แบบ รต 2/61
แบบรายงานผลการตรวจราชการ และการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เขตตรวจราชการที่ 5
------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบการตรวจราชการ และการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 2
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบั บ นี้ เป็ น การตรวจราชการ ติ ด ตาม ตามประเด็ น นโยบาย
การตรวจราชการและตั ว ชี้ วั ด การตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาที่ เป็ น หน่ ว ยรั บ การตรวจในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละเขตตรวจราชการ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
ตามประเด็นนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่รายงานตามแบบการตรวจราชการฯ ใช้ข้อมูลปี การศึกษา 2561 และ/หรือข้อมูลที่ไ ด้
ดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน
หน่ ว ยงานที่ เป็ นหน่ ว ยรับ การตรวจ ซึ่ ง ต้ องรายงานผลการตรวจราชการ และการติ ด ตามของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มีดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนั้น ๆ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานข้อมูลสถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ เช่น สกอ. (ร.ร.
สาธิต) การศึกษาพิเศษ, อปท. ตชด. พศ. วธ. เป็นต้น (โดยแยกเป็นรายสังกัด)
4. สานักงาน กศน.จังหวัด รายงานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด
5. อาชีวศึกษาจังหวัด รายงานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน
หน่วยรับการตรวจ :
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
1. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน และพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
1.1.3 กาหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ออกตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินการ
1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จานวน ๑๖๑ แห่ง
2. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบ/วิ เคราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ผลการทดสอบ
O-NET/N-NET/V-NET ปี ก ารศึ ก ษา 256 0 ทั้ ง รายกลุ่ ม สาระและรายสาระ จ านวน ๑๓ ๕ แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๕ ของสถานศึกษาทั้งหมด
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3. สถานศึกษาในสังกัดที่ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน และพัฒนา
จุดแข็งรายสาระ ปีการศึกษา 2561 จานวน ๑๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๕ ของสถานศึกษาทั้งหมด
4. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ ไ ด้ ก าหนดเป้ า หมายการยกระดั บ ค่ า เฉลี่ ย O-NET/N-NET/V-NET
ตามแนวทางกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน ๑๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๕ ของสถานศึกษาทั้งหมด
5. การด าเนิ น การตรวจสอบ/วิ เคราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ผลการทดสอบ O-NET/N-NET/V-NET
ปีการศึกษา 2560 ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระของสถานศึกษาในสังกัดโดยภาพรวมเป็นอย่างไร
สถานศึกษาทุกสังกัดมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ของแต่ละสถานศึ กษา และน าผลคะแนนการทดสอบ O-NET ของปี 2559 แต่ ละกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
มาวิเคราะห์โดยให้ครูผู้สอนวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการพัฒ นา
จุดแข็ง - จุดอ่อน ในการทดสอบ O-NET ในปีต่อไป
6. การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน และพัฒนาจุดแข็งรายสาระ
ที่พบของสถานศึกษาในสังกัด ดาเนินการอย่างไร
- ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน และพัฒนาจุดแข็งรายสาระที่พบ
ของสถานศึกษาในสังกัด โดยดาเนินการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งดาเนินการดังนี้
1) สอนเน้นการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนมีการปฏิบัติผ่านกิจกรรม กระบวนการ
กลุ่ม ผ่านการทาโครงงาน
2) สอนแบบ PDCA, PTTA, PAOR (Routine to Research)
3) สอนแบบบูรณาการการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน รวมถึงคุณลักษณะพึงประสงค์
4) มีการประเมิน เป็นระยะ ๆ โดยใช้ข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบ O-NET มีการบันทึกคะแนน และ
นาไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
5) นารูปแบบข้อสอบและกระดาษคาตอบ O-NET ไปใช้สอบในห้องเรียน
7. หน่วยงานมีการกาหนดเป้าหมายเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ของสถานศึกษา
ในสังกัดหรือไม่/อย่างไร
มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส ทุกสังกัด โดยดาเนินการดังนี้
1) กาหนดค่าเฉลี่ย O-NETของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2) กาหนดค่าเฉลี่ย O-NETของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา
โดยให้ทุกโรงเรียนทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกันเพื่อไปให้ถึงค่าเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๕
8. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบO-NET/N-NET/V-NET ของผู้เรียนให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด/หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
- ปัจจัยที่ส่งผลให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
1) มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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2) การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยร่ ว มประชุ ม วางแผน ระดมความคิ ด หาแนวทางพั ฒ นาการพั ฒ นาวิ ช าการของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3) การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ ก.ต.ป.น. ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ก ารจั ด การศึ ก ษาและ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการวางแผนดาเนินการ ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
4) การดาเนินการจัดสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
5) การนาผลการประเมิน Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6) การประกาศนโยบายนับถอยหลัง Countdown การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
7) การทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดาเนินการพัฒนา
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
8) นิเทศติดตามช่วยเหลือให้ขวัญกาลังใจการดาเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
9) พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง อย่างต่อเนื่อง
10) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
1๑) การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
- ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทาให้ไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
1) เวลาทากิจกรรมมีเยอะ ทาให้สนใจน้อยลง
2) นักเรียนบางคนไม่ให้ความสาคัญ
3) การออกนอกห้องเรียนของเด็กและครู การใช้ เวลาเรียนไปทากิจกรรมอื่น ทาให้ครูไม่ได้สอน
อย่างเต็มที่
๔) ครูผู้สอนในสังกัดจบไม่ตรงสาขาวิชาเอก
9. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการยกระดับผลการทดสอบ O-NET/N-NET/V-NET ของผู้เรียน
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครู ยัง เน้นการบรรยายให้ ความรู้ เน้นการทาข้อสอบมาก
เกินไป
2) การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน
10. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการยกระดับผลการทดสอบ O-NET/N-NET/V-NET ของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนมีการ
ปฏิบัติผ่านกิจกรรม กระบวนการกลุ่ม ผ่านการทาโครงงาน มากกว่าการทาข้อสอบ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
- ทบทวนการดาเนินงานนิเทศภายในให้สามารถดาเนินการนิเทศได้อย่างเป็นระบบ
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- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยการจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ โรงเรี ย น
อย่างสม่าเสมอ
- การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรให้เร็วขึ้น เพื่อให้การดาเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนิเทศ ติดตาม จะได้เป็นไปตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ได้กาหนด
- คืนครูสู่ห้องเรียน
11. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
น วั ต ก รร ม /กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ราย ล ะเอี ย ดขอ งต้ น แ บ บ /
ที่
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ( Best
Practice)
1. โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
หมู่ที่ 2 บ้านชีผ้าขาชีผ้าขาว
กิจกรรม : เส้นทางสู่
(ประชานุเคราะห์)
ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร
ความสาเร็จ...คณิตศาสตร์
จ.สมุทรสาคร 74000
รายละเอียด
จุดเริ่มต้น
- ผล O-NET ต่า และยังไม่บรรลุ
เป้าหมายของทางโรงเรียน
- นักเรียนขาดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ
หาร และการแก้ปัญหา
เลือกเส้นทาง
- วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
และตัวชี้วัด
- จัดการเรียนการสอนอย่าง
เข้มข้น สอนให้ครบถ้วนทุก
เนื้อหา ตัวชี้วัด
- สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ
- จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์
ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง
- เกิดการเรียนรู้จากง่ายไปยาก
- ฝึกทักษะทาซ้า ย้า ทวน
มุ่งสู่เป้าหมาย
- จัดหาสื่อการสอน หรือแบบฝึก
ทักษะเพิ่มเติม
- รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปใช้กับ
นักเรียนต่อไป
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2.

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

3.

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)

919 ถนน นรสิงห์
ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่ 6 หมู่ 1
ตาบลยกกระบัตร
อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
1 .จั ด ท าโค รงก ารยก ระ ดั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เพื่ อ
พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น
ในการสอบระดั บชาติให้ สูงกว่า
ระดั บ ประเทศและเพื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
ส า ร ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
คณิ ต ศาสตร์ ให้ มี ค ะแนนสู ง ขึ้ น
โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
1.1 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของจ านวนนั ก เรี ย นที่ เข้ า สอบ
ระ ดั บ ชาติ มี คะ แน น สู ง ก ว่ า
ขี ด จ ากั ด ล่ างทุ ก กลุ่ ม สาระการ
เรี ย นรู้ ทุ ก ระดั บ ชั้ น (ป.6 ม.3
และ ม.6)
1.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดั บ ชาติ ในระดั บ ชั้ น
ป.6 ม.3 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
สูงกว่าคะแนนระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.จัดกิ จกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อ มพิ ชิ ต O-NET โดยมุ่ ง หวั ง
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร ส อ บ
ร ะ ดั บ ช าติ ขั้ น พื้ น ฐ าน ข อ ง
โรงเรี ย นมี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น จากปี
การศึกษาที่ผ่านมาและนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม.3 มีความพร้อม
ในการสอบ O-NET
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1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA
1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทาแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA
ผลการดาเนินการ
1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จานวน ๑๖๑ แห่ง และสถานศึกษาที่เปิดสอน
ชั้น ม.3 ทั้งหมด จานวน ๔๗ แห่ง
2. สถานศึกษาในสังกัดที่ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA
ปีการศึกษา 2561 จานวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๕ ของสถานศึกษาทั้งหมด
3. สถานศึก ษาที่ เปิด สอนชั้ น ม.3 ที่มี ก ารปรับ กระบวนการเรี ยนการสอนที่ ส อดคล้อ งกั บ การ
ทดสอบ PISA ปี การศึก ษา 2561 จานวน ๓๘ แห่ง คิ ดเป็ น ร้อยละ ๘๐.๘๕ ของสถานศึก ษาที่ เปิด สอน
ชั้น ม.3 ทั้งหมด
4. สถานศึกษาที่เปิ ดสอนชั้ น ม.3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อเสริมสร้างประสบการณ์
การทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA แก่ ผู้ เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน ๓๘ แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๕ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ทั้งหมด
5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีการดาเนินการเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA หรือไม่/อย่างไร
1. สร้างความตระหนัก
2. ให้ความรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สรุปผลที่ได้
3. ) อบรมเชิงปฏิบัติการ “ พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA”
4. ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การประเมิ น ผลโรงเรี ย น นานาชาติ PISA
ปี 2,018
5. จัดทาโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เนื่องด้วย สพป. ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินแต่เพื่อให้โรงเรียน
ในสังกัดได้พัฒนาจึงจัดทาเอกสารให้กับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 ดังนี้
- ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
- ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
- ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy)
- ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน
- ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS
- ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์
- กรอบโครงสร้างและลักษณะการประเมิน PISA 2018
6. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
- ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
บางโรงเรีย นมีค รูไม่ต รงเอกท าให้ข าดทั ก ษะ ความรู้และความชานาญในสาขา ในแต่ ละระดั บ
ที่เปิดสอบ
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8. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
ส่งเสริมให้มีการแนะแนวข้อสอบ PISA ทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งต่อไป

ที่
1.

