ถ.วัดช่องลม ตาบลท่าจีน ๑ ) โรงเรียนบริหารจัดการด้วย
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ศิลปะการบริหารด้วยใจ
(ประชานุเคราะห์)
Management with HEART by
Pensiri
๒ ) DLTV เป็นสื่อในการสอนและ
แทนครูขาดแคลน
๓ ) DLTV การจั ด การเรี ย นการ
สอนโดยใช่ สื่ อ โทรทั ศ น์ ท างไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV ในการแก้ไข
การเรี ย นรู้ แ ละแก้ ปั ญ หาครู ข าด
แคลน
๔ ) DLTV เป็ น สื่ อ การเรี ย นการ
สอ น ที่ มี คุ ณ ภาพ
คั ด สร ร
ครู ผู้ ส อนได้ เ ป็ น อย่ า งดี ตรงตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร เข้าใจง่าย มี
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ มี ก า ร วั ด ผ ล
ประเมินผลทุกวิชา
๕) DLTV สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยแก้ปัญ หาครูขาดแคลนหรือ
ครูผู้สอนไม่ตรงตามวิชาเอกได้เป็น
อย่างดี
๖) DLTV ส่ ง สั ญ ญาณ ถ่ า ยทอด
ความรู้ได้ตรงตามตารางที่ก าหนด
ทาให้โรงเรียน ครู รู้ล่วงหน้าและ
เตรียมการสอน สื่อ ได้ถูกต้อง
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
๓.๑ ชุมชนไม่ยอมให้รวมโรงเรียน
๓.๒ โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีผู้บริห ารโรงเรียน บางโรงเรียนเป็นครู 1 คน และเป็นครูใหม่ ข าด
ประสบการณ์ในการบริหารและการทางาน
๓.๓ เครื่ อ งส่ ง สั ญ ญาณ และจอที วี เสื่ อ มคุ ณ ภาพด้ ว ยความเก่ า แก่ โ รงเรี ย นไม่ มี ง บประมาณ
ในการจัดซื้อ
๓.๔ ค่าไฟฟ้าราคาแพง โรงเรียนขนาดเล็กต้องรับภาระสูง
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3.๕ ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3.๖ ครู ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถจะย้ า ยไปอยู่ ใ นโรงเรี ย นขนาดใหญ่ ท าให้ ข าดผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
๑) โรงเรียนขนาดเล็กควรมีผู้บริหารโรงเรียน หากจาเป็นต้องมีบุคลากรครูเพียงคนเดียว
ควรเน้นผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน
๒) กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายให้ชัดเจนว่า กรณีมีโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า ๖๐ คน
ให้ผู้บริหารโรงเรียนที่ใกล้เคียงเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวด้วย และมีมาตรการในการให้ขวัญกาลัง ใจ
แก่ผู้บริหารโรงเรียน
๓) ให้ อปท.รับโอนโรงเรียนขนาดเล็กไปดูแลหรือโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า ๖๐ คน
ให้ปรับเป็นศูนย์การเรียนของ กศน.
๔) จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะของ DLTV ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
๕) จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจัง ทั่วถึง
๖) ควรสนับสนุนงบประมาณเป็นการเฉพาะในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๗) ควรจัดสรรตาแหน่งให้โรงเรียนขนาดเล็กเป็นการเฉพาะ เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
จะ
ขาดแคลนทุกด้าน
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
๑) ควบคุมและดูแลรักษา ช่วยเหลือซ่อมแซมระบบ DLTV ให้โรงเรียนใช้งานได้เสถียร
๒) จัดสรรงบประมาณค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมให้โรงเรียนขนาดเล็กอย่างเพียงพอ
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นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้ (ศธจ.)
9.1 การอ่านออก เขียนได้
KPI: ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้
9.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
KPI: ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.2-ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 จานวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2560
อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2560
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ปีการศึกษา
2560
สังกัด

นักเรียน
ชั้น ป.1
ทั้งหมด
(เฉพาะเด็ก
ปกติ)

(คน)

สพป.
4,086
สช.
1,371
หมายเหตุ: นับเฉพาะนักเรียนปกติ

จานวน
นักเรียน
อ่านออก
เขียนได้

จานวน
นักเรียน
ชั้น ป.2ป.3 ทั้งหมด

จานวน
นักเรียนที่
อ่านคล่อง
เขียนคล่อง

(เฉพาะเด็ก
ปกติ)

