รายงาน
การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เขตตรวจราชการที่ ๒

สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

คำนำ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2561
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยใช้กลไกการตรวจ
ราชการเป็นเครื่องมือในการตรวจ ติดตาม กากับดูแล สนับสนุน และสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสาเร็จ
ตลอดจนเป็นข้อมูลในการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค และพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติให้
สามารถนานโยบายที่สาคัญตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้มีความก้าวหน้า
บรรลุผลสัมฤทธิ์สมประโยชน์ ทางราชการสูง สุด การตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผล จึงเป็นเรื่อง
สาคัญที่ต้องดาเนินการ
สาหรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561) เป็นการ
ดาเนิ นงานตามแผนการตรวจราชการประจ าปี 2561 โดยด าเนิ นการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 2
ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท ซึ่งผลการตรวจราชการดังกล่าว
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการรวบรวมและนามาจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจราชการที่แสดงให้เห็น
สภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทั่วไป
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการให้มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
กาหนดนโยบายรวมถึ ง การพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการให้ สามารถขับ เคลื่ อนไปสู่เ ป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
20 กันยายน 2561

ก

บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จัง หวัดสิงห์บุรี จัง หวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
มีห น่ ว ยรับ ตรวจที่ ไ ด้ รั บการตรวจราชการ ประกอบด้ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สานักงาน กศน. จังหวัด สานักงานการศึกษาพิเศษจังหวัด โดยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะจากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ทาการ
ลงพื้นที่ตรวจราชการเมื่อวันที่ 14 , 15 , 30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยเน้นการตรวจ
ติดตามงานตามนโยบายตามคาสั่งที่ สป. 403/2561 เรื่องนโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลเพื่อ การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบาย โดยใช้วิธีการ
1) ใช้แบบสอบถามสาหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ตอบคาถามหรือกรอบข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ตามกรอบ
นโยบาย 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ เพื่ อ ยื น ยั น ผลการด าเนิ น งานแล้ ว น าข้ อ มู ล มา
ประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป

สรุปผลกำรตรวจรำชกำร
จากการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสาเร็จได้โดยสังเขป ดังนี้
1. นโยบำย : กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการตรวจสอบวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ จานวน 850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.34 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ
จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ
100 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 175 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.87 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา จานวน 130 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน จานวน 128
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.46 และจังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 212 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
จานวน 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.81
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองได้รับการ
แก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุด ผ่านการทากิจกรรมที่หลายหลาย ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทางานร่วมกับเพื่อนได้ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น มีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมและพร้อมสาหรับการ
สอบ พร้อมทั้งผู้เรียนตระหนักถึงความสาเร็จของการทดสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง

ข
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งราย
สาระ (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และแก้ไ ขปัญหาจุดอ่อน จานวน 833 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.04 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนครบถ้วนทุก
จัง หวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้ง หมด 130 มีสถานศึกษาที่ดาเนินการฯ จานวน
128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.46 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาดาเนินการฯ
จานวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.22 จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน ๒12 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน 15๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.58
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ได้รับการ
แก้ไ ขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุดตรงเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับเพื่อนๆ
ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความคุ้นชินกั บรูปแบบข้อสอบ O-Net และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางรายวิชาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตาม
แนวทางกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่ง ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ส่วนใหญ่มีการกาหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ยฯ
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน
130 โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.48 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้
กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.52 และจังหวัดชัยนาท
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน ๒๑2 โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
97.64 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 2.35
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัด ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย
มีผลงานชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ การได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
มีแรงจูงใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียนบางส่วนที่ตั้งใจเรียนจะเกิดการพัฒนาการด้านสมรรถนะ คุณลักษณะ
ตามหลักสูตร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด
รวมถึงนักเรียนมีผลการสอบที่สูงขึ้น
1.2 กำรยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษา
เรียนรู้แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3 ทั้ง หมดจานวน
312 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.65
ไม่มีการเตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ซึ่งจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ จังหวัด
ลพบุ รี มี สถานศึ ก ษา จ านวน 119 แห่ ง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี ส ถานศึ ก ษา จ านวน 60 แห่ ง จั ง หวั ด ชั ย นาท

ค
มีสถานศึกษา จานวน 68 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมฯ ทั้ง หมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจัง หวัด
สิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 65 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.54 และไม่
มีการเตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่ผู้เรียนได้รับ คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการประเมิน
PISA 2018 มีประสบการณ์การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และมีความพร้อมรับการประเมิน
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่เ ขตตรวจราชการที่ 2 พบว่ า ภาพรวมสถานศึก ษาในพื้น ที่ ระดับ ชั้ น ม.3
ทั้งหมด 312 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง คิดเป็น
ร้อนละ 83.65 ไม่มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน 51 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.35 ซึ่งหากจาแนกรายจังหวัด คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.3 ในจังหวัดลพบุรี
มีจ านวนสถานศึ กษา 119 แห่ ง จังหวั ดชั ยนาท จ านวน 68 แห่ ง จั งหวั ดสิ งห์ บุ รี จ านวน 60 แห่ ง มี การปรั บ
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มี
สถานศึกษาระดับชั้น ม.3 จานวน 65 แห่ง มีการปรับการเรียนการสอนฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มี
การปรับการเรียนการสอนฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิ ดกับผู้ เรียน คือ ผู้ เรียนได้รับความรู้ เพิ่มเติ มนอกเหนือ จากหลั กสูตร ได้ลงมือปฏิ บัติจริ ง
มีการทดสอบด้วยรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถอ่านเข้าใจสถานการณ์
และสามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการทาข้อสอบ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่เปิดสอนระดั บชั้น ม.3 จานวนทั้งสิ้ น 312 แห่ ง มีการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสร้างสร้างประสบการณ์การทดสอบฯ จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.65 ไม่มีการจัด
กิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ของสถานศึกษาทั้งหมด เมื่อจาแนกจังหวัด พบว่า จังหวัดลพบุรี
มีสถานศึกษาจานวน 119 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา 60 แห่ง จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา 68 แห่ง มีการจัด
กิจกรรมฯ ครบถ้วนทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา 65 แห่ง มีการจัดกิจกรรมฯ
จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ทาข้อสอบ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ จากสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
และได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบำย : กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวชี้วัด 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษามีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
ผลกำรดำเนินกำร
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี คือ มีประชากรกลุ่ม
ปฐมวัย มีทั้งสิ้น (ตาม ทร.14) จานวน 42,754 คน มีผู้เข้าเรียน จานวน 32,980 คน (42,754 : 32,980) คิดเป็นร้อยละ
77.14

ง
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
เช่น พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เด็กได้รับการดูแลให้มี
ความปลอดภัยและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และกล้าพูด กล้าซักถาม สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล เด็กมีความสุขสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นกับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งบัน และช่วยเหลือกัน
3. นโยบำย : กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 2 : Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา
ร้อยละ 80
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนครูที่สอนภาษาอังกฤษทั้งหมด 1,445 คน ผ่าน
การอบรมภาษาอังกฤษ จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 จาแนกเป็น
1) สามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนการสอน ได้จานวน 337 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
2) สามารถเป็นครูแกนนาได้จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ Boot Camp และสามารถนามาใช้ในการ
เรียนการสอน จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนเกิดทักษะตาม
สาระการเรียนรู้ ฟัง พูด (การสื่อสาร) อ่าง และเขียน นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูได้รับจาก
การอบรม Boot camp ทาให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการ
เรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้ง สิ้นจานวน 899 แห่ง ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
จานวน 20 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 2.22 สามารถจั ดกิจกรรมได้ 879 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 97.77 โดยผ่า น
กระบวนการสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ผลที่เ กิด กับ ผู้เ รี ยน คื อ ผู้เ รีย นมีทั กษะและประสบการณ์ การใช้ ภาษาอัง กฤษในชีวิ ตประจาวั น
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กล้าที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ การได้รับความรู้จากบุคคลภายนอกและได้รับทักษะ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. นโยบำย : กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึ กษาในพื้ นที่ ตรวจราชการที่ 2 จ านวน 906 แห่ ง มี การสร้ างกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จานวน 904 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 และมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 : ปีการศึกษา 2561) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.56