2.
3.

9. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
น วั ต ก ร ร ม / กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ราย ล ะ เอี ย ด ข อ งต้ น แ บ บ /
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านบ่อ
กิ จ ก ร ร ม : ก ร ะ บ ว น ก า ร
(บ้านบ่อราษฎรบารุง)
ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร
ย ก ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู่
จ.สมุทรสาคร 74000
ความสาเร็จ...คณิตศาสตร์
กิจกรรม
- วิเคราะห์ตัวชี้วัด
- คลี่ เนื้ อ หาจากนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม
- เพิ่มเวลาสอน ลดกิจกรรม
- สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน
- เรียนรู้จากง่ายไปยาก
- ฝึ ก ท าซ้ า ย้ าท วน ให้ เกิ ด
ทักษะ
- สร้างกระบวนการให้นั กเรีย น
คุ้นเคยกับข้อสอบ
- น าสิ่ ง ที่ ท าแล้ วเกิ ด ผลส าเร็ จ
หรือที่คิดว่าดีและเป็ นที่ยอมรับ
มาปรับใช้
- สร้างขวัญและกาลังใจให้เพื่อน
ครูไม่ให้ท้อ
- จั ด หาแบบฝึ ก เกม ข้ อ สอบ
ตามกรอบโครงสร้าง
โรงเรียนสมุทรครวิทยาลัย
1200 ตาบลมหาชัย
เตรียมความพร้อม 7.30-8.30
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ของทุ ก วั น ค่ า ยเตรี ย มความ
จังหวัดสมุทรสาคร
พร้อม PISA 2018
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ที่ 3 ตาบลโคกขาม
เตรียมความพร้อม 7.30-8.30
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ของทุ ก วั น ค่ า ยเตรี ย มความ
จังหวัดสมุทรสาคร
พร้อม PISA 2018
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2. นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
ผลการดาเนินการ
1. จานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี (จาก ทร.14 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560)
1.1 อายุ 3 ปี
จานวน 248 คน
1.2 อายุ 4 ปี
จานวน 3,598 คน
1.3 อายุ 5 ปี
จานวน 3,888 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 7,735 คน
2. จานวนนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
2.1 ชั้นอนุบาล 1
จานวน 1,736 คน
2.2 ชั้นอนุบาล 2
จานวน ๔,673 คน
2.3 ชั้นอนุบาล 3
จานวน ๕,269 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑๑,๖๗๘ คน
3. สถานศึกษาทั้งหมดที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ปีการศึกษา 2561 จานวน ๑๒๓ แห่ง
และสถานศึกษาที่มีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จานวน ๑๒๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาทั้งหมดที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
(นิยาม: สถานศึกษาที่มีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาพิจารณาจาก
แนวทางการจั ด ระบบป้ อ งกั น ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ขึ้ น ได้ กั บ นั ก เรี ย นที่ อ าจเกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายใน
สถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียง เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ให้เอื้อต่อความปลอดภัยของเด็ก โดยมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตามจุ ดต่างๆ ของสถานศึกษาที่
อยู่เป็นประจาตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องน้า ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ทางเข้า ออก สถานศึกษาฯลฯ การจัดอุปกรณ์เสริมการเรียนให้มีความปลอดภัยต่อการนาไปใช้ โดยมีการตรวจสอบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งาน และไม่ก่อ ให้เกิดอันตรายจากความผิดปกติหรือความบกพร่องของ
อุปกรณ์นั้น การกาหนดแนวทางการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเข้ามา
ก่อความไม่สงบในบริเวณสถานศึกษา)
4. สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร
1. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. วางพื้นฐานทางสุขภาพอนามัยให้กับเด็กตั้งแต่ต้น รวมทั้งเด็กที่มีข้อบกพร่องต่าง ๆ
3. สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาได้ทุก ๆ ด้าน
4. ให้ ค วามรู้ แ ก่ พ่ อ แม่ ค วรเป็ น ครู ค นแรกที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ลู ก อิ ท ธิ พ ลจากทางบ้ า นมี ผ ลต่ อ
กระบวนการในการพัฒนาเด็ก
5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีการพัฒนาครูพี่เลี้ยงการจัดการ ศึกษาปฐมวัย หรือไม่/อย่างไร
5.1 ส่งเข้ารับการอบรมคูปองครู
5.2 ส่ ง เข้ า รั บ การอบรมจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
5.3 คุณครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
6. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย

๙
6.1 เจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน
6.2 การเห็นคุณค่าในตัวเอง
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.1 ห้องเรียนไม่เพียงพอสาหรับโรงเรียนใหญ่
7.2 ขาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนามกีฬา
7.3 ขาดครูปฐมวัยที่ตรงสาขาครูปฐมวัย
8. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย
8.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
8.2 ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น
8.3 ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเด็กเล็กสาหรับผู้ปกครอง
9. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ที่
รายละเอียดของต้นแบบ/
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
พัฒนาเครือข่ายการจัด
2500)
ประสบการณ์แบบโครงการ
ระดับปฐมวัย
2. โรงเรียนอันนาลัย
79 หมู่ 4 ตาบลบางหญ้าแพรก 1.วรรณกรรมเป็นกิจกรรมที่ต่อ
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ยอดมาจากการเล่านิทานให้เด็ก
ฟังบ่อย ๆ จนเด็กเกิดความ
สนใจและอยากรู้เกี่ยวกับนิทาน
เล่มนั้น ซึ่งจะสอนสอดแทรก
ผ่านกิจกรรม 6 หลัก โดยมีการ
วิเคราะห์ตัวละคร อุปนิสัย
เหตุการณ์ที่สาคัญที่เกิดขึ้นและ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ด้วย
2.STEM จะนาวิธีการ STEM
มาสอดแทรกใน Ptoject
Apporach อย่างเป็นขั้นตอน
โดยให้เด็กเป็นผู้สืบค้นข้อมูล
สังเกต สารวจและลงมือปฏิบัติ
โดยครูเป็นพี่เลี้ยงคอยให้
คาแนะนา
3. โรงเรียนวัดราษฎร์รงั สรรค์
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
การส่งเสริมการดูแลและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยทีม่ ีคุณภาพ

๑๐
3. นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจั ด การอบรมขยายผลให้ โ รงเรี ย น
เครือข่ายของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการดาเนินการ (ข้อมูลถึงปัจจุบัน)
1. ครู ทั้ ง หมดที่ ผ่ า นการอบรมโครงการ Boot Camp จ านวน ๒๓๓ คน และครู ที่ ส ามารถ
น าเทคนิ ค การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษไปใช้ ใ นการ จั ด การเรี ย นการสอน จ านวน ๒๓๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2. Master Trainer ทั้ ง หมด (ตามโครงการ Boot Camp) จ านวน - คน และ Master Trainer
ที่ สามารถเป็นครูแกนนา จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ 3. สถานศึ ก ษาทั้ ง หมด จ านวน ๑๖๑ โรงเรี ย น และสถานศึ ก ษาที่ จั ด สภาพแวดล้ อ มภายใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นเพื่ อ เสริ ม การเรี ย นรู้ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ จ านวน ๑๓๒ แห่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๘๑.๙๙ ของสถานศึกษาทั้งหมด
4. สถานศึกษาในสังกัดมีการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive เพื่อจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือไม่อย่างไร
๑) มีการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย โดยใช้โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
และชุดสื่อ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มอบให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส
๒) มีการส่งเสริมให้นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษให้ครบทุกรายวิชา เสริมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอน
๓) จัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และบูรณาการทักษะ
๔) เรียนรู้ภาษาจากครูต่างชาติ นักเรียนได้รับการฝึกทักษะจากกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมทุกระดับชั้น
๕) จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน หน้าเสาธงทุกวันอังคาร
๖) มีการจัดกิจกรรม การเขียน การอ่านหน้าเสาธง การพูดประโยคภาษาอัง กฤษอย่างน้อ ย
คนละ ๑ ประโยค ก่อนและหลังการเรียน
๗) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูเจ้าของภาษา
๘) ครู เจ้ าของภาษา / ครูที่ ส อนภาษาอั ง กฤษ ทั ก ทายนั กเรีย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษทั้ ง ในและ
นอกห้องเรียน
๙) นักเรียนพูดทักทาย,ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนกับครูผู้สอน สนทนาโต้ตอบ กิจกรรมหน้าเสาธง
5. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ หรือไม่/อย่างไร
1) ส่งเสริมให้นักเรียนและครู ใช้ Application ECHO English ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2) มีป้ายชื่อต่าง ๆ ภายในห้องซาวด์แลป นอกห้องเรียน นักเรียนได้ฝึกพูดประโยค
พร้อมกันหน้าเสาธง
3) จัดทาป้ายชื่อห้องเรียน และห้องพิเศษต่างๆ เปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการสื่อสาร

๑๑
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการเรียนที่รัฐบาลสนับสนุน ได้แก่ โปรแกรม Echo English
4) ทาป้ายชื่อต่างๆ มีภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย มีการจัดกิจกรรม การเขียน การอ่าน
หน้าเสาธง การพูดประโยคภาษาอังกฤษอย่างน้อยคนละ 1 ประโยค ก่อน และหลัง การเรียน
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูเจ้าของภาษา
6. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม เอื้ออานวยความสะดวกในการสร้างโอกาส บรรยากาศ
ในการฝึกทักษะภาษาอย่างใส่ใจและจริงจัง รวมทั้งสร้างขวัญ กาลังใจให้ครูและนักเรียน ส่งเสริมให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน
๒) โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
๔) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน แสดงผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานด้านภาษาอังกฤษ
๕) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp ควรนาเทคนิควิธีการมาใช้จัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนให้มากที่สุด
๖) ครูควรสร้างบรรยากาศเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด
๗) จัดทุนการศึกษา หรือรางวัลเพื่อจูง ใจให้นักเรียนสนใจและมีการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
อย่างสร้างสรรค์
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบางส่ ว นไม่ ค่ อ ยสนใจส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปล่ อ ยให้ เป็ น ภาระของครู
ภาษาอังกฤษ
2) ต้องใช้บุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษา จึงมีค่าใช้จ่ายสูง
3) ในการจัดทาตามนโยบาย เช่น ป้ายบอกสถานที่ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ป้ายห้อง
ต่าง ๆ ต้องใช้งบประมาณในการจัดทาจึงไม่สามารถจัดทาได้ครบตามนโยบาย 100 %
4) เวลาเรียนไม่ต่อเนื่อง สถานที่ไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรครู และเวลาที่เหมาะสม
ในการทากิจกรรม อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระบบ Internet ไม่เสถียร
5) แรงจู ง ใจและการตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ซึ่งทางโรงเรียนต้องเร่งหาวิธีการให้นักเรียนมองเห็นความสาคัญของภาษา นักเรียนบางคน
เขียน – อ่านไม่ถูกต้อง ได้ดาเนินการแก้ไขแล้วไม่นาไปฝึกฝนต่อ และบางคนก็ไม่นาสมุดบันทึกมา ทาให้การ
ฝึกฝนไม่ต่อเนื่อง
6) นักเรียนขาดความกล้าแสดงออกในการสนทนาภาษาอังกฤษ
8. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
1) ขอให้มีการส่งครูอาสาสมัครจากต่างประเทศลงสู่โรงเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน
2) ควรจัดหาครูที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงให้กับโรงเรียนประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
เพื่อเป็นการปูพื้นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้น เพราะเป็น ปัญ หาสาคัญ มากในปัจจุบันเนื่ องจากนักเรียนขาด