(เฉพาะเด็ก
ปกติ)

(เฉพาะเด็ก
ปกติ)

(คน)

(คน)

(คน)

8,183
2,675

3,878
2,560

3,892
1,234

ร้อยละ

95.26
90

ร้อยละ

96.83
95.70

1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีรูปแบบหรือวิธีการเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ อย่างไร
1. ประกาศนโยบายการอ่านออกเขียนได้ เป็นวาระสาคัญของสถานศึกษา
2. สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
3. จัดทามาตรการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน
4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียน
5. กากับ นิเทศติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน
6. ถอดบทเรียน โรงเรียนที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐%
7. ประกวด Best Pracetice ครู ด้านการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และมอบขวัญกาลังใจแก่โรงเรียน
ครู และนักเรียน
1.3 หน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษา มี รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นชั้ น ป.2-ป.3 อ่ า นคล่ อ ง
เขียนคล่อง อย่างไร
1) ทาความรู้จัก ศึกษาปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล สารวจข้อมูลนักเรียนทุกคนแล้วจัดทาสารสนเทศ
แสดงจานวนนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง พร้อมระบุปัญหาและสาเหตุ
2) จัดทาโครงการ/แผนพัฒนาการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหา
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3) สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทา แล้วนามาใช้พัฒนาการอ่านการเขียน
4) เตรียมการสอน
5) จัดทาคู่มือนักเรียน“คาใหม่-คายาก”ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนทุกคน
6) จัดป้ายนิเทศ/บัตรคาศัพท์ใหม่จากบทเรียน
7) จัดมุมหนังสือในห้องเรียน
8) ให้นักเรียนทาการบ้านเกี่ยวกับคาศัพท์วันละ 2-5 คา
9) สอนซ่อมเสริมและบันทึกผลการสอนทุกครั้ง
10) ประเมินการอ่านการเขียน ของนักเรียน
๑๑) ใช้วิธีพื้นฐานเช่นเดียวกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปรับคาศัพท์ให้ยากขึ้น จัดหาหรือ
มอบหมายให้อ่านหนังสือนอกเวลา ฝึกเขียนเรื่องราวสั้น ๆ
๑๒) มีการกาหนดกิจกรรม เช่นโค้ดลับ ถอดรหัส สนุกกับอักษร ปิงโก สุภาษิตไทย อะไรเอ่ย ปริศนา
ฟ้าแลบ เป็นต้น ซึ่งมีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
เมื่อผู้เรียนอ่านออกเขียนได้/อ่านคล่องเขียนคล่อง ทาให้เกิดผลทางบวกผู้เรียน ดังนี้
- ทาให้ผลการเรียนในวิชาอื่นๆ ดีขึ้น
- ทาให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่างๆ
- ทาให้รอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์
- ทาให้ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้
- ทาให้เรียนอย่างมีความสุข และเกิดความเพลิดเพลิน
- ทาให้เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน
- ทาให้มีความเชื่อมั่นตนเองในการเรียนมากขึ้น
- ทาให้สามารถสืบค้นความรู้ได้ด้วยตนเองและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- ทาให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
- ทาให้มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น
- ทาให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถวิเคราะห์เรื่องราวจากเรื่องที่อ่านได้
- ทาให้ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับต่างๆ มากขึ้น
- ทาให้มีความพร้อมทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- ทาให้ชีวิตพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์