จ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา สามารถส่งต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง เกิดความคิดรวบยอดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ สามารถได้รับไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
ตัวชี้วัดที่ 1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30*
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 มีการจัดการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา ในปี การศึกษา
2560 จานวน 342 แห่ง และปีการศึกษา 2561 มีการบูรณการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา จานวน 513 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 50
ผลที่ นั ก เรีย นได้ รั บ คื อ นั ก เรี ย นได้ รับ การพั ฒ นาเต็ ม ศั กยภาพ โดยมี ก ารคิด เป็ น กระบวนการ
มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่มีความท้าทาย มีความสามารถในการสื่อสาร และผู้เรียนมีความรู้ใน 4 วิทยากร
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน
5. นโยบำย : กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ
ตัวชี้วัด 1 : จังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาในพื้นเขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่ม
ผู้เรียนสายอาชีพทุกแห่ง
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ทาให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลากหลายตามความถนัด และ
ความต้องการของตนเอง นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอนสายอาชีพและเข้าใจในบริบทการเรียนการ
สอนสายอาชีพมากขึ้น เข้าเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและมีงานทา และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
ตัวชี้วัดที่ 2 : นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ที่ไ ด้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและ
การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา สัดส่วน ๔๒ : ๕๘
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ ขตตรวจราชการที่ พบว่ า จั ง หวั ด ลพบุ รี นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพครบทุกระดับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน 5,609 คน ได้รับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีฯ จานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยม จานวน 6,768 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ จานวน 3,637 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 ในส่วนของ
จังหวัดอ่างทอง ไม่มีการแจ้งผลว่าได้มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
ในส่วนของสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา พบว่า จังหวัดลพบุรี มีสัดส่วน
เท่ากับ 37.69 : 62.31 จังหวัดชัยนาท มีสัดส่วนเท่ากับ 43.33 : 45.56 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง
ยังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ ซึ่งในภาพรวมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกที่จะเรียนตามความถนัดและความต้องการของตนเอง
ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติในการทางาน การจัดการ การดารงชีวิตการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี
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อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รู้ถึงความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต สามารถวางแผนด้านการเรียนการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
6. นโยบำย : กำรพัฒนำกำลังคนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรภำยในประเทศ
ตัวชี้วัด 1 : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับชั้น ปวช. ปวส.
เข้าทางานในสถานประกอบการจานวนทั้งสิ้น 1,464 แห่ง สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาฯ จานวน 1,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของสถานประกอบการทั้งหมด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ เป็นคนมีคุณภาพ ได้เรียนรู้ตรงตามที่ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
ตัวชี้วัดที่ 2 : อาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ 3 : ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี ร้อยละ 80
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จาแนกเป็น
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จานวนทั้งสิ้น 3,699 คน มีงานทาประกอบอาชีพอิสระ จานวน
941 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวนทั้งสิ้น 3,828 คน มีงานทาประกอบอาชีพอิสระ จานวน
1,779 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เข้ารับการศึกษาต่อ ซึ่ง
ข้อมูลนี้ไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับรู้จากสถานประกอบการและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง มีแนวทางการวางแผนในอนาคตถึงการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัด 4 : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้เรี ยนอาชีว ศึก ษาแบบทวิภ าคีใ นพื้น ที่เขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวมมีผู้เ ข้าเรีย นอาชีวศึ กษา
แบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,338 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 3380 ดังนั้น จึงมีผู้เข้าเรียน
อาชีวศึกษาแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.37 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด และจาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
 ระดั บชั้ น ปวช. มี ผู้เ ข้ าร่ วมในปี การศึก ษา 2560 จ านวน 1,591 คน ปี ก ารศึก ษา 2561
จานวน 1,781 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.94
 ระดั บชั้ น ปวส. มี ผู้เ ข้ าร่ วมในปี การศึก ษา 2560 จ านวน 1,162 คน ปี ก ารศึก ษา 2561
จานวน 1,517 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.55
 ระดับชั้น ปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 85 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 90 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองและจังหวัด
ชัยนาทไม่ได้แจ้งผู้เรียนระดับชั้นปริญญาตรี
ผลที่ เกิด กับ ผู้เรี ยน คือ นัก เรีย น นักศึ กษามีก ารประกอบอาชี พมากขึ้ น มี ง านทามี ค่า ตอบแทน
นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครูตลอดเวลา
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7. นโยบำย : กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนลดลง
ผลกำรดำเนินกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กและแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสมครบถ้วน และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 455 แห่ง และลดลงจานวน 23 แห่ง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 5.05 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม ได้เรียนกับครูครบทุกวิชาตามหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความแตกต่างกัน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนที่ครบ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น
8. นโยบำย : กำรอ่ำนออกเขียนได้
ตัวชี้วัด 1 : นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด 14,801 คน เข้า
รับการประเมิน จานวน 14,219 คน อ่านออก จานวน 12,501 คน คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของนักเรียน
ที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ จานวน 9,449 คน คิดเป็นร้อยละ 66.45 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ซึ่งผลการดาเนินงานยังที่ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน ดีขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
ภาพรวมสถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวนนั กเรี ยนชั้ น ป.2 – ป.3 มี ผลการ
ดาเนินงานยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
 ชั้น ป.2 มีทั้งหมด 14,554 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 13,620 คน อ่านออก ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,191 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ ตาม
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 9,645 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
 ชั้น ป.3 มีทั้งหมด 14,602 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,444 คน อ่านออก ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,504 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ ตาม
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จานวน 8,712 คน คิดเป็นร้อยละ 60.32 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน สามารถอ่านคาได้
ตามที่ครูกาหนด
9. นโยบำย : กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100
(พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรกุล)
ผลกำรดำเนินกำร
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวน 905 แห่ง ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม จานวน 869 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.02 ซึ่งยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
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โดยจาแนกเป็นจังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 140 แห่ง ใช้กระบวนการการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัด
ชัยนาท จานวน 202 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ จานวน 192 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.05 และจังหวัดอ่างทอง จานวน 177 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 151 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.31
ตามลาดับ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีคุณธรรมและทาตัวเป็นผู้ทาคุณประโยชน์มากขึ้น มีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ดีขึ้น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด 2 : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (พิจารณาจากภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิติ)
ผลกำรดำเนินกำร
นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต ทั้งสิ้นจานวน 247,382 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 227,975 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกเป็นจังหวัดอ่างทอง มีจานวนนักเรียน 44,813 คน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 30,911 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 30,599 คน คิดเป็นร้อยละ 98.99 จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 46,503 คน เข้าร่วมกิจกรรม
42,186 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 และจังหวัดลพบุรี มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 125,155 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 110,377 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19 ตามลาดับ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด มีจิตสาธารณะทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะจากการนาความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง คิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ รู้จักระมัดระวังและ
ป้องกันตนเอง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักการทางานเป็นทีม พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
10. นโยบำย : กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในระดับภูมิภำค
ตัวชี้วัด 1 : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง
สู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สานั ก งานศึ ก ษาธิ การภาคและระดั บ จัง หวั ด มี ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด สามารถจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สานัก งานศึกษาธิการจังหวัดในพื้น ที่เขตตรวจราชการที่ 2 สามารถจัดระบบข้ อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ครบถ้วนทุกหน่วย คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด

ฌ
ผลที่ได้รับ คือ ข้อมูลทางการศึกษาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ และสามารถกาหนดนโยบาย
แนวทางการวางแผน ติดตามในการพัฒนาผู้เรียนและทางานด้านการศึกษาหรือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
เกิดประโยชน์ และช่วยทาให้การศึกษาในภาพรวม สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ และความเสมอภาคให้ทุกคน
สามารถประสบความสาเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ตัว ชี้วั ด 3 : สานัก งานศึก ษาธิ การภาคและระดับ จัง หวัด มี ก ระบวนการประสานงานและพัฒ นา
เครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รั บ คือ ผู้รับบริ การและผู้ที่เกี่ ยวข้องเกิดความพึง พอใจ การประสานงานด้านการศึกษา
การข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย
13. นโยบำย : กำรพัฒนำครูทั้งระบบ
ตัวชี้วัด 1 : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลกำรดำเนินกำร
ครูในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 6,277 คน ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู
รูป แบบครบวงจรนาผลการพั ฒ นามาใช้ ใ นการเรี ยนการสอน จ านวน 5,337 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 85.02
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ครูนาความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนทาให้เกิดผล
ประโยชน์ต่อผู้เ รียน โดยนักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะที่มีความหลากหลาย เกิ ดการแก้ปัญ หาอย่างสร้างสรรค์
เป็นนักคิดอย่างมีเหตุผล สนุกสนานกับการเรียน มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ทาให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับ
การเรียนการสอนแบบเดิมๆ เด็กอยากเรียนมากยิ่งขึ้นและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 2 : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนามา
ปรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลกำรดำเนินกำร
ครูในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
จานวน 7,231 คน สามารถนาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอนได้ จานวน 6,999 คน คิดเป็นร้อยละ
96.79 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูมีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ได้รับการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน อัตราการขาดเรียนน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น
14. นโยบำย : กำรพัฒนำผู้เรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือ
จังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานศึกษาธิการจัง หวัด /สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
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ผลกำรดำเนินกำร
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับจัง หวัด ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และระดับพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทา
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน พร้อมทั้งได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่งบรรลุผลตามตัวที่กาหนด 1 , 2
 ระดับจังหวัด
ผลที่ได้รับ คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารีมีระเบียบ มี
วินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยมากขึ้น
ภูมิใจในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทนต่อความยากลาบาก มีความซื่อสัตย์สุจริต
ประหวัด อดออม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อม
ทั้งมีความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังพิษภัยของยาเสพติด
ประเด็นนโยบำยกำรตรวจรำชกำรฯ :
14.2 กำรใช้กระบวนกำรลูกเสื อและยุวกำชำดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรมเพื่ อเสริ มสร้ำงควำมเป็ น
พลเมืองดี (Civic Education)
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินกำร
สถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวน 911 แห่ ง ใช้ กระบวนการลู กเสื อและยุ วกาชาด
ในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) จานวน 909 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
99.78 ไม่ใช้กระบวนการลูกเสือฯ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.22 จึงยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ ได้รั บ คื อ นั กเรี ยนได้รับ การถ่ายทอดกิจกรรมลูกเสือที่ ถูกต้ องซึ่ ง เป็ นกิจ กรรมที่ป ลูกฝั ง ให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสียสละ มีจิตอาสา อดทน อดกลั้น พร้อมช่วยเหลือโรงเรียน
และชุมชนด้วยความเต็มใจ