๑๒
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เมื่อมาเรียนต่อระดับมัธยมจะเป็นปัญ หาต่อการจั ดการ
เรียนการสอน
3) ครูต้องพัฒนานวัตกรรม หาแหล่งสืบค้นที่นอกเหนือจากห้องเรียนที่ทาให้นักเรียนสนใจการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากการเขียน การอ่าน คาศัพท์ เป็นการสื่อสารประโยคสั้นๆ
4) ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคยชินและมีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ
9. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ที่
รายละเอียดของต้นแบบ/
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1. โรงเรียนเอกชัย
ต.มหาชัย อ.เมือง
แบบฝึกการอ่านคาศัพท์
จ.สมุทรสาคร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนเอกชัย
2. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
919 ถนน นรสิงห์
ครูจะแนะนา Site :
ตาบลมหาชัย
gg.gg/thesup ให้นักเรียนเข้าไป
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
เรียนรู้คาศัพท์และบทเรียนต่างๆ
จังหวัดสมุทรสาคร
ก่อนเรียน
3.

โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์

82/12-17 หมู่ 11 ตาบลหลัก สถานศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรู้
สาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
ข้ามกลุ่มสาระ เพื่อเสริมสร้าง
สมุทรสาคร
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผ่าน
กิจกรรมเรียนรู้คือความสุข ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่บูรณาการความรู้
ของผู่เรียนได้อย่างหลากหลาย
ส่งผลให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้
และตระหนักถึงความสาคัญของ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

๑๓
4. นโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ผลการดาเนินการ
1. สถานศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จานวน ๑๖๑ แห่ง และสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ จานวน ๑๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙ ของสถานศึกษา
ทั้งหมด
2. สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ร้อยละ
โรงเรียนที่มี
โรงเรียนที่มีนวัตกรรม
โรงเรียน
โรงเรียน
(+เพิ่ม/-ลด)
นวัตกรรมเพิ่มทักษะ
เพิ่มทักษะ
(ทั้งหมด)
(ทั้งหมด)
ในการคิดวิเคราะห์
ในการคิดวิเคราะห์
๑๖๑
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๑๖๑
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3. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนที่จัด
โรงเรียนที่จัด
โรงเรียน
การศึกษาโดยบูรณา
โรงเรียน
การศึกษาโดยบูรณา
(ทั้งหมด)
การองค์ความรู้แบบ
(ทั้งหมด)
การองค์ความรู้แบบ
สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา
๑๖๑
๑๓๒
๑๖๑
๑๓๒

ร้อยละ
(+เพิ่ม/-ลด)

4. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
4.1 วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการดาเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์
- ส่งเสริมโดยการจัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักให้กับครูผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบถึง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการการศึกษาชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่จะนาไปสู่การบริหารจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด ที่จะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-net
ก ารท ดส อบ Programme for International Student Assessment (PISA) ก าร ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ ตามมาตรฐาน
หลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารแบบ Face to Face สะเต็ ม ศึ ก ษา

๑๔
(Stem Education) ให้กับครูในสังกัดเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว PISA”
- สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ ให้ ส ถานศึ ก ษา เช่ น สื่ อ เอกสาร/CD เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพั ฒ นา
โดยทาง Website ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สนั บ สนุ น งบประมาณกิ จ กรรม โครงการ ที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ บู ร ณาการ
ในทุกกลุ่มสาระให้แก่ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่าน คิดวิเ คราะห์
และสื่อ ความศูน ย์พัฒ นากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ศาสตร์อบรมปฏิบัติการพัฒ นาครูเพื่อศักยภาพผู้เรีย น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการคิดเป็น คิดคล่องและ
คิดอย่างมีเหตุผล
- ส่งเสริมสถานศึกษาและเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิด เช่น จัดประกวดโครงงานนักเรียน
- นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ การดาเนินงานของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การออกแบบการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- นาเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนาเสนอในงานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี 4.0
4.2 วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการดาเนินงานจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
- ส่งเสริม สนับ สนุนกิ จกรรม/โครงการ พั ฒ นาให้ค รูสามารถจัด การเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษา
โดยจัดทาโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (Stem Education) กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ
แบบ Face to Face ให้กับครูในสังกัดเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คัดเลือกโรงเรียนวัดนางสาวเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม STEM Education
และให้ ค รู เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมโครงการฝึ ก อบรมครู โรงเรี ย นขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา
(STEM Education) ปีการศึกษา 2560 ด้วยระบบทางไกล
- โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยให้ความสาคัญในส่งเสริมกระบวนการเรียน
สอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยเน้นActive Learning
- ครูสะเต็มศึกษาประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานหลัก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
- สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่ อส่ง เสริมทั กษะการคิดโดยมีการใช้นวัตกรรม
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนฐานวิจัย (Research Based Learning : RBL)
- สถานศึก ษาเน้ น การท าโครงงานและให้ ผู้เรีย นค้ น คว้ าความรู้ จากสถานที่ จ ริง และสื บ ค้ น
ด้วยตนเอง
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

๑๕
ระดับสถานศึกษา
1. เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนและการรับรู้และความถนัดที่ต่างกัน
ทาให้นักเรียนทุกคนไม่สามารถพัฒนาได้เท่ากัน จึงเกิดความแตกต่างเพิ่มขึ้น
2. เนื่องจากอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
ทาให้นักเรียนบางคนไม่ได้รับการฝึกทักษะอย่างสม่าเสมอซึ่ง เป็นอีกสาเหตุที่ทาให้นักเรียนบางคนมีทักษะ
ในการคิดสร้างสรรค์และจิตนาการไม่เท่ากัน
3. เป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาซึ่งไม่สอดคล้องกับจานวนสาระการเรียนรู้ที่มากทาให้ไม่ทัน
4. บริบทของนักเรียนที่มีความแตกต่าง
5. นักเรียนส่วนใหญ่มีการย้ายเข้า/ ย้ายออก เนื่องจากผู้ปกครองย้ายที่ประกอบอาชีพ ส่งผลให้
นัก เรียนที่ได้รับ การฝึ กฝนขาดความต่อ เนื่อ ง และโรงเรียนต้องรับ ย้ายนั ก เรียนต่างจัง หวัดที่ จัด การเรีย น
การสอนต่างกัน ต้องให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมใหม่
6. ผู้ปกครองไม่ค่อยได้ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์
7. มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ
8. นักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์เนื่องจากการอ่านหนังสือไม่คล่องขาดความพร้อม
และพัฒนาการช้า
10. นั ก เรี ย นต่ า งเชื้ อ ชาติ (ไทย-พม่ า -รามั ญ )ท าให้ ก ารถ่ ายทอดด้ ว ยการสื่ อ สารด้ านภาษา
จะดาเนินไปอย่างช้า เนื่องจากเด็กต่างชาติยังไม่เข้าใจคาบางคา
11. การพัฒนานักเรียน กลุ่มเด็กพิเศษ ต้องใช้รูปแบบเฉพาะ
12. นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก ต้องใช้เวลามาก
13. การลงมือปฏิบัติในการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง
14. ภาระงานครูมาก ครูไม่สามารถวางแผนการสอนและจัดการเรียนการสอน ได้เต็มศักยภาพ
15. ครูมีการโยกย้ายบ่อย ทาให้การดาเนินงานในเรื่องต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง
16. สถานศึกษาขนาดเล็ก ขาดบุคลากรด้านบริหารและครู จึงทาให้การบริหารจัดการศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศหรือการจัดการเรียนการสอนขาดคุณภาพ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษานิเทศก์มีจานวนไม่เพียงพอ และมีภาระงาน ที่ต้องดาเนินการ ทั้งที่ได้รับมอบหมาย
จากต้ น สั ง กั ด และภาระงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากกลุ่ ม งาน/หน่ ว ยงานอื่ น ท าให้ ก ารนิ เทศติ ด ตาม
การดาเนินงานของสถานศึกษาไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
5.2 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ระดับสถานศึกษา
1. ครูยังมีความสับสนในความหมายของสะเต็มศึกษา
2. ครูยังต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา
3. ครูมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่า แบบสะเต็มคือการบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเท่านั้น โดยไม่ได้

๑๖
คานึ ง ถึ ง การบู ร ณาการความรู้ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากร ศิ ลปะ ความคิ ด สร้างสรรค์
ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ดี ควรมีการบูรณาการความรู้สาขาอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
4. ครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาไม่สามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
5. ภาระงานครูมาก ครูไม่สามารถวางแผนการสอนและจัดการเรียนการสอน ได้เต็มศักยภาพ
6.. ครูมีการโยกย้ายบ่อย ทาให้การดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง
6. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
6.1 ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
- ควรพัฒนาครูเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
- ควรส่งเสริมระบบการนิเทศภายในให้มีความเข็มแข็งเป็นรูปธรรม
- ควรประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางาน
ที่เชื่อมโยงกับการพิจารณาถึงความก้าวหน้าและค่าตอบแทน
6.2 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
- สสวท. ควรสนั บ สนุ น ให้ ฝึ ก อบรมของแต่ ล ะจั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย น เรี ย น รู้
STEM Education และนาเสนอผลงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ที่
รายละเอียดของต้นแบบ/
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
หมู่ที่ 2 ต.มหาชัย
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่
อ.เมืองสมุทรสาคร
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จ.สมุทรสาคร 74000
2. การเรียนรู้ด้วยโครงงานในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. การเรียนรู้โดยการใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL)
4. การเรียนรู้แบบกลุ่ม
5. การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ
6. การจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมอง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย-

๑๗

2.