34
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. โรงเรี ย นวั ด ศรี ส าราญราษฎร์ ตาบลอ้อมน้อย
ชื่อผลงาน “อ่านเขียน ได้ถูกต้อง
บารุง
อาเภอกระทุ่มแบน
ไม่บกพร่องการสื่อสาร”
จังหวัดสมุทรสาคร
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
139 หมู่ 1 ตาบลหลักสาม
วิจัยในชั้นเรียน
อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
เลขที่ ๒ ถนนสุคนธวิท
การมีส่วนร่วมของภาคี 3 ฝ่าย
ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
4. โรงเรียนวัดบางปิ้ง
ตาบลบางปิ้ง
ชื่ อ นวั ต กรรม “กล่ อ งหรรษา
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
พาสนุก”
จังหวัดสมุทรสาคร
5. โรงเรียนวัดนางสาว
ตาบลท่าไม้
ชื่ อ น วั ตก ร ร ม “ก ร ะ บว น การ
อาเภอกระทุ่มแบน
บริ ห ารจั ด การนั ก เรี ย นที่ อ่ า นไม่
จังหวัดสมุทรสาคร
ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียน
ไม่คล่อง ด้วย RIVER Model”
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 ด้านบริหารจัดการ
- ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอต่อการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนา ติดตามการดาเนินการ อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนยังไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง
- โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น
- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลในเรื่องเดียวกัน มีหลายหน่วยงาน ทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อนและสร้างภาระด้านการรายงานข้อมูลและพบปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน นโยบายสาคัญมีหลายเรื่อง
และปฏิบัติแบบแยกส่วน ขณะที่บุคลากรในสถานศึกษามีจากัด
3.2 ด้านครูผู้สอน
- ครูผู้สอนต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน
- ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย/ครูที่จบเอกภาษาไทย ทาให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่หลากหลาย
- ผู้ปกครองบางท่านมีความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอน
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3.๓ ด้านผู้เรียน
- นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัวหลายประการ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ได้ตามปกติ
- นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนพิเศษ ไม่สามารถสอนให้อ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี
- นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการอ่านหนังสือ เนื่องจากมีความสนใจและให้ความสาคัญกับสื่อเทคโนโลยี
มากเกินไป
- มีนักเรียนย้ายเข้า-ออก ในรอบปี จานวนมาก
- นักเรียนที่ป่วยเรื้อรัง ขาดเรียนบ่อย ทาให้ไ ด้รับการพัฒนาและฝึกฝนการอ่านการเขียนไม่ต่อเนื่อง
- การกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงไป เพราะเปิดเทอมเด็กเพิ่งจะเลื่อนชั้น
มาจากระดับชั้นอนุบาลซึ่งยังอ่านไม่คล่อง
- นักเรียนมีความแตกต่างในด้านการรับรู้
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
- ควรนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอน อย่างต่อเนื่องจริงจัง และเป็นระบบ ตลอดจนพิจารณาเพิ่มจานวน
ศึกษานิเทศก์ให้เพียงพอกับการนิเทศ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาการอ่านการเขียน
- ควรจัดสรรอัตราครูที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยให้กับ โรงเรียนและพัฒนาครูผู้สอนในเรื่อง
เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดเรียนการสอนและกระตุ้นให้ครูผลิตสื่อหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อสร้างความสนใจและความเข้าใจให้กับนักเรียน
- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนหาวิธีการและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับผู้เรียน
- ควรมีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและแก้ ปั ญ หาได้ ต รงจุ ด ควรใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น นัก เรี ย นกลุ่ ม พิเ ศษที่ ต่ า งกั น สร้ า งเจตคติ ที่ ดี กั บ
ผู้ปกครองในเรื่องความบกพร่องทางการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและหลากหลายตาม
ความสนใจของนักเรียน และควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
- ควรมีการประสานงานการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล ที่เหมือนกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดภาระ
การรายงานและความซ้าซ้อน รวมทั้งไม่เกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน ควรมีการบูรณาการนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไป
พร้ อ มกั น เพื่ อ ลดภาระงานต่ า งๆของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา และควรก าหนดนโยบายเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือข่ายเพื่อผลิตสื่อหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาการอ่านการเขียน
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นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (ศธจ.)
10.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด และมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม
10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
KPI: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 จานวนสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการของ
ต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณหรืออื่นๆ แบบมีส่วนร่วม
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และ
น้อมนาแนวคิดหลักปรัชญาของ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือน้อมนาแนวคิด
ของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการอื่นๆ แบบมีส่วนร่วม
ในการดาเนินชีวิต (คน)
สังกัด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
สถานศึก
ผู้เรียน
สถานศึกษ
ผู้เรียน
ษาที่
ร้อยละ
ที่เข้าร่วม
ร้อยละ
าทั้งหมด
ทั้งหมด
ดาเนินการ
โครงการฯ
(แห่ง)
(คน)
(แห่ง)
(คน)
สพป.
103
50
48.55 30,903 30,903
100
สพม.
11
11
100
13,811 13,811
100
สช.
23
23
100
14,338 11,471
80
สอศ.
3
3
100
2,736
2,736
100
กศน.
3
3
100
4,721
4,721
100
รวม
143
90
89.71 66,509 63,642
96
1.2 สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการของต้นสังกัด
หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ หรือโครงการอื่นๆ แบบมีส่วนร่วม อย่างไร
๑. โรงเรียนได้รับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
๒. สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการ ดังนี้
- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
- โครงการโรงเรียนสุจริต + โรงเรียนวิถีพุทธ