ข้อเสนอแนะในภำพรวมของสถำนศึกษำในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ ๒
จากผลการดาเนินการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในครั้งนี้ มิติด้านปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของความไม่พร้อมในการปรับตัวของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะองค์ประกอบในเรื่องผู้บริหาร ครู อุปกรณ์และสื่อ เพื่อ สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ บริบทของการแก้ไขและพัฒนาเพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ทุกประเด็นนโยบาย
การตรวจราชการ จาเป็นต้องอาศัยกลไกสาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบควบคู่ทุกมิติ ดังนี้
๑. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ของเขตพื้นที่การศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
๒ จาเป็นต้อง
๑.๑ มีการปรับพื้นฐานองค์ความรู้แบบทักษะให้ผู้เรียนได้นาผลการสอนไปใช้ประโยชน์โดยมุ่งเน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี
๑.๒ การแก้ปัญหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาในพื้นที่ต้องมุ่งเน้น
การลดภาระครู และปัญหาครู ไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขาวิชา เป็นสาคั ญ การนารูปแบบการเรียนการสอนที่น า
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รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในชั้นเรียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน PISA และไปใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ซับซ้อนกัน
๒. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะ
การจั ดเก็บ เก็บ ข้อมูลที่ไม่ ชัดเจน การสร้ างต้ นแบบสถานศึกษาที่ดี เพื่อขยายผลและต่อ ยอด ทั้ง นี้ สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรกาหนดอัตรากาลังให้มีครูผู้สอนปฐมวัย (เอกปฐมวัย) อย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
ตามที่สถานศึกษาปฐมวัยกาหนด
๓. กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ จากปัญหาส่วนใหญ่ในการขยายผลตามโครงการ Boot Camp และ
การจัดอบรมสาหรับโรงเรียนเกี่ยวกับ Master Trainer ควรปรับระยะเวลาการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อ
เอื้ อ ให้ ค รู ไ ด้ดู แ ลนั ก เรี ยนได้ เ ต็ ม ที่ และควรเร่ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสถานศึ ก ษา โดยพยายามจั ด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การมีการเปิด
สอบศึกษานิเทศก์ของ สพป. ที่เป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษา
อย่างทั่วถึง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
๔. กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะต่อผู้เรี ยน
จาเป็นต้องสนับสนุน
๔.๑ ใช้รูปแบบกิจกรรม PLC ผ่านกระบวนการ Active Learning ตามบริบทหรือความเหมาะสม
ของแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมนักเรียนให้
เรียนรู้เทคนิคการคิดวิเคราะห์
๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาด้าน STEM EDUCATION ต้องร่วมมือกัน
จริงจังในการปรับกระบวนการเพื่อนาไปใช้ด้านหลักสูตร วิธีการ และการสรุปติดตามผลเชิง ประจักษ์ แบบไม่
ยุ่งยากซับซ้อนต่อการเรียบเรียงข้อมูล เพื่อลดภาระให้กับสถานศึกษาและเป็นควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างนอกกรอบ สร้างสรรค์ จากการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ STEM EDUCATION
5. กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ
5.1 กำรจัดทำแผนบูรณำกำรกำรรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพระดับจังหวัด
แม้ปัจจุบันหน่วยงานเชิงพื้นที่ จะพยายามขับเคลื่อนให้สัดส่วนระหว่างผู้เรียนสายสามัญ กับสาย
อาชีพเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น แต่จาเป็นต้องเร่งส่งเสริมแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ส่วนกลางควรกาหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริ ม
มาตรการรองรับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน
การชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการเรียนสายอาชีพ และการพยายามเร่งปรับค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนให้เกิด
แรงจูงใจต่อการเลือกเรียนสายอาชีพในอนาคต
5.2 มำตรกำร/เป้ำหมำยกำรเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสำยอำชีพ
ปัญหาสาคัญ คือ การขาดครูแนะแนว การปลูกฝังค่านิยมจากครอบครัวและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ยังไม่มุ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และแรงจูงใจที่ควรตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพ ทั้งนี้ ทุกสถานศึกษาควรมีการ
กาหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาให้เกิดผลขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อการเพิ่มสัดส่วนผู้
เข้าเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น การมุ่งพัฒนาผู้บริหารและครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจและจานวนเพียงพอต่อ
การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้ค รูประจาชั้นเรียนมีการ
นิเทศ ติดตาม และดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ปรับค่านิยมหรือทัศนคติต่อการสนใจ
และสร้างแรงจูงใจเพื่อเลือกเรียนสายอาชีพในอนาคต
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6. กำรพัฒนำกำลังคนตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรภำยในประเทศ
พบว่า สมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึ กษา การเข้าสู่ การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิ สระ และการจั ด
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึกอาชีพและมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควรมุ่งส่งเสริมในแต่ละเรื่อง ดังนี้
6.1 สมรรถนะของผู้สำเร็จอำชีวศึกษำ
ควรมีการจัดประชุมเพื่อหารือและจัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความตระหนัก
ในการรับผิดชอบด้านศักยภาพแรงงานจากนักศึกษาในอนาคต
6.2 กำรเข้ำสู่กำรมีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรด้านวิชาชีพโดยสร้างการมีส่วนร่วม
ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการร่วมวางแผนด้านหลักสูตรการเรียน การ
สอนที่ส อดคล้ องต่อ ความต้องการตามสายงานวิช าชีพในอนาคต การพัฒนาเทคนิ คการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้ผู้เรียนได้พั ฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสู่โลกวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
พื้นที่
6.3 กำรจั ดอำชีว ศึก ษำแบบมี ส่ วนร่ว มกับ สถำนประกอบกำรเพื่ อ ให้ ผู้ส ำเร็ จอำชีว ศึ กษำมี
ประสบกำรณ์ตรงในกำรฝึกอำชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำดแรงงำน
ควรเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นักศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านวิชาชีพให้ครบถ้วนและพร้อมสาหรับการไปทางานได้ทันทีภายหลังการจบการศึกษาตามหลักสูตร
โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
7. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันจาเป็นต้องมีการกาหนดนโยบาย
หลักจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องชัดเจน
โดยเฉพาะการไม่ปรับเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายหลักตามกระแสการเมือง ความไม่ต่อเนื่องในการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ ทั้งนี้ ทุกบริบทความไม่เพียงพอและข้อจากัดของโรงเรียน
ขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้มีการปรับแก้ข้อกฎหมาย
ร่วมกัน โดยเฉพาะข้อบังคับที่จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การสรรหา
จานวนและอัตรากาลังบุคลากรในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตาม
มาตรฐานที่ส่วนกลางกาหนด รวมไปถึง การจัดทาคู่มือ เพื่อพัฒนาและช่ว ยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็ น
รูปธรรมจริงจัง
8. กำรอ่ำนออกเขียนได้
8.1 กำรอ่ำนออก เขียนได้
มีแนวโน้มในการเร่งแก้ไขและพัฒนาที่ดีขึ้นจากสถานศึกษาในพื้นที่ แต่ต้องเร่งส่งเสริมในเรื่องความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยเฉพาะในการเร่ง ลดสาเหตุปัญ หาที่ส่งผลต่อตัว
ผู้เรียนจนทาให้การอ่านและเขียนหรือใช้ภาษามีปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านั้น คือ ปัญหาการย้าย
ถิ่นฐานของผู้ปกครองซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาเพื่ออ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องตามช่วง
ชั้นที่กาลังเรียนอยู่ การขาดการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนรักการอ่าน การใช้ภาษาเพื่อฟัง พูด อ่าน และเขียน
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย การขาดเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้ สอนอย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน การให้ความสาคัญที่ยังไม่
เพียงพอสาหรับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาบางแห่ง ในพื้นที่ ทั้ง นี้ ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ฐ
8.2 กำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
นโยบายการเรียนรวบ/ยุบเลิก ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความไม่ต่อเนื่องในการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องของผู้เรียน ส่วนกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการต้องชัดเจนสาหรับ
นโยบายดังกล่าว เพราะเป็นสาเหตุโดยตรงต่อการสรรหาอัตรากาลัง ครูด้านภาษาที่ไ ม่เพียงพอในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งเสริมหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ปัจจุบันยังน้อยเกินไป เทคนิคและเนื้อหาบางอย่า งในรายวิชาด้านภาษาต้องพัฒนา
สื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเอื้อให้ทักษะผู้เรียนได้ฝึกฝนบ่อยหรือต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผล การจัดทาแผนพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดูแลนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ และการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ควรเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาเร่งดาเนินการในปัจจุบัน
9. กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ
9.1 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมตำมโครงกำรของต้นสังกัด หรือ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ในภาพรวมพบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมมีความหลากหลายรูปแบบแต่ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากภาระงานของสถานศึกษาที่มีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
การต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับการจานวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามเป้าหมายในช่วงแรกจึงไม่อาจขยายผลได้อย่างทั่วถึงในแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่
ทั้งนี้ แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการกาหนดกิจกรรมที่เป็นจุดเน้น
สาคัญเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและพยายามสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มากขึ้นเพื่อขยายผลอย่างมีส่วน
ร่วมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
9.2 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต
ในภาพรวมพบว่า การวัดและประเมินผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริง ใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียนยังไม่ชัดเจน ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงประมวลผลแต่ละกิจกรรมยังขาด
ความต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงศาสตร์ดังกล่าวแต่ยังขาดเทคนิควิธีการในการตั้งคาถามเชิงสืบสอบเพื่อให้
เกิดผลงานหรือชิ้นงานเชิงประจักษ์ต่อการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ความต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ควรเร่งกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจั ดรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ
ภายใต้หลักการคิดและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะใน
ศาสตร์พระราชาต้องครอบคลุมในทุกบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้ โดยเฉพาะการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การถอดบทเรียน การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
การจัดทาคู่มือ/แนวทางเพื่อจัดกิจกรรมชุดฝึกอบรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดและขยายผลให้กับผู้บริหาร
ครู และนักเรียน ผ่านการสร้างชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง การสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มาก
ขึ้นเพื่อขยายผลไปสู่การวิจัยและผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่ เหล่านี้เป็นต้น
10. กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในระดับภูมิภำค
10.1 กำรวำงแผนบูรณำกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัดและระดับภำค
ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวมคือ การบริหารงานยังแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง
จึงส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แบบกระจายอานาจสู่พื้นที่ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ตามที่วางไว้
โดยเฉพาะปัญหา/อุปสรรคในการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลยังไม่เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการนาแผนงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริงเนื่องจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดังกล่าวยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการรายงาน
ข้อมูลในแต่ละมิติ การขาดบุคลากรที่จะช่วยผลักดันแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติยังเป็นปัญหาหลักในแต่ละ
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หน่วยงานระดับพื้นที่ ปัญหาความไม่พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณเพื่อการจัดสรร
และบริหารจัดการอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการประสานความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องยัง ไม่อาจบูรณาการรูปแบบการรายงานผลที่เป็นเอกภาพได้จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิดการ
กระจัดกระจายและซับซ้อนยุ่งยาก
ส าหรั บ แนวทางและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว คื อ การกระจายอ านาจจาก
หน่วยงานในส่วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องตรงกัน มีก ารบูรณาการแผน
ขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีแบบฟอร์มเพื่อการติดตามและรายงานผลอย่างเป็นเอกภาพเพื่อลด
ปัญหาความซ้าซ้อนและยุ่งยากในการเรียบเรียงหรือบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระดับพื้นที่ การจัดลาดับ
สายงานและสายการบังคับบัญชาต้องสอดคล้องต่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อขจัดปัญหาการทางานแบบ
แยกส่วนและก่อให้เกิดปัญหาการบูรณาการการทางานร่วมกันในทุกมิติ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการศึกษาในแต่ละบริบทควรชัดเจน เชื่อมโยง และใช้งานง่าย ส่วนกลางควรเร่ง จัดสรร
งบประมาณให้กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างเพียงพอและมีกรอบระยะเวลาเพื่อการวางแผนการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งควรเร่งให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการจัดทา Big Data
ให้แก่หน่วยงานแต่ละระดับ โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
10.2 กำรจัดระบบและพัฒ นำระบบข้ อ มูล สำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทั ลเพื่ อ กำรศึกษำ
เพื่อกำรวำงแผนและกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล
บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งยังขาดความเป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแนวทางการทางานเรื่องฐานข้อ มูล การใช้ระบบ E-Office ของบาง
จังหวัดยังไม่เอื้ออานวยต่อการจัดเก็บและส่งไฟล์เอกสาร รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการให้บริการเรื่องข้อมูลทั้งรับ
และส่งยังขาดความตระหนักถึงความสาคัญในเนื้องานจนขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
สาหรับแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้ างต้น คือ หน่วยงานระดับพื้นที่จาเป็นต้องปรับฐาน
การจัดข้อมูลในระบบให้มีเอกภาพและมีรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจและใช้งาน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่ส่วนกลางกาหนด โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกับ
ฐานระบบ E-Office ของสานักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ รวมทั้งการกาหนดแนวทางเพื่อจัดตั้งกลุ่มงาน
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบด้านฐานข้อมูลโดยตรงของหน่วยงานควรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน
เชิงบูรณาการร่วมกันให้เกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
10.3 กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรปฏิบัติในระดับพื้นที่
บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัจจุบันยัง ไม่เพียงพอจึงส่ง ผลให้การปฏิบัติงานบางเรื่อง
ล่าช้ากว่ากาหนด การประสานเครือข่ายการทางานในระดับชุมชนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายเนื่องจาก
ความแตกต่างด้านสายการบังคับบัญชาและการตระหนักต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
เชิงพื้นที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ส่วนกลางควรดาเนินการ คือ ควรกาหนดโครงสร้างและจัดสรรกาลัง คนให้
เพียงพอ รวมทั้งควรมีการปรับแก้ไขคาสั่งที่ 19/2560 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถสั่งการโรงเรียนใน
สั ง กั ด ท้ อ งถิ่ น ได้ รวมทั้ ง แก้ ไ ขค าสั่ ง ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สามารถสั่ ง การโรงเรี ย นในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายแบบกระจายอานาจการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เกิดผล
เชิงประจักษ์มากขึ้นและมีทิศทางที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันอย่างชัดเจนตามลาดับ
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13. กำรพัฒนำครูทั้งระบบ
13.1 กำรพัฒนำครูตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาด้านจานวนวิทยากรที่ไม่ครบตามสัดส่วนที่เหมาะสม ผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่
ขออนุมัติกับคุรุพัฒนา รวมทั้งวิทยากรเป็นคนละคนกับที่คุรุพัฒนาอนุมัติ ประกอบกับจานวนวัสดุอุปกรณ์ ชั่วโมงการ
อบรม ที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร บางครั้งหน่วยงานพัฒนายกเลิกการอบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่ลงทะเบียน
ทราบจึงส่งผลให้ครูต้องเดินทางไปอบรมแต่ไม่ได้รับการอบรม หรือ ย้ายสถานที่อบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่เข้ารับการอบรม
ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ครูบางคนไม่อ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในภายหลัง ระยะเวลาที่ให้ครู
Booking หลักสูตรที่สนใจผ่านเว็บไซต์ ยังไม่เพียงพอในรอบเวลา 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ครูแย่งกัน Booking/Shopping
บางคนไม่สามารถดาเนินการได้ทัน เขตพื้นที่การศึกษาควรมีการประสานกับหน่วยงานพัฒนาครูเพื่อร่วมกันวางแผนให้
ดีกว่านี้ ทั้งรุ่น กาหนดการ และการบริหารจัดการระบบเพื่อการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง
สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดัง กล่าว ได้แก่ การเสนอให้มีการ
ปรับปรุงลงทะเบียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนตามปฏิทินพัฒนาครูแบบครบวงจรตามหลักสูตรอัจฉริยะ 4.0
หน่วยงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรมีแผนพัฒนาครูตามโครงการที่ช่วยเหลือครู
ด้านการลงทะเบียนแบบ Booking/Shopping โดยเฉพาะการเอื้อให้ครูกาหนดแผนพัฒนาตนเองได้ในช่วงก่อนปิด
ภาคเรียน การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองไม่ควรต้องผ่านระบบเว็บไซต์ เพราะกรณีที่ระบบไม่เสถียร สถาบันคุรุพัฒนา
ต้องสามารถรับรองการแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาแจ้ง สถานศึกษาทุกแห่ง ให้ครูสามารถคัดเลือก
หลักสูตรได้ตามแผนพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งควรมีการกาหนดกรอบแนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผล
ที่ชัดเจน เป็นระบบ สามารถเป็นพี่เลี้ยงคอยเชื่อเหลือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการอบรม หากหน่วยพัฒนาครูหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามก็ควรมีการประกาศขึ้น Black list ทันที
13.2 กำรพัฒนำครูตำมกระบวนกำรสร้ำงชุมขนแห่งกำรเรียนรู้ : PLC
ไม่พบปัญหาหรืออุป สรรคที่เ กิดขึ้นในการดาเนิ นการตามวิธีสร้างกระบวนการเรีย นรู้แบบ PLC
โดยมีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับชุมชนพื้นที่ได้เกือบ 100%
ในทุกจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด และผลการนิเทศ ติดตามการนา PLC ไปใช้ในทางปฏิบัติ
สามารถสร้างเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้ครู ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างมีแรงจูงใจ อัตราการขาดเรียน
น้อยลง และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นทุกรายวิชาที่ใช้กระบวนการ PLC
14. กำรพัฒนำผู้เรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
14.1 กำรจัดทำแผนพัฒนำลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัญหาส่ วนใหญ่ คื อเรื่ องข้ อจากั ดด้ านงบประมาณและความล่ าช้าในการจั ดสรรและบริ หารจั ดการ
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิคและสามารถแก้ไขได้ในอนาคต สาหรับข้อเสนอแนะในภาพรวม คือ การเร่งแก้ไขเรื่องความ
รวดเร็วในการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการให้กระบวนการพัฒนาการ
เรียนการสอนในแต่ละกิจกรรมทั้งลูกเสือและเนตรนารีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
14.2 กำรใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเป็นเพลเมืองดี (Civic Education)
ปัญหาและอุปสรรคหลัก คื อ เรื่ องสถานศึ กษาบางแห่งที่ยั งจั ดตั้ งกองลู กเสือไม่ ได้เนื่องจากวุฒิ ของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ตรง สถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถจัดอบรมให้กับผู้เรียนได้ทุกคน รวมทั้งผู้เรียนยังไม่มีความพร้อม
ในเรื่องเครื่องแต่งกายลูกเสือ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา คือการปรับเปลี่ยนให้ครูในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี โดยเฉพาะการนาหลักการและวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรตรวจรำชกำร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (มาตรา 31)
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
กาหนดนโยบาย รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 20) กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของ
กระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้
คาปรึกษาและแนะนาเพื่อการปรับปรุงพัฒนา โดยกระบวนการในการตรวจราชการให้ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ
ติดตาม ประเมินผล และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2560 กาหนดให้มีสานักผู้ตรวจราชการ
ประจาเขตตรวจราชการ (ปัจจุบันเป็นสานักงานศึกษาธิการภาค) สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวง และ
มีอานาจหน้าที่ (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนปฏิบัติการตรวจ
ราชการ และแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการ
ประจาปีของผู้ตรวจราชการ (2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ งานติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของกระทรวง (3) วิจัยและพัฒนาระบบ ประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม
ประเมิน ผลและนิ เทศการศึ ก ษาของกระทรวง(4) ปฏิ บัติ ง านตามที่ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมอบหมายและ (5) ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปรายงานผลการตรวจราชการเป็น
รายงวด ปีละ 2 งวด ในภาพรวมของเขตตรวจราชการ และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ เพื่อนา
ข้ อ มู ล จากการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
ให้ยั่งยืนและมั่นคง โดยเยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ดังนั้นเพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นมาตรการที่สาคัญในการตรวจ ติดตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่ วยงานสนั บสนุ นการตรวจราชการ บรรลุ เป้ าหมายสอดคล้ องกั บนโยบายของรั ฐบาลและกระทรวงศึ กษาธิ การ
มีความโป่งใส เป็นธรรม ประหยัด สมประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเป็นการดาเนินการในฐานะผู้สอดส่อง ดูแล แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามปีงบประมาณ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 อาศัยอานาจตามข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการ
ภาค จานวนสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฎิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-2พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาค
ส่วนที่ เกี่ยวข้องในพื้น ที่นั้นๆ และกาหนดให้ มีอานาจหน้าที่ข้ อ (4) สนั บสนุน การตรวจราชการ และติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ จึงจัดทา
โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของหน่วยงานสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งเป็นองค์กรที่นานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรตรวจรำชกำร
1. เพื่ อ ตรวจและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามนโยบายการตรวจราชการกรณี ป กติ ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติยังหน่วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
2. เพื่อทราบผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
3. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้ ง ปัญ หาอุ ปสรรค และข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบาย ของหน่ วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 กรอบแนวคิดของกำรตรวจและติดตำม
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันได้ใช้แนวปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
(มาตรา 20) และระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิก ารว่า ด้ ว ยการตรวจ ติ ด ตาม ประเมิ นผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา
พ.ศ. 2549 แบ่งการตรวจราชการเป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ การตรวจราชการ กรณีป กติ การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ และการตรวจราชการ กรณีพิเศษ การตรวจราชการแต่ละประเภทจะมีแนวการตรวจราชการ
เป็นลักษณะเฉพาะ มีการวิธีการตรวจและการรายงานผล แยกออกจากกัน ดังนี้
ประเภทการตรวจ
1. การตรวจราชการกรณี
ปกติ
2. การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ

3. การตรวจราชการกรณี
พิเศษ

ลักษณะการตรวจ
ระยะเวลาการตรวจ
- ตรวจตามนโยบายการตรวจ ปีละ 2 งวด ดังนี้
ราชการ ของ รมว.ศธ.
- งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.
- งวดที่ 2 เม.ย.-ก.ย.
- ตรวจตามโครงการที่มี
ปีละ 2 รอบ ดังนี้
ความสาคัญสูง ซึ่งได้รบั การ
- รอบที1่ : Project and
คัดเลือกจากองค์กรหลัก และ
Progress Review
เป็นลักษณะที่มีหลาย
- รอบ2: Monitoring and
หน่วยงานเข้ามาดาเนินการ
Evaluation
ร่วมกัน
- ตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการ - ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น
ร้องเรียน เรื่องที่เกี่ยวกับ
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์
สาคัญ หรือสาธารณภัยอัน
จาเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
และแก้ไขให้ทันการ

การรายงานผล
- รายงาน เชิงการตรวจ ติดตาม
และประเมินผล
- รายงาน มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ในมิติประสิทธิผล และใช้
หลักธรรมาภิบาล มาอธิบาย

- รายงานเฉพาะตามที่ไปตรวจ
ราชการ

รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-31.4 ขอบเขตของกำรตรวจและติดตำม
ขอบเขตด้ำนพื้นที่และหน่วยรับตรวจ
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม
จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยให้ทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจราชการให้สอดคล้องกับการกาหนด
เขตตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551
เรื่ อ ง การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยเขตตรวจราชการที่ 2
ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
2. ขอบเขตของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาสัง กั ดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง เป็น
หน่วยรับตรวจหลักของการตรวจราชการ จานวน 19 แห่ง ดังนี้
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่
1.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 5 เขต ได้แก่
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
3. สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 4 แห่ง ได้แก่
3.1 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
3.2 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
3.3 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง
3.4 สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
4. สานักงาน กศน.จังหวัด 4 แห่ง ได้แก่
4.1 สานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
4.2 สานักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
4.3 สานักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
4.4 สานักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สพม.)
6. สถานศึกษา (ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 1 แห่ง
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ได้แก่ นโยบาย/ประเด็นการการตรวจราชการกรณี ปกติ รอบที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 403/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วยนโยบาย ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-43. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
6. การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
7. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
8. การอ่านออกเขียนได้
9. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานสถานศึกษา
10. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
11. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
12. การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
13. การพัฒนาครูทั้งระบบ
14. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ทั้งนี้ในส่วนของนโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ไม่เกี่ยวข้องกับเขตตรวจราชการที่ 2
1.5 คำนิยำมศัพท์
กำรตรวจรำชกำร หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนา สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง
สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยมหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง
เขตตรวจรำชกำรที่ 2 หมายถึ ง การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่ม
จัง หวั ด 18 กลุ่ม จัง หวัด ตามมติ คณะรั ฐ มนรี โดยให้ทุ กระทรวง ทบวง กรม ปรับ ปรุง เขตตรวจราชการให้
สอดคล้องกับการกาหนดเขตตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรีจึง มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551
ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
โดยเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
หน่ ว ยรั บ ตรวจหลั ก ของกำรตรวจและติ ด ตำม หมายถึ ง หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด และสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด)
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 สามารถนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย
2. ผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่
1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตตรวจราชการที่ 2 เป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับนาไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการ
3. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร
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บทที่ 2
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอสาระสาคัญของ กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ, นโยบายรัฐบาล
ปัจจุบัน, นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ข้อมูลนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจาปี
งบประมาณ 2561 และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา, มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในปั จ จุ บั น ได้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 (มาตรา 20) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและประเมินผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งขอนาเสนอตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ตามระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการว่า ด้วย การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและประเมินผลการจั ด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ดังนี้
1. เพื่อชี้แจงนโยบาย ประสานงาน และเร่งรัดให้หน่วยงานนาแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
2. เพื่อติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา
4. เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
5. เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนา ชี้แจงให้
เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายภารกิจการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับการปฏิบัติงานตรวจราชการ ดังนี้
1. พระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และแก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 62
กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่
มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
2. พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิวเคราะห์ วิจัย ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนา เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
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-63. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 กาหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
3.1 สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
3.2 สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ในระหว่างการ
ตรวจราชการไว้ ก่ อ น หากเห็ น ว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการหรื อ ประโยชน์ ข องประชาชน
อย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโดยด่วน
3.3 สั่ งให้ ผู้ รั บการตรวจชี้ แจง ให้ ถ้ อยค า หรื อส่ ง เอกสารและหลั กฐานเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งาน
เพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 สอบข้ อเท็ จจริ ง สื บสวนสอบสวน หรื อสดั บตรั บฟั ง เหตุ การณ์ เมื่ อได้ รั บการร้ องเรี ยนหรื อ
เมื่อมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ
3.5 ศึกษา วิ เคราะห์ วิ จั ย ติ ดตามและประเมิ นผลระดั บนโยบายเพื่ อนิ เทศให้ ค าปรึกษาแนะน า
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
3.6 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อานาจหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อ 16 กาหนดให้สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยสนับสนุน
การตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 17 ให้สานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการ (ปัจจุบัน คือ
สานักงานศึกษาธิการภาค) เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการในระดับเขตตรวจราชการ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการตรวจราชการ
และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3.วิ จั ย และพั ฒ นาระบบและประสานเครื อ ข่ า ยการตรวจราชการ การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ที่รับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1.อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือผู้ที่ทาหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ
3.ชี้แจงและตอบคาถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ
4.จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
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-75. ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะนาในระหว่างการตรวจ
ราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงานให้ผู้ตรวจราชการ
ทราบภายในสิบห้าวัน
6. รายงานความก้าวหน้า ความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามข้อสั่ง การหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ
7. ดาเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
2.2 นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลของ
ฝ่ายบริหารต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีสาระสาคัญในการ
แถลงคือ การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักแนวทางพระราชดาริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมไปถึงการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กลับมาเป็นหลักหนึ่งในการบริหารแผ่นดิน โดยฉบับที่ 11 นี้มีเนื้อหาสาระว่า “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
นโยบายในการบริหารประเทศ มีทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แทรกค่านิยมของชาติ 12 ข้อเข้าไปด้วยนั่นคือ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั กด ารงตนอยู่ โดยใช้ หลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงตามพระราชด ารั สของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-811. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทั้ง 12 ข้อนี้คือส่วนเสริมเข้าไปในหัวใจคนในชาติ หากปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทุกหมู่เหล่าแล้วก็จะเป็น
การทาให้การพัฒนาประเทศของเราตามแนวทางบริหาร และแนวทางปฏิรูปมุ่งไปสู่ความสาเร็จได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง
2.3 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่สาคัญในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2.3.1 จานวนสถานศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มภาค
กลางตอนบน 2 จาแนกรายจังหวัดและสังกัด ปีการศึกษา 2561
จังหวัด