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

3.

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)

ประถมศึกษา
ในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการ
วิทย์-คณิตคิดสนุก โครงการบัว
บ้านสานสายใยการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS)
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
การคิดวิเคราะห์ เช่น กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมค่าย และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ครอบคลุมทุกสาระ
การเรียนรู้
9. การส่งเสริมการประกวด
โครงงานนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
1200 ตาบลมหาชัย
เป็นการประยุกต์ให้อุป กรณ์ จาก
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
เศษวัสดุที่เหลือใช้ของตะแกรงพัด
จังหวัดสมุทรสาคร
ลมไอน้ าที่ เ สี ย แล้ ว มาสร้ า งสิ ง
ประดิษฐ์ใหม่เพื่อใช้การปลูก และ
แยกเปลื อ กถั่ ว งอก โดยใช้ โซล่ า
เซล เปลี่ยนพลัง งานแสงอาทิ ต ย์
เป็ น พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ผ่ า น
กระบวนการ สะเต็ ม ศึ ก ษา ได้
รางวั ลร ะ ดั บ ป ระ เท ศ นั ก คิ ด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
6 ห มู่ 1 ต าบ ล ยก ก ระ บั ต ร สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
อ า เภ อ บ้ า น แ พ้ ว จั ง ห วั ด ด้วยโครงงานบนฐานวิจัย RBL ซึ่ง
สมุทรสาคร
มีการจัดท าเป็นกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ มีกิจกรรมดังนี้
1.กาหนดคาอธิบายรายวิชา ดังนี้
ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง
โครงการบนฐานวิ จั ย สามารถ
สร้า งการเรี ย นรู้ บู ร ณาการเข้ า สู่

๑๘
สาระวิชาโดยนากระบวนการวิจัย
มาเป็ น กระบวนการท าโครงงาน
เรียนรู้กับสิ่งใกล้ตัวสอดคล้องกับ
การด าเนิ น ชี วิ ต โดยเชื่ อ มโยง
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ กั บ ความเป็ น จริ ง
จากบริบทใกล้ตัว ซึ่งหมายรวมถึง
บริ บ ทของโรงเรี ย น บริ บ ทของ
ชุ ม ช น ที่ นั ก เรี ย น อ า ศั ย อ ยู่
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มคติความคิดความเชื่อ
และหลั ก การที่ เป็ น พื้ น ฐานของ
อ งค์ ค ว าม รู้ ที่ จาก ก าร สั่ งส ม
ถ่ายทอดกันมา
2.กลุ่ ม ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.การประกอบอาชีพในแต่ละ
ท้องถิ่น
4.แนวปฏิ บั ติ ห รือ เทคโนโลยี
ชาวบ้าน
โดยใช้ ทั ก ษะกระบวนการ
เรี ย นการสอนแบบโครงงานบน
ฐ า น วิ จั ย จิ ต ต ปั ญ ญ า
กระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดเหตุ-ผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการทักษะ
วิ ท ยาศาสตร์ กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ (การค านวณ) การ
สื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี การ
เขี ย นบทความ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ล
เข้าใจการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่ง
เกิ ด การเรี ย นรู้ แ บบค้ น คว้ า เพื่ อ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง มี
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่
21
2.กาหนดโครงสร้างรายวิชาโดยมี
กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

๑๙
1.จิตตปัญญา
2.ท าไมต้ อ งโครงงานบนฐาน
วิจัย
3. กระบวนการคิดเหตุ ผล
4. การหาประเด็ น หลั ก และ
แตกประเด็นย่อย
5.กระบวนการวิท ยาศาสตร์
STEM
6.ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์
7.การหาโจทย์วิจัย
8.การออกแบบโครงงานบน
ฐานวิจัย
9. การเขียนโครงร่างงานวิจัย
10.การนาเสนองาน
11 .เรี ย นรู้ แ หล่ ง เรี ย น รู้ ใ น
ท้องถิ่น
1 2 .เรี ย น รู้ จ ากภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น
13.วิธีการเก็บข้อมูล
14.การสรุป วิเคราะห์ข้อมูล
15.การเขียนบทความ
16.นาเสนอผลงาน

๒๐
5. นโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด (ศธจ.)
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (ศธจ.)
ผลการดาเนินการ
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการวางแผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2561 หรือไม่
 ดาเนินการ

 ไม่ได้ดาเนินการ
2. การวางแผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพปีการศึกษา
2561 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการอย่างไร
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๑๐ และโรงเรีย นวั ด นางสาว
จัดการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
3. นักเรียนระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการ
แนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ในปีการศึกษา 2561
จานวนนักเรียน นักเรียนที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
ระดับชั้น
ทั้งหมด (คน) จานวน (คน)
ร้อยละ
ชั้น ป.6
5,643
5,398
95.66
ม.ต้น (ม.3)
4,211
4,211
100.00
1,975
1,955
98.99
ม.ปลาย (ม.6)
11,829
11,564
97.76
รวม
4.

สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา
สายสามัญศึกษา
สายอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
2560
2,009 1,814 1,809 5,632
2561
1,952 1,863 1,745 5,560
รวม
3,961 3,677 3,554 11,192

รวม

5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีมาตรการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาหรือไม่/อย่างไร
๑) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการศึกษาทั้งสายสามัญ และสาย
อาชีพไปพร้อม ๆ กัน
2) ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนแบบทวิศึกษา
3) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรีย นเห็ น ความส าคั ญ ของสายอาชี พ และความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
4) จัดการศึกษาในส่วนของทวิศึกษาให้มีความหลากหลายสาชาวิชามากขึ้น

๒๑
5) เชิ ญ ศิ ษ ย์ เก่ า ที่ จ บการชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายแล้ ว ศึ ก ษาต่ อ ในสายอาชี พ ต่ า ง ๆ
มาเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนฟัง
6) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดแรงงานในท้องถิ่นให้นักเรียนทราบ
7) เชิญวิทยากรมาบรรยายอาชีพและความต้องการตลาดแรงงานของจังหวัด
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา
9) จ านวนผู้ เรีย นทวิศึ ก ษา ควรมี จานวนที่ พ อดี กั บ ห้ อ งเรีย น เช่ น ห้ อ งละไม่ เกิ น 40 คน
เพื่อจะได้เรียน ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ เครื่องมือที่เพียงพอ
6. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น
2) บริบทของพื้นที่ของสถานศึกษา ชุมชน แหล่งโรงงานและอุตสาหกรรม
3) ความสาเร็จของนักเรียนที่จบหลักสูตรไปในแต่ละรุ่น และการสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียน
4) ถ้ามีนักเรียนเรียนในสายทวิศึกษามากขึ้น ก็จะมีนักเรียนเรียนในสายอาชีวศึกษามากขึ้น
5) รั ฐ บาลต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพานั ก เรี ย นไปเรี ย นวิ ช าทวิ ศึ ก ษา
ตามวิทยาลัยการอาชีพต่าง ๆ หลายโรงเรียนต้องส่งนักเรียนไปเรียนเป็นระยะทางไกล
6) โรงเรียนต้องจัดครูพานักเรียนไปเรียนทวิศึกษา อย่าปล่อยให้นักเรียนเดินทางไปเรียนด้วย
ตนเอง (แบบนี้นักเรียนจะเรียนจบหลักสูตรน้อยมากในแต่ละรุ่น)
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
1) ผู้ปกครองมีค่านิยมในการเรียนสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ
2) ผู้ ป กครองกลั ว ลู ก หลานไปเรี ย นสายอาชี พ แล้ ว ไม่ จ บการศึ ก ษา เนื่ อ งจากมี ก ารตี กั น
การไล่ฆ่าฟันของนักเรียนสายอาชีวศึกษา
3) นักเรียนขาดความมั่นใจในตัวเองว่าจะเรียนได้หรือไม่ และความไม่มั่นใจในตัวหลักสูตร
4) ในบางจังหวัดขาดการส่งเสริม สนับสนุ นจากวิทยาลัยเทคนิคของจังหวัด จะบอกว่าครูผู้สอน
มีจานวนชั่วโมงสอนเต็มแล้ว
5) ผู้ปกครองต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้บุตรหลาน ในการศึกษาสายทวิศึกษา
6) การจั ด การเรี ย นรู้ ในสายทวิ ศึ ก ษา ไม่ ห ลากหลายวิ ช า จะเป็ น ในลั ก ษณะบั ง คั บ ให้ เรีย น
ตามเพื่อน บางสาขามีนักเรียนต้องการเรียนแต่มีจานวนน้อยคน นักเรียนก็ไม่สามารถเรียนในสาขาที่ตนสนใจ
ต้องไปเรียนตามเพื่อนที่มีจานวนมาก
7) ความพร้อมของสถานบัน วิทยาลัย ครูประจาวิชา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ฝึกปฏิบัติ ที่จะเปิด
สอนทวิศึกษาในสาขานั้น ๆ
8. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา
1) จัดสรรงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีทุนศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา
ให้มากขึ้น
2) จัดงานนาเสนอผลงาน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ในงานทวิศึกษา ระดับประเทศ ระดับภาค
และระดับจังหวัด
9. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
-
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6. นโยบาย : การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรง
ในการฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ผลการดาเนินการ
1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
จานวน
ผู้สาเร็จ
จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา ที่
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ทางานใน
ปี กศ. 2560
สถาน
ทั้งหมด (คน)
ประกอบการ
(คน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1,282
๔๑๙
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
397
๑๘๐
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ
รวมทุกระดับ
1,679
599
2.