37
1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อ มนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียน อย่างไร
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้ างเสริ มให้ผู้ เรียนดาเนินชีวิต ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ในโรงเรียน โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างในการดาเนินงานและจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน
ระหว่างครู/นักเรียน กับชุมชน
2. โรงเรียนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่างพอเพียง ผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และสามารถ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมที่เกิดขึ้น
3. โรงเรียนมี Best Practice 1 โรงเรียนอาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ เป็นแบบอย่างได้
4. โรงเรียนดาเนินงานจัดกิจกรรมสภานักเรียน และสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. โรงเรียนดาเนินงานตามมาตรฐานโครงการโรงเรียนสุ จริ ต ทั้ง 5 มาตรฐาน 16 ตัวชี้วัด ได้แก่
มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ มาตรฐานการบริหารงบประมาณ มาตรฐานการบริหารงานบุคลากร มาตรฐาน
การบริหารงานทั่วไป และมาตรฐานด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ
6. โรงเรียนสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักในการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ เน้นการปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน
7. โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความถนัด
ของนักเรียนแต่ละบุคคล
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรบ้าง
๑. โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 5 ดาว ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประโยชน์กับ
นักเรียน คือ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
๒. นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ สามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ รักษาระเบียบวินัย มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
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2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สานักงาน
ที่ตั้งหน่วยงาน/สานักงาน
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
๑. โรงเรียนบ้านคลองแค
หมู่ที่ 2 บ้านคลองแค ต.อ้อมน้อย โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ระดั บ 5 ดาว
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ของ สพฐ.
74130
๒.โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ระดั บ 3 ดาว
จ.สมุทรสาคร 74110
ของ สพฐ.
๓.โรงเรี ย นวั ด ป้ อ มวิ เ ชี ย รโชติ ก า 957 ต.มหาชัย อ.เมือง
โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ระดั บ 3 ดาว
ราม
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ของ สพฐ.
74000
๔.โรงเรียนวัดบางน้าวน
หมู่ที่ 4 ต.บางโทรัด อ.เมือง
โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ระดั บ 3 ดาว
สมุทรสาคร
ของ สพฐ.
จ.สมุทรสาคร 74000
๕.โรงเรียนกุศลวิทยา
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
การปลูกเมลอนในโรงเรือน
๖. กศน.อาเภอบ้านแพ้ว
อาเภอบ้านแพ้ว
สถานศึกษาร่วมกับครู กศน.ตาบล
ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งในพื้ น ที่ ใ นรู ป แบบกลุ่ ม
โดยสัง เกตจากการทางานร่วมกัน
ของนักศึกษา
๗. กศน.อาเภอกระทุ่มแบน
อาเภอกระทุ่มแบน
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจาตาบล
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการอบรมอาสายุ ว กาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
1. บางโรงเรียนยังไม่เข้าใจในการจัดโรงเรียนคุณธรรม
๒. ความไม่ต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบโครงการ
๓. ครูบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจงานนโยบาย
๔. โรงเรียนขาดการทางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. นักศึกษามีจานวนมากทาให้ไม่สามารถนานักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการเดียวกันได้ทั้งหมด
๖. การรับรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน
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4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1) พัฒนาผู้บริหาร คณะครู ให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
๒) สร้างความตระหนักได้เห็นความสาคัญในเรื่องงานนโยบายของรัฐบาล
๓) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๔) สถานศึกษามีการกาหนดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี ในแต่ละปีงบประมาณ
๕) บูรณาการร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
สร้างขวัญและกาลังใจกับโรงเรียน, ผู้บริหาร, ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในโรงเรียน
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นโยบายที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค (ศธจ.)
11.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
KPI: ร้อยละของสานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติได้
11.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อ มูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษาเพื่อ การ
วางแผนและการกากับ ติดตาม ประเมินผล
KPI: ร้อยละของสานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
11.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
KPI: ร้อยละของสานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ได้ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสู่การปฏิบัติหรือไม่ และดาเนินการอย่างไร
❑ ไม่มี
 มี ดาเนินการอย่างไร
น านโยบายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การ โดยผ่ า นการ
พิจารณา เห็นชอบเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
1.2 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจหรือไม่ อย่างไร
❑ ไม่มี
 มี ดาเนินการอย่างไร
- แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารบริหารข้อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาจัง หวัด เพื่อสารวจ
จัดทา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร
1.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง หรือไม่
❑ ไม่มี
 มี ดาเนินการอย่างไร
- ใช้ประสานงานที่หลากหลายช่องทาง
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
- มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ๔ ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
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2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. 3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
- บุคลากรบางส่วนของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติ
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
- ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
-
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นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ (ศธจ.)
14.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นาผลการพัฒนามาใช้
ในการเรียนการสอน
14.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : PLC
KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผล
การพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามนโยบาย
1.1 จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นาผลการพัฒนามาใช้ใน
การเรียนการสอน และจานวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผล
การพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
การพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC

สังกัด

สพป.
สพม.
สช.
สอศ.
กศน.
รวม

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม
โครงการ
พัฒนาครู
รูปแบบครบ
วงจร
(คน)

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม
โครงการ
พัฒนาครู
รูปแบบครบ
วงจร นาผล
การพัฒนามา
ใช้ในการเรียน
การสอน (คน)

ร้อยละ

428
136
๖๕๙
139
56
1,418

428
136
๖๕๙
139
56
1,418

100
100
๑๐๐
100
100
100

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม
ครูที่ผ่านการ
กระบวนการ
พัฒนาตาม
สร้างชุมชน
กระบวนการ
แห่งการเรียนรู้
สร้างชุมชน
(PLC) นาผล
แห่งการเรียนรู้
การพัฒนามา
(PLC) (คน)
ปรับการเรียน
การสอน (คน)

1,483
211
87
0
1,781

1,483
211
87
0
1,781

ร้อยละ

100
100
100
0
100

1.2 ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นาผลการพัฒนามาใช้ใ นการ
เรียนการสอนอย่างไร
1) นาความรู้จากวิชาที่อบรมมาใช้ตรงตามกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ
2) ขยายผลแก่เพื่อนร่วมงาน/สายชั้น/กลุ่มสาระเดียวกัน ทาให้ความรู้ขยายผลต่อนักเรียนได้มาก
ขึ้นได้มีการพูดคุยถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน และระดับสาระวิชา
๓) ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนิเทศครูผู้สอนด้วยกัน โดยการจัดคู่นิเทศเพื่อหา
ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
๔) หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอแก่ฝ่ายบริหาร
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๕) จัดการเรียนการสอนโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนว่านักศึกษามี
พัฒนาการในเนื้อหารายวิชานั้น ๆ อย่างไร
๖) ครูผู้สอนนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน Smart phone มีการวัดและประเมินผลผ่านทางApplication โดยใช้
Google form และใช้เกมในการสร้างความสนใจของนักศึกษาก่อนเข้าสู่บทเรียน โดยใช้ Kahoot
๗) ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการอบรม สามารถนาไปประยุกต์ ตกผลึกเป็น
แนวคิดมุมมองสู่การพัฒนาในการเรียนการสอน
1.3 ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนามา
ปรับการเรียนการสอน อย่างไร (การจัดการศึกษาของสถานศึกษา)
1) นามาพัฒนาในกลุ่ม/สาระวิชาที่รับผิดชอบ
2) บูรณาการกับกลุ่ม/สาระวิชาต่าง ๆ
๓) นาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน เช่นมาทาสื่อการเรียนในรูปแบบที่ทันสมัย
๔) ครูที่ผ่านการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอด PLC ให้กับครู
ภายในโรงเรียน โดยแต่ละกลุ่มสาระ เมื่อทา PLC ร่วมกันจะได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียนร่วมกัน จึงทาให้สามารถนาเอาข้อสรุปในส่วนนั้น มาพัฒนาและแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้มาก
ขึ้น
๕) ครูได้ส่งเสริมสนับสนุน และได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ได้นาผลการ
พัฒนามาปรับการเรียนการสอน โดยการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการทางาน การให้บริการ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า
1. โครงการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ
2. โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่
3. โครงการออกให้บริการทางวิชาการวิชาชีพต่อสถานศึกษา
4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5. โครงการนานักเรียนให้บริการด้านวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชน
1.4 หลักสูตรการพัฒนาครูที่เป็นจุดเน้นของสังกัด ได้แก่
1) เน้นทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอน
2) เน้นคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
๓) พัฒนาตามแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๔) หลักสูตรที่อบรมให้ความรู้ ทักษะ และความเป็ น ครู ของสถาบั น ครู พั ฒ นารั บ รอง และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารให้ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะตาม ว. 21
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2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
1) นักเรียนมีความสุข สนใจ เกิดความอยากรู้อยากเรียนจากการปฏิบัติจริง
2) นักเรียนมีภาวะผู้นา มั่นใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
3) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
๔)ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ ทาประโยชน์
ต่อชุมชน
๕) นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
๖) นักศึกษาได้เรียนรู้ตามวิถีชีวิตจริงที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของนักศึกษา ทา
ให้ผลการวัดผลประเมินผลในสาระทักษะการดาเนินชีวิตอยู่ในระดับสูงสุด
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1. โรงเรียนบ้านสวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
- ครูทุกสายชั้นมีการสร้างทีมงาน
PLC และมีการกากับติดตามอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี
2. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย พลศึกษาจานวน
4 คน เป็นแกนนาเข้าร่วมประชุม
อบรมถอดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามกระบวนการ PLC โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา จัดโดย
ศูนย์พี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล
- ครูการงานอาชีพ ศิลปะ และ
พลศึกษา จานวน 7 คน
เป็น แกนนาเข้าอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
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3. โรงเรียนวัดน่วมกานนท์