รวมกลุ่มจังหวัด
จ.ลพบุรี
- เขต 1
- เขต 2
จ.สิงห์บุรี
จ.อ่างทอง
จ.ชัยนาท

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งสิ้น
(แห่ง)
931
384
137
172
206

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.

สอศ.
สศศ.

สช.

สพป.

สพม.

เฉพาะ
ความ
พิการ

ศึกษา
สงเคราะห์

ศูนย์
ศึกษา
พิเศษ

725
306413
162
139
103
145
176

64
25

3
2

2
1

4
1

12
14
13

1

1 14 5
1
8 3
1
1 10 3
ที่มา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

รัฐ เอกชน

70 18
38 7

11
7

สกอ.
รร.
ม. กศน.
สาธิต ราชภัฏ
1
1

1
1

32
11

2
6
1
7
1
8
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

จากตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2561 ในเขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้งสิ้น จานวน 931 แห่ง เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ จานวน
899 แห่ง และจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จานวน 32 แห่ง เมื่อจาแนกตามจังหวัด พบว่า เป็นสถานศึกษา
ในจังหวัดลพบุรีมากที่สุด จานวน 384 แห่ง รองลงมา ได้แก่จังหวัดชัยนาท จานวน 206 แห่ง จังหวัดอ่างทอง จานวน
172 แห่ง และจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 137 แห่ง ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 ในเขตตรวจราชการที่
2 จาแนกตามจังหวัดและสังกัด
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดชัยนาท

จานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น
62
20
13
19
10

อปท.
46
18
7
13
8

วธ.
2
1
1
-

สธ.
1
1

พศ.
11
1
6
3
1

กก.
2
2
-

ที่มา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2

จากตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 ในเขตตรวจราชการ
ที่ 2 มีทั้งสิ้น จานวน 62 แห่ง เมื่อจาแนกตามสังกัด พบว่า เป็นสถานศึกษาในสังกัด อปท. จานวน 46 แห่ง สังกัด พศ.
จานวน 11 แห่ง สังกัด วธ. จานวน 2 แห่ง สังกัด กก. จานวน 2 แห่ง และสังกัด สธ. จานวน 1 แห่ง ตามลาดับ
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-92.3.2 จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
ลูกจ้าง
พนักงาน
ข้าราชการ
ครู
ชั่วคราว/ ลูกจ้าง พนักงาน
สังกัด
ในมหา
รวม
ครู
อัตราจ้าง
จ้างเหมา ประจา ราชการ
วิทยาลัย
บริการ
สพม.เขต 5
2,828
14
112
144
56
3,154
สกอ.(สาธิต)
54
1
55
สกอ.(อุดมศึกษา)
109
436
38
15
13
611
รวม สกอ.
490
สพป.ลพบุรี เขต 1
1,523
43
156
84
5
1,811
สพป.ลพบุรี เขต 2
1,487
22
228
50
39
1,826
สพป.สิงห์บุรี
990
66
51
61
15
1,183
สพป.อ่างทอง
1,247
57
165
76
30
1575
สพป.ชัยนาท
1309
34
190
85
46
1,664
รวม สพป.
6,556
222
790
356
135
8,059
สช.ลพบุรี
1,332
1,332
สช.สิงห์บุรี
234
234
สช.อ่างทอง
169
87
37
293
สช.ชัยนาท
210
210
รวม สช.
1711
87
37
234
2,069
อศจ.ลพบุรี
241
151
158
147
62
759
อศจ.สิงห์บุรี
183
40
135
25
14
397
อศจ.อ่างทอง
123
36
82
7
25
273
อศจ.ชัยนาท
172
36
72
22
13
315
รวม สอศ.
719
263
447
201
114
1,744
กศน.ลพบุรี
37
10
17
7
154
225
กศน.สิงห์บุรี
11
4
17
8
61
101
กศน.อ่างทอง
25
18
20
7
91
161
กศน.ชัยนาท
19
32
11
75
137
รวม กศน.
92
32
86
33
381
624
รวมทั้งหมด
12,015
618
490
1,510
749
934
16,316
หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)
จากตารางที่ 3 จานวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ในเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า
มีข้าราชการครูและบุคลากร ทั้งสิ้นจานวน 16,316 คน เมื่อจาแนกตามประเภทของบุคลกร พบว่า เป็นข้าราชการครู
จานวน 12,015 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 618 พนักงานในมหาวิทยาลัย จานวน 490 คน ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ
จานวน 1,510 คน ลูกจ้างประจา จานวน 749 คน และพนักงานราชการ จานวน 934 คน
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-102.3.3 จานวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด
สังกัด
สพม.เขต 5
สังกัด สกอ.(อุดม)
สังกัด สกอ.
(ร.ร.สาธิต)
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
รวม สพป.
สช.ลพบุรี
สช.สิงห์บุรี
สช.อ่างทอง
สช.ชัยนาท
รวม สช.
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
รวม สอศ.
กศน.ลพบุรี
กศน.สิงห์บุรี
กศน.อ่างทอง
กศน.ชัยนาท
รวมนอกระบบ
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมวัย

ประถม

ม.ต้น
27,521

ระดับอาชีวศึกษา
ม.ปลาย
22,603

ปวช.