ผู้สาเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการ
จานวน

ร้อยละ

๔๑๙
๑๘๐

๑๐๐
๑๐๐

599

๑๐๐

ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
จานวนผู้มีงานทา/
ผู้สาเร็จ
รวม
ประกอบอาชีพอิสระ
การศึกษา
ศึกษาต่อ อื่นๆ
ปี
มีงานทา
สังกัด
ประกอบอาชีพ
(คน)
(คน)
การศึกษา ภายใน
อิสระภายใน 1 ปี
จานวน ร้อยละ
2560
1 ปี
(คน)
(คน)
(คน)
ระดับ ปวช.
สอศ. (รัฐบาล)
1,282 ๒๐๐
๒๑๙
๒๒๕
127 ๗๗๑
๓๒.๖๘
สอศ. (เอกชน)
สพม. (สาย
อาชีวศึกษา)
ระดับ ปวส.
สอศ. (รัฐบาล)
397
๒๘
152
192
23 ๓๖๗
40.34
สอศ. (เอกชน)
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3. ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ผู้เรียน
ผู้เรียน
จานวน
จานวน
ระดับการศึกษา
ผู้เรียน ในระบบทวิภาคี ผูเ้ รียน ในระบบทวิภาคี
ทั้งหมด จานวน ร้อยละ ทั้งหมด จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ป ระก า ศ นี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.)
- สอศ. (รัฐบาล)
732 732 ๑๐๐
- สอศ. (เอกชน)
ป ระก า ศ นี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สอศ. (รัฐบาล)
384 384 ๑๐๐
- สอศ. (เอกชน)
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ย
เทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบัติการ
- สอศ. (รัฐบาล)
- สอศ. (เอกชน)
4. สถานศึกษามีแนวทาง/กลยุทธ์ในการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศหรือไม่/อย่างไร
- มี โดยการพั ฒ นาก าลั ง คนตามแผนความต้ อ งการของสถานประกอบการในเขตเมื อ ง
อุตสาหกรรม
5. วิธี ก าร/ปั จ จั ย ใดที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาก าลั ง คนตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศ
- การพัฒนาของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
6. ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
- จานวนผู้เรียนยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
8. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
-
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7. นโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ : การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลการดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก ในปีก ารศึ กษา 2561
หรือไม่
แผนบริหารจัดการ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มี
โรงเรียนขนาดเล็ก
ชั้นเรียนไม่เหมาะสม
หน่วยงาน
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
สพป.สมุทรสาคร
/
/
สพม. เขต ๑๐
/
/
(จังหวัดสมุทรสาคร)
2. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
+
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
หน่วยงาน
เพิ่มขึ้น/
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ร้อยละ โรงเรียน
ร้อยละ
- ลดลง
ขนาด
ขนาด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
เล็ก
เล็ก
สพป.สมุทรสาคร
103
25
25.75
103
24
24.72
สพม. เขต ๑๐
11
3
27.27
11
3
27.27
(จังหวัดสมุทรสาคร)
3. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2561 ดาเนินการอย่างไร
นิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริมการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก โดยใช้
NEW DLTV
4. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
4.1) การมีจานวนครูที่เหมาะสมเพียงพอ
4.2) การมีผู้บริหารโรงเรียน
4.3) ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความสนใจ เสียสละ อดทน เอาใจใส่
4.4) ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ชุมชน และเครือข่าย
4.5) ขวัญกาลังใจของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก
๔.๖) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
5. ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
5.1) ชุมชนไม่ยอมให้รวมโรงเรียน
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5.2) โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ไม่ มี ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น บางโรงเรี ย นมี ค รู 1 คน และเป็ น ครู ใหม่
ขาดประสบการณ์ในการบริหารและการทางาน
5.3) เครื่องรับส่งสัญญาณ และจอทีวี เสื่อมคุณภาพด้วยความเก่าแก่ โรงเรียนไม่มีงบประมาณ
ในการจัดซื้อ
5.4) ค่าไฟฟ้าราคาแพง โรงเรียนขนาดเล็กต้องรับภาระสูง
๕.๕) ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียน
6. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
6.1) โรงเรียนขนาดเล็กควรมีผู้บริหารโรงเรียน หากจาเป็นต้องมีบุคลากรครูเพียงคนเดียวควร
เน้นผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน
6.2) กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายให้ชัดเจนว่ากรณีมีโรรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า
60 คน ให้ผู้บริหารโรงเรียนใหญ่ที่ประสบความสาเร็จเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กกว่าด้วย และมีมาตรการ
ในการบริการโดยให้ผลด้านคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นตัวกาหนดความสาเร็จของโรงเรียนขนาดใหญ่
และมีมาตรการให้ขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าว
6.3) ให้ อปท. รับโอนโรงเรียนขนาดเล็กไปดูแลโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ากว่า 60 คน ให้ปรับเป็น
ศูนย์การเรียนของ กศน.
๖.๔) ควรส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ที่
รายละเอียดของต้นแบบ/
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1. โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เคราะห์)
จ.สมุทรสาคร
Smart School
1. Smart Director
2. Smart Teachers
3. Smart Students
4. Smart Community
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้เข้มแข็งโดยใช้วงจร
คุณภาพ(PDCA)บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมี
ส่วนร่วม
2.ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
ระบบบริหารและในการจัดการ
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2.

โรงเรียนบ้านสันดาบ

ต.ตาบลโคกขาม อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เรียนการสอน
3.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์วิชาชีพ
4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
การศึกษาในปัจจุบัน รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.ส่งเสริมการนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตครูนักเรียน
บนพื้นฐานความเป็นไทย
6 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับชุมชน
7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม
12 ประการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ตามขั้นตอน BANSANDAB
MODEL บูรณาการกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
1. B - Brainstorming
ระดมความคิด แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากทุกๆ มุมมองในเรื่องของตัว
แปรที่ก่อให้เกิดปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของนักเรียน โดยไม่มีการตัดสิน
ถูกผิด เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
วางแผนการดาเนินงาน การ
ค้นหาสาเหตุของปัญหา
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2. A – Awareness สร้าง
ความตระหนักเป็นการสร้าง
ความตระหนักเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการหา
แนวทางและวิธีการในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV
3. N – Networking
สร้างเครือข่าย เป็นการสร้าง
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยการทาเป็นบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
4. S – Setting Goal
กาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
การกาหนดเป้าหมาย
ความสาเร็จร่วมกันเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการ
กาหนดร่วมกันว่าภายในปี
การศึกษา 2560 ผู้เรียนจะต้อง
มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้
มีความสุขในการเรียนรู้
5. A – Analyzing
วิเคราะห์ผู้เรียน เป็นการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลสาหรับศึกษาวิเคราะห์
แยกแยะนักเรียน เพื่อหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ
ความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน
และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
ตลอดทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
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ความพร้อมด้านพฤติกรรมและ
องค์ประกอบความพร้อมด้าน
พฤติกรรม
6. N – New Innovation
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่
หลากหลาย เป็นการสร้าง
นวัตกรรม วิธีการใหม่ๆ หรือ
ปรับปรุงนวัตกรรม วิธีการที่มีอยู่
แล้วให้เข้ากับบริบทของ
สถานศึกษา สาหรับเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ
ทางปัญญาและทักษะทางสังคม
7. D – Direction
กากับ ติดตาม ชี้แนะ เป็น
กระบวนการในการควบคุม
กากับ ติดตามงานอย่างเป็น
ระบบ ให้เห็นถึงความต่อเนื่อง
รวมทั้งการตรวจสอบ
กระบวนการในการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ติดตามมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงาน อันก่อให้เกิด
การดาเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้
8. A – Action
ปรับปรุงพัฒนา เป็นการนาผล
การกากับติดตาม มาวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางใน
การปรับปรุง วิธีการติดตามให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนที่ยัง
บกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขและ
วางแผนในการดาเนินงานต่อไป
9. B – Best Practice
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3.

โรงเรียนบ้านคลองสาโรง

ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร

มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ ผลสรุป
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้
โรงเรียนประสบความสาเร็จหรือ
นาไปสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับและมี
หลักฐานของความสาเร็จปรากฏ
ชัดเจน
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
ตามขั้นตอน SUMRONG
MODEL บูรณาการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC)
1. S – Search หมายถึง
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดการเรียนรู้
2. U - Unity หมายถึง การ
เรียนรู้อย่างองค์รวม บูรณาการ
เชิงข้อมูล
3. M - Management หมายถึง
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. R – Reasonable หมายถึง
มีความเหมาะสม ถูกต้องกับ
บริบทของโรงเรียน
5. O – Organization หมายถึง
การบริหารองค์กรด้วย
กระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
6. N - Network หมายถึงการ
สร้างเครือข่ายให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้บูรณาการเชิงข้อมูล
7. G – Good หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ ดี เกิดจาก
กระบวนการที่ดี
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8. นโยบายการอ่านออกเขียนได้ (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ
8.1 การอ่านออก เขียนได้
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ผลการดาเนินการ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
จานวน
จานวนนักเรียน ป.1
จานวนนักเรียน ป.1
จานวน
นักเรียนชั้น
ที่อ่านออก
ที่เขียนได้
นักเรียนชั้น
หน่วยงาน
ป.1 ที่เข้ารับ
ป.1 ทั้งหมด
การประเมิน จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
สพป.
4,086
4,086
3,955
96.79
3,681
90.09
สช.
1,434
1,290
1,032
80.00
1,084
84.03
รวม
5,520
5,376
4,987
90
4,765
96
หมายเหตุ: นับเฉพาะนักเรียนปกติ
-สังกัด สพฐ. ให้ใช้ข้อมูลการประเมินครั้งที่ 4 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560 (ในระบบ
e-mesystem)
-สังกัด สช. ให้ใช้ข้อมูลการประเมินของสถานศึกษา
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
จานวน
นักเรียนที่อ่านคล่อง
นักเรียนที่เขียนคล่อง
จานวน
นักเรียนที่
นักเรียน
หน่วยงาน
เข้ารับการ
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ประเมิน
(คน)
(คน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สพป.
4,019
4,019
3,959
98.51
๓,717
92.49
สช.
1,332
1,332
1,332
100
1,332
100
รวม
5,351
5,351
5,291
99
5,049
94
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สพป.
4,116
4,116
4,088
99.32
3,769
91.57
สช.
1,252
1,252
1,252
100
1,252
100
รวม
5,368
5,368
5,340
99
5,021
94
หมายเหตุ: นับเฉพาะนักเรียนปกติ
-สังกัด สพฐ. ให้ใช้ข้อมูลการประเมินครั้งที่ 4 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560 (ในระบบ
e-mesystem)
-สังกัด สช. ให้ใช้ข้อมูลการประเมินของสถานศึกษา