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

๔. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

๕.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ สมุทรสาคร
1.กศน.อาเภอเมืองสมุทรสาคร

อาเภอเมืองสมุทรสาคร

2. กศน.อาเภอกระทุ่มแบน

อาเภอกระทุ่มแบน

- คณะครูทุกคนเข้ารับการอบรม
ถอดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามกระบวนการ PLC โดยทาการ
อบรมกั บ คณะครุ ศ าสตร มห า
วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา
คณิตคิดสนุก
การขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบ
พันธุ์ปัญญา
โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน
การเรียนการสอนในรูปแบบ BBL
และรูปแบบสะเต็มศึกษา

3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 การอบรมใช้เวลาราชการ ทาให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3.2 การรับรู้หลักสูตรตามโครงการยังไม่ทั่วถึง
3.3 หลักสูตรบางหลักสูตรที่ครูสนใจ ปิดรับสมัครไว สถานที่จัดอบรมไกล
3.๔ การทา PLC ในระดับโรงเรียนยังไม่เข้มแข็งพอ เพราะขาดความชานาญและความเข้าใจ
3.๕ เวลาในการทา PLC มีน้อย ด้วยภาระงานต่างๆ ของโรงเรียน
3.๖ ครูผู้สอนบางคนขาดความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี ทาให้การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1) การอบรมควรใช้วันหยุดราชการ
2) หลักสูตรโครงการควรแจ้งผ่านเว็ปไซต์ และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทาง
3) หลักสูตรต้องมีครบทุกกลุ่มสาระและเปิดให้ครบทุกภาค
๔) ควรสร้างความเข้าใจ ตระหนัก และรับรู้นโยบายร่วมกันอย่างชัดเจน
๕) ครูควรพัฒนาการสอนด้วยวิธี เทคนิคต่าง ๆ ให้หลากหลายขึ้น
๖) มุ่งเน้นการพัฒนาครูในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่ าง
เหมาะสม และตรงตามความต้องการของนักศึกษา
๗) สร้างครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขยายผลไปสู่ครูผู้สอนคนอื่น ๆ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
๑)ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถก าหนดหลั ก สู ต รได้ เ องเพื่ อ ให้ ต รงตามความต้ อ งการ/ปั ญ หาของ
สถานศึกษาและเสนอคุรุพัฒนาอนุมัติหลักสูตร
๒) จัดโครงการ/กิจกรรมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม สื่อในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษา
๓) มี ก ารน าเสนอ และขยายผลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
แก่นักศึกษา ไปสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ใช้เป็นรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๔) ครู ผู้ ส อนต้ อ งบู ร ณาการทรั พ ยากรร่ ว มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น องค์ ค วามรู้ สื่ อ รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
๕) จัดทาคลังสื่อสาหรับครูผู้สอนใช้ในการกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นเว็บไซต์ที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อรายวิชาต่าง ๆ ให้ครูผู้สอนทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้
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นโยบายที่ 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด (ศธจ.)
15.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดและลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
KPI: จานวนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
KPI: จานวนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
15.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
ประเด็นคาถาม
1. ผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่
❑ ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ (ถ้าดาเนินการ) ดาเนินการอย่างไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งทาหน้าที่เลขานุการสานักงานลูก เสือ
จังหวัดสมุทรสาคร (ตาม พระราชบัญญัติลูกเสือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้ดาเนินการจัดทาจัดทาแผนพัฒนาลูก เสือ
จังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
๑. อบรม/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสถานศึกษาที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา จานวน
27 โรงเรียน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
และขยายผลลงสู่โรงเรียน
1.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่
❑ ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ (ถ้าดาเนินการ) ดาเนินการอย่างไร
๑. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได้ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ครั้งที่ 1 ภาคกลาง
ในจังหวัดสมุทรสาคร
๑.๒ โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ครั้งที่ 1 ภาคกลาง
ในจังหวัดสมุทรสาคร
๑.๓ โครงการจั ด งานชุ ม นุ ม ยุ ว กาชาดส่ ว นภู มิ ภ าค (8 ภู มิ ภ าค) เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก
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๒. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ
มัธยมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญ ประโยชน์ เป็นกิจกรรมหลักในการ
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุ ทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเสริมสร้าง ผู้เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนระดั บ
มัธยมศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ ญ ประโยชน์
ส่ง เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการ ฝึกอบรมและมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้ง นี้ให้ปฏิบัติตามข้อบัง คับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
1.3 สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)
จานวนสถานศึกษา
สังกัด

สพป.
สพม.
สช.
สอศ.
กศน.
รวม

ทั้งหมด (แห่ง)

ที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/
ยุวกาชาด/เนตรนารีในการ
จัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (แห่ง)

27
11
16
3
3
60

27
11
16
3
3
60

ร้อยละ

100
100
100
100
100
100

1.4 สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจ กรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) อย่างไร
๑) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมทักษะชีวิต ของผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ใช้กระบวนการศึกษาเพื่อสร้าง ความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือ
เนตรนารีและยุวกาชาด คือ หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด เป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ เพื่อให้ได้ลูกเสือที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
นโยบายทั้ง ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรม และห่างไกลยาเสพติด
๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด จานวน 27 โรงเรียน ได้จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
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๓) อบรมให้ความรู้ด้วยการจัดโครงการยุวกาชาดพื้นฐานให้กับนักศึกษา
๔) สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอน ในสาระการพัฒนาสังคม
๕) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ให้กับนักศึกษา กศน.
๖) ใช้กระบวนการเป็นจิตอาสา อาสาสมัคร เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวม
2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง
จุดแข็ง
๑) มีหลักสูตรที่ชัดเจน
๒) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกปี
๓) สร้างจิตสานึกในการรักชุมชน รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔) นักศึกษามีจิตใจเอื้อเฟ้อช่วยเหลือผู้อื่น และมีความเสียสละ
๕) นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม ตลอดจน
ประเทศชาติ
๖) นักศึกษาสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ตลอดจนบูรณาการใช้ใน
ชุมชนและสังคม
๗) ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา และเกิดความรักความสามัคคี รักจักเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการดาเนินงานตามประเด็นนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร
รายการและรายละเอียด
รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
นวัตกรรม
1.วัดนางสาว
29/5 หมุ่ 7 ตาบลท่าไม้อาเภอ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดบูรณาการ
(ถาวรราษฎร์บารุง)
กระทุ่มแบน
กับ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดสมุทรสาคร
2.ทีปังกรวิทยาพัฒน์
3.วัดใหญ่บ้านบ่อ
๔. สมุทรสาครวุฒิชัย / ลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดให้โทษ

หมู่ 2 ตาบลอาแพง
อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
2 หมู่ 3 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

- จัดกิจกรรมนักเรียนลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติด
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๕. สมุทรสาครบูรณะ / ลูกเสือ
และยุวกาชาดจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย

ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร

๖. กศน.อาเภอเมืองสมุทรสาคร

38หมู่6 ต.ท่าจีน
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

๗.กศน.อาเภอกระทุ่มแบน

อาเภอกระทุ่มแบน

๘.กศน.อาเภอบ้านแพ้ว

อาเภอบ้านแพ้ว

- ขยายผลเครือข่ายต้านภัยยาเสพ
ติด
- นักเรียนรู้จักโทษและห่างไกลยา
เสพติดให้โทษ 100%
๑. ลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาดรับ
บริจาคนมกล่องและระดมทุนจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง พ่อค้า แม่ค้า
ประชาชน เพื่อนาเงินไปซื้อนมและ
ของเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร
๒. ตัวแทนลูกเสือและสมาชิกยุว
กาชาด นานมและของเยี่ยม เข้า
เยี่ยมผู้ป่วยทุกวันที่ ๑๒ สิงหาคม
และ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
๓. ตัวแทนลูกเสือและยุวกาชาด
ผู้ปกครอง พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน
ที่ร่วมบริจาคพึงพอใจกับโครงการ
นี้ ๑๐๐% อยากให้ดาเนิน
โครงการนี้ต่อไป
โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด
เบื้ อ งต้ น มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา
โครงการยุ ว กาชาดนอกโรงเรียน
นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย
จิ ต ใจ และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มุ่ ง เน้ นให้ นัก ศึ ก ษาเป็ นผู้ เสี ยสละ
ทาตนให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบ
วินัยในตนเอง มีความรับผิ ด ชอบ
ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม
โครงการอาสายุวกาชาด หลักสูตร
พื้นฐานยุวกาชาด
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3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบาย
3.1 ยังขาดวิทยากรเฉพาะ(หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
3.2 ไม่ มี ห น่ ว ยงานกลางในส่ ว นภู มิภ าค เพื่ อ สนั บ สนุ น เชื่ อ มโยงสถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ในจั ง หวัด
สมุทรสาคร
3.๓ การจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต ๑๐ จัดโครงการไม่สามารถนานักเรียนทั้งหมด ม.๑-ม.๓ ทุกคน ทุกโรงเรียน (60 โรงเรียน) เข้าร่วมอบรมได้
เนื่องจาก ไม่มีสถานที่ในการจัดค่ายพักแรม ดังนั้น โรงเรียนที่จัดค่ายม.1-ม.3 จึงต้องเช่าสถานที่พักแรมในการ
จัดค่ายลูกเสือพักแรม จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายสูง
3.๔ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนอกสถานที่มักเบียดบังเวลาการเรียนการสอน
3.๕ บางสถานศึกษามีขนาดใหญ่ ทาให้มีจานวนนักศึกษามาก จึง ไม่สามารถนานักศึกษาทั้ง หมด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ/ยุวกาชาดในครั้งเดียวกันได้ จาเป็นจะต้องแบ่งนักศึกษาเป็นหลายรุ่น
3.๖ งบประมาณที่ ได้ รั บจั ด สรร ไม่ เ พี ย งพอต่ อการจั ด โครงการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ /ยุ วกาชาดให้กับ
นักศึกษาทุกคน เพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะต้องนาไปจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาด้วย
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย
1) ควรจัดให้ครอบคลุมลงมาถึงระดับประถมศึกษา /ทุกสังกัด
2) ให้มีการรวมพลลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
3) ควรสนับสนุนงบประมาณ สื่อ วัสดุฝึกอย่างต่อเนื่องทุกปี
๔) เข้าค่ายในช่วงปิดภาคเรียน
๕) กิจกรรมค่ายลูกเสือ โรงเรียนใช้สถานที่โรงเรียนตัวเองจัดกิจ กรรมเข้า ค่าย เพื่อประหยัด
งบประมาณที่ใช้จ่ายให้น้อยลง
๖) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จัดอบรมโครงการเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด จึงมีการสอนในภาพรวม โดยให้โรงเรียนส่ง นักเรียนเข้าอบรม จานวน ๑ หมู่ ประมาณ ๘-๙ คน และ
ครูผู้ดูแล ๑ คน เพื่อเข้ารับการอบรม และกับมาโรงเรียนให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด แบ่งปันความรู้และแชร์
ประสบการณ์ให้พี่สู้น้องฟัง และนาไปถือปฏิบัติ ต่อไป
๗) นากระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการดาเนินงานตามนโยบาย
จัดโครงการอบรมลูกเสือ/ยุวกาชาด โดยสอดแทรกเนื้อหาที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา เช่น การปฐม
พยาบาล การมีจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