๓๑

3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการอ่านไม่คล่อง
เขียนไม่คล่องของผู้เรียนอย่างไร
1. ประกาศนโยบายการอ่านออกเขียนได้ เป็นวาระสาคัญ
2. สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
3. จัดทามาตรการ เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
๑) ประกาศนโยบายให้ครู/ผู้ปกครอง รับทราบและมีส่วนร่วมดาเนินการ
2) ประเมิน การอ่ านการเขีย นนั ก เรีย นทุก ระดั บ ชั้น วิเคราะห์ แ ละจัดท าข้ อมู ล นัก เรีย นทุ ก
ระดับชั้นที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล
3) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพรายบุคคล
เพื่อซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหา
4) ปรับระบบบริหารจัดการ ในการดาเนินงานจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ทุกกลุ่ม
สาระให้ร่วมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
5) จัดแยกกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน จัดครูเข้าสอนด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น ห้องเรียนภาษาพาเพลิน การเรียนตามแนวทาง BBL การอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เป็นต้น
6) ส่งครูเข้ารับการพัฒนา จัดหานวัตกรรม สื่อและวิธีสอน ช่วยเหลือครู เร่งแก้ไขปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
4. กากับ นิเทศติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน
5. ถอดบทเรียน โรงเรียนที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ๑๐๐%
6. การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประกวด Best Pracetice ครู ด้านการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไ ขปัญ หาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และมอบขวัญ กาลังใจแก่
โรงเรียน ครู และนักเรียน
4. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
1. สร้างความตระหนัก โดยประกาศนโยบายเป็นวาระสาคัญของโรงเรียน
2. ให้ความรู้ โดย
- แจ้งแนวปฏิบัติให้ครูทุกคนรับทราบ
- จัดประชุมชี้แจงแก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
3. นาสู่การปฏิบัติ
- จัดระบบบริหารจัดการ
- จัดทาแนวปฏิบัติในการพัฒนาภาษาไทยที่หลากหลายรูปแบบ
- ดาเนินการคัดกรองเด็กพิเศษและเด็กปกติ
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายคน/รายกลุ่มปัญหา/ตามระดับปัญหา
- วางแผนแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามระดับปัญหา
- จัดกิจกรรมแก้ปัญหาตามกลุ่มย่อยรวมทั้งเด็กพิเศษ
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- ใช้สื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ
4. นิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. สรุป และรายงานผล
- ตรวจสอบ/ประเมินรายสัปดาห์/รายเดือน
- สรุป/รายงานผลต่อเขตพื้นที่ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
5.1 ด้านบริหารจัดการ
- ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอต่อการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนา ติดตามการดาเนินการ อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนยังไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง
- โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น
- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลในเรื่องเดียวกัน มีหลายหน่วยงาน ทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อนและสร้างภาระด้านการรายงานข้อมูลและพบปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน นโยบายสาคัญมีหลายเรื่อง
และปฏิบัติแบบแยกส่วน ขณะที่บุคลากรในสถานศึกษามีจากัด
5.2 ด้านครูผู้สอน
- ครูผู้สอนต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน
- ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย/ครูที่จบเอกภาษาไทย ทาให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่หลากหลาย
5.3 ด้านผู้เรียน
- นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัวหลายประการ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ได้ตามปกติ
- นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนพิเศษ ไม่สามารถสอนให้อ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี
- นักเรียนบางส่วนไม่สนใจการอ่านหนังสือ เนื่องจากมีความสนใจและให้ความสาคัญกับสื่อเทคโนโลยี
มากเกินไป
- มีนักเรียนย้ายเข้า-ออก ในรอบปี จานวนมาก
- นักเรียนที่ป่วยเรื้อรัง ขาดเรียนบ่อย ทาให้ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนการอ่านการเขียนไม่ต่อเนื่อง
- มีนักเรียนต่างด้าวจานวนมาก
6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
6.1 ควรนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอน อย่างต่อเนื่องจริงจัง และเป็นระบบ ตลอดจนพิจารณาเพิ่ม
จานวนศึกษานิเทศก์ให้เพียงพอกับการนิเทศ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาการอ่านการเขียน
6.2 ควรจัดสรรอัตราครูที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยให้กับโรงเรียนและพัฒนาครูผู้สอนใน
เรื่องเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดเรียนการสอนและกระตุ้นให้ครูผลิตสื่อหรือนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสนใจและความเข้าใจให้กับนักเรียน
6.3 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนหาวิธีการและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้กับผู้เรียน
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6.4 ควรมีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างถูกต้องและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ควรใช้เกณฑ์การประเมินนักเรียนกลุ่มพิเศษที่ต่างกัน สร้างเจตคติที่ดี
กับผู้ปกครองในเรื่องความบกพร่องทางการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
ตามความสนใจของนักเรียน และควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ที่
รายละเอียดของต้นแบบ/
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1. โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแพ้ว
การจัดการเรียนรู้ที่ประสบ
อาเภอบ้านแพ้ว
ความสาเร็จ
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ครูผู้สอนศึกษาหาแนว
ทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
2. ครูผู้สอนศึกษาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยจากหลักสูตร
แกนกลาง โดยพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ของสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
ตัวชี้วัดในสาระการอ่าน
3. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนรู้เรียนและเข้าใจในการ
บอกความหมายของคาและ
ประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดูและ
อ่าน
4. ครูผู้สอนจัดทาสื่อการสอนที่
ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจมาก
ขึ้นและจัดทาแบบฝึกหัดเสริม
การอ่านโดยเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ฝึกให้นักเรียนจับประเด็นใน
เรื่องที่อ่านให้นักเรียนได้มีการ
ฝึกฝนทบทวนความรู้และทา
ความเข้าใจบทเรียนหลังการ
เรียนการสอน
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2.

โรงเรียนเอกชัย

ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

3.

โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)

6 หมู่ 1 ตาบลยกกระบัตร
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร

6. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในขณะนักเรียนอยู่ที่บ้าน
7. ฝึกให้นักเรียนทา
แบบทดสอบบ่อยๆ ไม่ว่าจะ
เป็นแบบทดสอบการอ่านจับ
ใจความหรือจาก การให้ดูแนว
การทาแบบทดสอบ NT ในปี
ย้อนหลัง
การจัดการเรียนรู้ที่ประสบ
ความสาเร็จ
1.กาหนดให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกข้อสอบเชิง
คิดวิเคราะห์ด้านภาษาในชั่วโมง
เรียนวิชาต่างๆในรูปแบบ
รายงานให้มีความยากง่าย
แตกต่างกันตามระดับชั้นป.1-3
2. จัดสอบ Pre-NT คู่ขนานกับ
ข้อสอบ NT ในภาคเรียนที่ 1
และสอบ NT คู่ขนานกับข้อสอบ
Post-NT ในภาคเรียนที่ 2 โดย
ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันครูในแต่
ละระดับชั้นเป็นผู้ออกข้อสอบ
3. ครูแต่ระดับชั้นเป็นผู้ออก
ข้อสอบจัดทาข้อสอบคู่ขนาน
ตามแนว NT ตามระดับความ
ยากง่ายในแต่ละระดับชั้น
ป.1-3
4. ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน
ในทุกๆเช้า
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ดังนี้
1.กิจกรรมพี่สอนน้องของสภา
นักเรียน
2.โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านเพื่อพ่อ
3.กิจกรรมยอกนักอ่าน
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9. นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด หรือมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ผลการดาเนินการ
1. สถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด จานวน ๑๖๑ แห่ง
2. สถานศึกษาในสังกัดที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณ ธรรม จริยธรรมแบบ มีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2561 จานวน ๑๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาทั้งหมด
3. จานวนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด จานวน ๘๐,๐๙๔ คน
4. จานวนนั กเรียน/นักศึกษาในสังกัดที่ เข้าร่วมโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน ๘๐,๐๙๔ คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๐๐
ของนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
5. คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนส่วนใหญ่ที่โรงเรียนกาหนด ได้แก่ (ใส่ลาดับจากมากไปน้อย)
.......๔.... พอเพียง
.......๓.... กตัญญู
.......๑.... ความรับผิดชอบ
.......๒..... ซื่อสัตย์สุจริต
.......๕.... อุดมการณ์คุณธรรม
.............. อื่นๆ (ระบุ)....................................
6. วิธีดาเนินการของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการโรงเรียนคุณธรรม (ตอบได้มากกว่า
1 วิธี)
(  ) การจัดทาโครงการ/การจัดทาโครงงานคุณธรรม
(  ) การเป็นแบบอย่างที่ดี
(  ) การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
(  ) การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
(  ) การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( ) อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................
7. วิ ธีก าร/ปั จ จั ย ใดที่ ส่ งผลต่ อ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมในสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ ส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย
1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร /มอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงและ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนตามนโยบายของรัฐบาล
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3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในหลักสูตรของสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ
4. ส่ งเสริม สนั บสนุนให้โรงเรีย นจัด กิจกรรมพั ฒ นาคุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ ส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โดยเน้นให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธ กิจกรรมคารวะธรรม กิจกรรมประจาวัน เวรประจาปฏิบัติหน้าที่ตามเขตหรือบริเวณที่รับผิดชอบ หน้าที่พิเศษ
เป็นต้น
6. ให้ สถานศึก ษาปลูก ฝัง คุณ ธรรม จริย ธรรมให้กับ นักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่อ ง
เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน
7. ให้สถานศึกษาก าหนดวิธีการปลูกฝั งคุ ณธรรม จริยธรรมให้ เหมาะสมกั บวัยและศั กยภาพ
ของผู้เรียน
8. ให้ผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตาม นิเทศ การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
9. ศึกษานิเทศก์จัดทาเครื่องมือนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินงานโรงเรียน
ในสังกัด
10. ให้ ขวั ญก าลั งใจบุ คลากรในโรงเรี ยน /รายงานผลการด าเนิ นงาน/พั ฒนา ปรั บปรุงผลการ
ดาเนินงาน
8. ปัญหา/อุปสรรคในดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
การบ่มเพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณธรรม สพฐ. ต้องใช้ระยะเวลา และกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
9. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
๑. ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมดาเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน (โรงเรียนทุกสังกัด/
ผู้ปกครอง/องค์กรเอกชน
2. ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความตระหนัก รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
10. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice 3 อันดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
รายละเอียดของต้นแบบ/
ที่
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best
Practice)
1. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
1210 ถนนเอกชัย อาเภอเมือง สถานศึกษา ได้รับรางวัลการเล่า
จังหวัดสมุทรสาคร
นิทานคุณธรรม รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับประเทศ
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2.

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

919 ถนน นรสิงห์
ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

3.

โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติ
การาม

957 ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ชัยพฤกษ์โมเดล
เป็นการขับเคลื่อนโดยใช้
โครงงานคุณธรรมของแต่ละ
ห้องเรียน และน้อมนาศาสตร์
พระราชา
“ลูกเสือ – ยุวกาชาดอาสา
จราจร”
วิธีการดาเนินการดังนี้
๑. สร้างความตระหนัก
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติกา
รามตระหนัก ในความสาคัญ
ของปัญหาการจราจรเป็นปัญหา
ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการ
แก้ไข ซึ่งจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ
รัฐบาล เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไปต้องมีการประสานความ
ร่วมมือ และร่วมกันทางานไป
พร้อม ๆ กันการปฏิบัติงานของ
หน่วยใดหรือองค์กรใดเพียง
ลาพัง ย่อมไม่ทาให้ปัญหา
ดังกล่าวบรรเทาลงได้ ทาง
โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาจราจร
ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่จราจรหน้าโรงเรียน โดย
เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัด
กิจกรรมสร้างความตระหนัก
ดังนี้
๑) การประชุมชี้แจงแก่ครู
บุคลากรในโรงเรียน
๒) การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับปัญหาการจราจร
๓) ประชุมชี้แจงกับ

๓๘
ผู้ปกครองด้วยวิธีการต่างๆ
๔) การประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายจากการดาเนินงานผู้ที่
เกี่ยวข้องและชุมชนมีความ
เข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติ มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสนับสนุนให้โรงเรียน
ได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจร และเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม
เด่นชัดมากยิ่งขึ้น
๒. สอดแทรก
โรงเรียนมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปลูกฝังคุณลักษณะ ๕
ประการของโรงเรียนสุจริตในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านเนื้อหา
สื่อ เพลง วีดีทัศน์ กิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียน และโรงเรียน
วัดป้อมวิเชียรโชติการามได้จัด
กิจกกรมการอบรมให้กับ
นักเรียนในกลุ่มแกนนาที่เป็นจิต
อาสา โดยได้รับความร่วมมือ
จากตารวจกองเมือง สถานี
ตารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครในการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยทั้ง
ต่อตนเองและครู นักเรียน
ชุมชน การมีน้าใจ เอื้ออารีต่อ
กันในการจราจรผ่านหน้า
โรงเรียน การคิดอย่างเป็นระบบ
ในการวางแผนการทางานการ

๓๙
หมุนเปลี่ยนสลับเวรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การบาเพ็ญตนเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมการให้ความรู้ยัง
สอดแทรกหลักการทรงงาน
๒๓ ข้อของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็น
กระบวนการปลูกฝังและ
เสริมสร้างคุณลักษณะและ
ค่านิยม จิตสานึกการทา
ประโยชน์ต่อสังคม มีจิต
สาธารณะและการให้บริการด้าน
ต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม สร้าง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ส่งเสริม/แสดงออก
โครงการลูกเสือ-ยุว
กาชาดอาสาจราจรเป็นโครงการ
ที่มุ่งการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
เพื่อบริการด้านความปลอดภัย
นักเรียนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังไม่ประมาท
เพราะถ้ามีข้อผิดพลาดอาจ
หมายถึงอุบัติเหตุที่จะตามมา
ด้วย เพราะฉะนั้นครูที่
รับผิดชอบและพี่ตารวจจราจร
ต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
นักเรียนในเวรประจาวันที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความมั่นใจและกล้า
ตัดสินใจเป่านกหวีดแสดง
สัญลักษณ์ทางการจราจร เป็น
ต้น
๔. เครือข่าย
ภายใต้ความร่วมมือ
ร่วมใจของคณะครู ผู้ปกครอง
ชุมชน สถานีตารวจภูธรเมือง
สมุทรสาคร ให้การสนับสนุน

๔๐
โครงการ ลูกเสือ – ยุวกาชาด
อาสาจราจรอย่างต่อเนื่องและ
เกิดประโยชน์ร่วมกัน และเป็น
รูปธรรมติดต่อกันมาตลอด ๖ ปี
จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ ขยายลงมาสู่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๕. การติดตามประเมินผล
จากการดาเนินงานจะมีการ
ตรวจสอบประเมินผลเป็น
ระยะๆ หากพบปัญหาอุปสรรค
ในการทางานที่ไม่สาเร็จทาง
คณะทางานจะย้อนกลับไปดูว่า
กระบวนการหรือขัน้ ตอนใดมี
ปัญหาจะกลับไปแก้ไขจากการ
ประเมินผลนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนมีผล
การประเมินภาพรวมร้อยละ ๙๐
ขึ้นไป นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการบวนการคิด
ในการวางแผนการทางาน ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจาวัน ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติหน้าที่หากมีการ
เปลี่ยนเวรประจาวันต้องมา
เข้าเวรในวันที่สลับผลัดเปลี่ยน
กัน ด้วยความซื่อสัตย์อยู่อย่าง
พอเพียงในการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การจราจร เช่น ถุงมือ เสื้อ
จราจร กรวยวางกั้นถนน เป็น
ต้น จากการติดตามประเมินผล
พบว่านักเรียนมีพฤติกรรม อยู่
เปลี่ยนไปอย่างเป็นรูปธรรม
และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๔ ให้ความสนใจอยาก
เข้าร่วมโครงการแต่ด้วยวัยของ

๔๑
นักเรียนยังเล็กเกินไป การ
ตัดสินใจยังไม่รอบคอบพอจึงไม่
สามารถให้เข้าร่วมโครงการ
๖. สรุปรายงานผล
จากการดาเนินกิจกรรมจะเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม
เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
โดยการประชุมร่วมกัน มีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หลังจาก
ประเมินผลการดาเนินงานทุก
กิจกรรม สรุปผล/รายงานผล
กิจกรรมได้มีการนาผลที่ได้มา
วางแผนในการดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
หลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนและทางเฟสบุ๊คของ
โรงเรียน

๔๒
10. นโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
10.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการ
วางแผนและการกากับติดตาม ประเมินผล
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ผลการดาเนินการ
1. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ได้หรือไม่ (กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ดาเนินการ)
มีการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
มีการนาแผนพัฒนา
มีการจัดทาแผนพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่ การศึกษาสู่การปฏิบัติ
การศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงบูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์กระทรวง ศธ.
การปฏิบัติ
ในพืน้ ที่
มี
บูรณาการ บูรณาการทั้ง
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ภายในสังกัด ภายในและ
ศธ.
ภายนอก ศธ.
/
/
/
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถดาเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้หรือไม่ (กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ดาเนินการ)
การประมวลผลข้อมูล
การจัดทาระบบ
การรวบรวมและ
ด้านการศึกษาและจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ การนาข้อมูลไปใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูลด้าน
สารสนเทศและ
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ พัฒนาการจัดการศึกษา
การศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สะดวกต่อการนาไปใช้
การศึกษา
ไม่
ไม่
ไม่
ไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
/

/

/

/

๔๓
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่ (กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่
ดาเนินการ)
มีกระบวนการ
ประสานงานกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มี

ไม่มี

/

มีการพัฒนาเครือข่าย
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
มี
/

ไม่มี

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องต่อ
กระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน
มากที่สุด
ปาน
น้อยที่สุด
มาก
น้อย
(ร้อยละ
กลาง
(ร้อยละ
(ร้อยละ
(ร้อยละ
80
(ร้อยละ
39 ลง
70-79)
40-49)
ขึ้นไป)
50-69)
มา)
/

4. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด/การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ/การพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้บรรลุสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับจัง หวัด/การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ/การพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
6. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด/การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ/การพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice 3 อันดับแรก)

-

๔๔
11. นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูล)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสถานศึกษาระดับจังหวัด เพื่อการบริหารและจัด
การศึกษาในพื้นที่ให้สามารถใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถนาข้อ มูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
วางแผน การกาหนดนโยบาย การกากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา ตลอดจนเพิ่ ม โอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา
ตัวชี้วัด 1 : ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา
(คานวณจากจานวนนักเรียนที่แต่ละสถานศึกษารับเข้าเรียนเปรียบเทียบกับจานวนนักเรียนที่
สถานศึกษาสามารถรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค (ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา จานวน นร. : ห้อง เท่ากับ 30 : 1) (ระดับมัธยมศึกษา
จานวน นร. : ห้อง เท่ากับ 40 : 1))
ตัวชี้วัด 2 : อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
(คานวณจากจานวนครูผู้สอน ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง) ต่อจานวนนักเรียนที่
สถานศึกษารับเข้าเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค)
ตัวชี้วัด 3 : อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
(คานวณจากจานวนนักเรียนที่สถานศึกษารับเข้าเรียนต่อจานวนห้องเรี ยนที่สถานศึกษาเปิดสอน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค)
ตัวชี้วัด 4 : ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการศึกษา
(คานวณจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นงบบุคลากร (เงินเดือน
และเงินวิทยฐานะของข้าราชการ ผู้บริหารและครู เงินเดือนพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ต่อจานวน
นักเรียนที่สถานศึกษารับเข้าเรียน เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษา จาแนก
รายสถานศึกษา และจังหวัด)
ตัวชี้วัด 5 : ต้นทุนต่อหน่วยที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและ
มาตรฐาน อัตรากาลัง
(คานวณโดย ๑) วิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากร ผู้บริหาร/ครู ตามเกณฑ์มาตรฐาน กคศ. เพื่อหา
จานวนบุ ค ลากรเกิ น/ขาดของแต่ล ะสถานศึก ษา ๒) วิ เคราะห์ ค่าใช้ จ่ายบุ คลากรที่ ค วรจะเป็ น ของแต่ ล ะ
สถานศึกษา โดยนาค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉลี่ยคนต่อปีของแต่ละสถานศึกษาคูณจานวนบุคลากรที่เกิน/ขาด แล้ว
นาไปหัก/เพิ่มจากค่าใช้จ่ายบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อหาค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ควรจะเป็น ๓) นาค่าใช้จ่าย
บุคลากรที่ควรจะเป็นของแต่ละสถานศึกษาหารด้วยจานวนนักเรียนที่สถานศึกษาสามารถรับได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยที่ควรจะเป็นที่มีประสิทธิภาพ)
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ตัวชี้วัด 6 : ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของการจัดการศึกษา
(คานวณโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างต้นทุนต่อหน่วยที่เป็นจริงกับที่ควรจะเป็นของแต่ละ
สถานศึกษา เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของต้นทุนในการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัด 7 : ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับคุณ ภาพของการจัดการศึกษา
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คะแนน O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
(คานวณโดย ๑) เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการศึกษากับผลคะแนน O-Net ชั้น ป.๖
ม.๓ และ ม.๖ จาแนกรายสถานศึกษา ๒) วิเคราะห์ผลคะแนน O-Net ชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ กับจานวนครูที่
มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษขึ้นไปเปรียบเทียบกับจานวนครูผู้สอน ของแต่ละสถานศึกษา)
ผลการดาเนินการ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัด)
1. มี ระบบข้ อ มู ล สถานศึก ษาที่ ค รบถ้ว น ถูก ต้ อ งและเป็ น ปั จจุ บั น สามารถน าข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศดัง กล่าวเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นา
การศึกษาของจังหวัด โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
3. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้ง
ด้านปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. สามารถกากับ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาในมิติของ
ปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาในจังหวัด
(หมายเหตุ:ใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ E-Inspection System เพื่อนามาศึกษา
วิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การตามประเด็ น นโยบายนี้ โดยไม่ ต้ อ งจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
(www.sp.moe.go.th)
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12. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ (ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูล)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
12.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 4 วิชา
หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปั จจั ยใดที่ สามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จตามประเด็ น
การตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
12.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ในการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัดที่ 1 : นักเรียนที่ออกกลางคันและตกหล่นโครงการจัดการศึกษาให้เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น
ได้รับ การช่วยเหลือและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 100* (จานวน
1,620 คน (กศน. 5 จว.)) ข้อมูลจากแผนบูรณาการฯ
ตัวชี้วัดที่ 2 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้ารับการติวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์หลังเข้า
อบรมสูงขึ้นตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อ
เข้ารับการศึกษาต่อได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
๒. หน่วยงานมีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
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13. นโยบายการพัฒนาครูทั้งระบบ (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : PLC
ผลการดาเนินการ
1. จานวนครูในสังกัด ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด ๔,๕๕๓ คน
2. ครูในสังกัดที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 จานวน
๑,๐๒๓ คน ครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและนาผลการพัฒนาไปใช้ในการเรียน
การสอน จานวน ๙๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๕ ของครูที่ผ่านการพัฒนาฯ
3. ครู ที่ผ่ านการพัฒ นาตามแนวทางสร้างชุ มชนแห่ ง การเรียนรู้ ปี การศึ กษา 2561 จานวน
๑,๐๐๖ คน ครูที่ผ่านการพัฒนาฯ แล้วนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน จานวน......578... คน คิด
เป็นร้อยละ......100....ของครูที่ผ่านการพัฒนาฯ
4. การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา มี วิ ธี ก าร
ดาเนินการอย่างไร
4.1 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประชุม แลกเปลี่ยนปัญหาการจัดการเรียนการสอน
กันภายในกลุ่มสาระ ปรึกษาสภาพปัญหาที่พบเกี่ยวกับครู และนักเรียนที่เป็นอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
4.2 การส่งครูเข้ารับการอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ และนากลับมาขยายผลสู่ครูในโรงเรียน
5. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและ
ผู้เรียนอย่างไร
5.1 ทาให้ครูทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างเพื่อน
ครูเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และสามารถนาลงสู่นักเรียนได้จริง
5.2 ครูผู้สอนรู้พฤติกรรมผู้เรียนรายบุ คคลมากขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความใส่ใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
5.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และลดปัญหาการติด ๐,ร,มส. ของนักเรียน
6. วิธีการ/ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการดาเนินการพัฒนาครู ให้บรรลุสาเร็จตามเป้าหมาย
๖.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วิธีการ 1. ครูแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ
2. สพฐ. ส่งข้อมูลรายชื่อหลักสูตรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมและสรุป
จานวนครูแต่ละหลักสูตร
3. หน่วยพัฒนาครูขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมจากสถาบันคุรุพัฒนา
4. หน่วยพัฒนาครูแจ้งผลการขออนุมัติเปิดรุ่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ทาสัญญายืมเงินเพื่อเข้ารับการพัฒนาครู
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการพัฒนาครูให้บรรลุสาเร็จตามเป้าหมาย
1. การจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. นโยบายของโรงเรียนมีการตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาบรรทัดฐานการดาเนินงานโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การส่งเสริมให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จของบุคลากรทุกฝ่าย การมี
แรงกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
5. ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้มีความอิสระในงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
๖.๒ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ
- ครูเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการนากระบวนการ PLC มาสู่การปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่างได้ผล
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาครู
๗.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
1) การอนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมให้ กั บ ครู แ ต่ ล ะคน (ค่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง) โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประมาณการ เจ้าหน้าที่
ต้ อ งเสี ย เวลามาก ซึ่ ง เมื่ อ ครู ไปอบรมมาแล้ วก็ ต้ อ งเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ ายตามที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง และเมื่ อ ครู ต้ อ งการ
ลงทะเบียน ๒ หลักสูตร ไม่สามารถลงทะเบี ยนได้เนื่ องจากระบบจะแจ้ง ว่าเงินไม่พอ ครูจานวนมากต้อง
ติ ด ต่ อ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ปรับ ลดวงเงิน ค่ า ใช้จ่ า ย ท าให้ ค รู ล งทะเบี ย นในระบบล่ าช้ า หรื อ
ลงทะเบียนไม่ทันเวลาที่กาหนด
2) หน่วยผู้จัดอบรม ยกเลิกรุ่นอบรมจานวนมาก ครูต้องหาหลักสูตรใหม่เพื่อเข้าอบรม
และไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้ จึงทาให้ครูที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับการอบรมจานวนมาก
3) หน่วยผู้จัดเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม /วันที่อบรม ทาให้ครูได้รับผลกระทบ เช่น
ต้องเดินทางไปอบรมไกลจากสถานที่ที่ได้ระบุในการลงทะเบียนครั้งแรก
4) การจัดสรรเงิน/โอนเงิน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ละงวดไม่เพียงพอสาหรับ
จ่ายเงินยืมให้ครูที่ต้องเข้าอบรมในช่วงนั้น ๆ
7.2 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ
1) ครูที่เข้าสอนแทนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จะยังไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาดังกล่าว จึง
อาจจะแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
2) ครูบางท่านยังไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจใน PLC ทาให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่เป็นผู้รับฟังเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจเป็นเพราะตัวครูไม่มั่นใจในความรู้ที่ตนเองมีอยู่
8. ข้อเสนอแนะในการดาเนินการพัฒนาครู
8.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
1) การลงทะเบียนเข้าอบรมพัฒนาครู ควรให้ครูเป็นผู้บันทึกประมาณการค่าใช้จ่าย (ค่าที่
พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง) โดยที่ไม่ต้องให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับปรุง เพราะถ้าหากครูต้องการ
ลงทะเบียน ๒ หลักสูตร จะได้ทราบว่าเงินที่เหลือสามารถลงทะเบียนได้เพียงใด ต้องรับภาระเงินส่วนเกิน
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เท่าใด สามารถลงทะเบียนได้รวดเร็ว ทันในเวลากาหนด ไม่ต้องเสียเวลารอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปรับลดวงเงินค่าใช้จ่าย
2) ในการโอนจัดสรรงบประมาณพัฒนาครู ควรโอนให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามจานวนครูที่ลงทะเบียน ในวงเงินรายละ 10,000. บาท
8.2 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ
- ควรจัดให้มีเวทีถอดบทเรียนครูต้นแบบหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในการนากระบวนการ PLC
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและมีการแลกเปลี่ยนกันในแต่ละสถานศึกษา
9. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice 3 อันดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
รายละเอียดของต้นแบบ/
ที่
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best
Practice)
1. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้ แอฟพลิเคชั่น Kahoot
-นักเรียนทุกคนได้ร่วมใน
กิจกรรมและเกิดการแข่งขัน
-เป็นการนาเสนอเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ.
พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
โรงเรียนมีแผนการเรียน
ห้องเรียนกีฬามุ่งส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านกีฬาประเภท
กีฬาฟุตบอล ผู้เรียนจะได้รับการ
ฝึกฝนจากผู้รู้โดยตรง จัดการ
เรียนรู้เน้นการปฏิบัติจนเกิด
ทักษะนาไปสู่การเลือกประกอบ
อาชีพ
3. โรงเรียนวัดชีผ้าขา(ประชานุ
หมู่ที่ 2 บ้านชีผ้าขาชีผ้าขาว
กิจกรรม : เส้นทางสู่
เคราะห์)
ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร
ความสาเร็จ...คณิตศาสตร์
จ.สมุทรสาคร 74000
รายละเอียด
จุดเริ่มต้น
- ผล O-NET ต่า และยังไม่บรรลุ
เป้าหมายของทางโรงเรียน
- นักเรียนขาดทักษะทาง
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คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร
และการแก้ปัญหา
เลือกเส้นทาง
- วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
และตัวชี้วัด
- จัดการเรียนการสอนอย่าง
เข้มข้น
สอนให้ครบถ้วนทุกเนื้อหา
ตัวชี้วัด
- สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ
- จัดค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์
ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง
- เกิดการเรียนรู้จากง่ายไปยาก
- ฝึกทักษะทาซ้า ย้า ทวน
มุ่งสู่เป้าหมาย
- จัดหาสื่อการสอน หรือแบบฝึก
ทักษะเพิ่มเติม
- รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปใช้กับ
นักเรียนต่อไป

๕๑
14. นโยบาย : การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด (ศธจ.)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ:
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดและลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education)
ผลการดาเนินการ
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีการจัดทา
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่
 มี
 ไม่มี
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามพัฒนาพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่
 มี
 ไม่มี
3. สถานศึก ษาในสังกั ด ปี การศึ ก ษา 2561 ทั้ ง หมด จ านวน ๑๖๑ แห่ ง สถานศึ กษาที่ ใช้
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
(Civic Education) จานวน ๑๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๒ ของสถานศึกษาทั้งหมด
4. วิ ธี ก าร/ปั จ จั ย ใดที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นและเยาวชนผ่ านกระบวนการลู ก เสื อ และ
ยุวกาชาดให้บรรลุผลสาเร็จ
- การฝึกระเบียบวินัย การปฏิบัติงานตามกฎคาปฏิญาณ จัดกิจกรรมให้ลูกเสือเข้าร่วม ส่งเสริม
สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และส่วนรวม จัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
- ให้ความสาคัญและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและ
ยุวกาชาด
- ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบบางคนยังมีวุฒิทางลูกเสือ ดังนั้นยังขาดความเข้าใจ
และกระบวนการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
- จานวนลูกเสือกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เข้าร่วมไม่สมดุลกัน
6. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานการพั ฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและ
ยุวกาชาด
- ควรมี ก ารประชุ ม การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาลู ก เสื อ เนตรนารี
ยุวกาชาดระดับจังหวัด โดยกาหนดสัดส่วนผู้เข้ารับการทบทวน เช่น 10% 20% ของครูในโรงเรียน เพื่อให้
ผู้บริหารโรงเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องมีวุฒิทางลูกเสือ อย่างน้อย B.T.C
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7. หน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice 3 อันดับแรก)
นวัตกรรม/กิจกรรมและ
รายชื่อ
ที่ตั้ง
รายละเอียดของต้นแบบ/
ที่
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
แบบอย่างที่ดี (Best
Practice)
1. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา
1210 ถนนเอกชัย อาเภอเมือง สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
จังหวัดสมุทรสาคร
การเดิ น มาร์ ช ชิ่ ง สวน สน าม
ประกอบจั ง หวัด ติ ดต่ อกั นเป็ น
เวลา 10 ปีซ้อน
2. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
- กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
จ.สมุทรสาคร
3. โรงเรียนวัดยกกระบัตร
ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว
- ลู ก เ สื อ TO BE NUMBER
จ.สมุทรสาคร
ONE
- ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