ปวส

ระดับ
อุดม
ศึกษา
8,363

744
5,037
4,498
3,195
4,440
5,201
22,371
6,354
1,457
1,223
1,276
10,310

16,042
14,866
10,049
14,521
15,114
70,592
13,450
3,712
1,935
2,285
21,382

3,102
3,692
1,784
1,857
2,692
13,127
8,996
654
866
125
10,641

273
135

135
2,126
263
2,389
7,951
2,757
2,645
3,311
16,664

32,681

446
145
258
445
1,294
93,268

รวมในระบบ
4,534
979
1,614
2,052
9,179
61,212

7,094
1,877
3,197
3,007
15,175
40,575

4,491
1,656
1,103
2,417
9,667

92
58
37
187

9,667

8,550

213
42
45
300
16,964

รวม
50,124
8,363
1,017
24,181
23,191
15,028
20,818
23,007
106,225
30,926
5,823
4,287
3,686
44,722
12,534
4,471
3,748
5,765
26,518
236,969
12,287
3043
5,069
5,549
25,948
262,917

หมายเหตุ : (ไม่รวม ร.ร.การศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)
จากตารางที่ 4 จานวนนักเรียน นักศึก ษาในสัง กัด กระทรวงศึ กษาธิ การ ปีการศึกษา 2560
มีจานวนทั้งสิ้น 262,917 คน เป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบ จานวน 236,969 คน และนอกระบบ จานวน 25,948 คน
โดยระดับประถมศึกษา มีจานวนนักเรียนมากที่สุด จานวน 93,268 คน รองลงมาคือ ระดับ ม.ต้น จานวน
61,212 คน ระดับ ม.ปลาย จานวน 40,575 คน ระดับปฐมวัย จานวน 32,681 คน ระดับ ปวช. จานวน
16,964 ระดับ ปวส. จานวน 9,667 คน คน และระดับอุดมศึกษา จานวน 8,550 คน ตามลาดับ

รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-112.3.4 ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเป็นระบบทวิศึกษา/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2560
1) ระบบทวิศึกษา
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา
ระบบทวิศึกษา
จานวนสถานศึกษา (แห่ง)

สังกัด
สพม. เขต 5
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
เขตตรวจที่ 2

จานวนนักเรียนม.ปลาย (คน)

ทั้งหมด

จัดระบบ
ทวิศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

64
13
7
4
4
92

16
5
4
2
2
29

25.00
38.46
57.14
50.00
50.00
31.52

ทั้งหมด

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

22,603

673

3.00

จากตาราง 5 จานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ภาพรวม เขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า จานวนสถานศึกษาทั้งหมดมี 92 แห่ง จัดระบบทวิศึกษาจานวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
31.52 จานวนนักเรียนม.ปลายทั้งหมดมี 22,603 คน นักเรียน ม.ปลายที่เข้าร่วมโครงการ ทวิศึกษามีจานวน
673 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
2) ระบบทวิภาคี
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระบบทวิภาคี
จานวนสถานศึกษา (แห่ง)

สังกัด
อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
เขตตรวจที่ 2

6

คิดเป็น
ร้อยละ
46.15

5
3
3
17

71.42
75.00
75.00
60.71

ทั้งหมด

จัดระบบทวิภาคี

13

7
4
4
28

จานวนนักเรียน (คน)
3,825

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
834

คิดเป็น
ร้อยละ
21.80

1,350
3,748
4,648
13,571

939
388
313
2,474

69.55
10.35
6.73
18.23

ทั้งหมด

จากตาราง 6 จานวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภาพรวม เขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า จานวนสถานศึกษาทั้งหมดมี 28 แห่ง จัดระบบทวิภาคี จานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
60.71 จานวนนักเรียนทั้งหมดมี 13,571 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคีมีจานวน 2,474 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.23
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-122.3.5 ข้อมูลจานวนโรงเรียนประชารัฐปีการศึกษา 2560
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของโรงเรียนประชารัฐปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด
จานวนสถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)
162
139
111
146
178
64
800

สังกัด
สพป.ลบ. เขต 1
สพป.ลบ. เขต 2
สพป. สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป. ชัยนาท
สพม.เขต 5
เขตตรวจฯที่ 2

จานวนสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
(แห่ง)
42
32
23
56
25
2
180

คิดเป็นร้อยละ
25.92
23.02
20.72
38.36
14.04
3.13
22.50

หมายเหตุ : ไม่รวมข้อมูลจาก ร.ร.การศึกษาพิเศษ
จากตาราง 7 จานวนและร้อยละของโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมเขตตรวจ
ราชการที่ 2 พบว่า มีสถานศึกษาทั้งหมด จานวน 800 แห่ง สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
มีจานวน 180 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.50
2.3.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ. 2554-2558) เขตตรวจราชการที่ 2
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี พ.ศ.2554-2558) เขตตรวจราชการที่ 2
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
สังกัดหน่วยงาน
1. สพป.
2. สช.

ปฐมวัย
ประถมและมัธยม
ปฐมวัย
ประถมและมัธยม

3. สพม.
4. สอศ.
5. สกอ. (ร.ร.สาธิต)
6. สกอ. (อุดมศึกษา)
7. กศน.
รวม

จานวนสถานศึกษา
ที่ส่งเข้ารับการ
ประเมินรอบที่ 3
709
742
54
61
64
28
1
1
32
1,692

ผลการประเมิน (สมศ.)
รับรอง
ไม่รับรอง
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง)
692
97.60
17
2.40
632
85.18
110
14.82
52
96.30
2
3.70
50
81.97
11
18.03
54
84.38
10
15.62
24
85.71
4
14.29
1
100.00
0.00
1
100.00
0.00
31
96.88
1
3.12
1,537 90.84
155
9.16

หมายเหตุ : ข้อมูลจานวนสถานศึกษา ณ มิถุนายน 2560
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-13จากตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวม พบว่า มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จานวน 1,692 แห่ง ผ่าน
การรั บ รอง จ านวน 1,537 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.84 ไม่ ผ่ า นการรั บ รอง จ านวน 155 แห่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 9.16
2.4 จุดเด่นและจุดด้อยทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2
ด้าน
ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

จุดเด่น
-สภาพทั่วไป เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นฐานเป็น
สังคมเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า
ประกอบกับมีแหล่งน้าที่เอื้ออานวยทั้งน้าบนดิน
และน้าใต้ดิน จึงมีทรัพยากรดินและทรัพยากรน้า
อุดมสมบูรณ์กว่าภาคอื่นๆ พื้นที่จึงมีความ
เหมาะสมกับการทาเกษตรเป็นอย่างยิ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่จึงทาการเกษตรอย่าง
หนาแน่น นอกจากนี้พื้นที่กลุ่มจังหวัดยังอยู่ใกล้
เมืองหลวงของประเทศ มีเส้นทางการ
คมนาคมทางบกติดต่อได้ทั่วทุกภาคและ
ยังมีแม่น้าขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในการติดต่อ
ขนส่งได้ทั้งในจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี
-พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเป็นสังคมเกษตร
มีรายได้หลักจากการอุตสาหกรรมและการเกษตร
มีความต้องการแรงงานทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
-รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการ
อุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นสาขาเกษตร
สาขาการขนส่ง และสาขาการท่องเที่ยว
-แหล่งท่องเที่ยวมีหลากหลายประเภท ดังนี้
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน
ที่เป็นสังคมเกษตรศูนย์วัฒนธรรม และสินค้า
พื้นเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวได้แก่ แหล่งโบราณคดี
วัดต่างๆ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จึงเป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

จุดด้อย
- สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มอ่อนแอลง
จากการย้ายถิ่น ปัญหาหย่าร้างมากขึ้น เด็ก
ถูกทอดทิ้งและมีผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น มี
ปัญหายาเสพติด เยาวชนบางส่วนยังมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ขาดวินัย
ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น
- ประชากรเด็กในภาพรวมของประเทศ
ลดลง

-นักเรียนนักศึกษาในด้านนี้มีจานวน
ไม่มากนัก จึงไม่สามารถผลิตจานวน
กาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้
-การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
ยังไม่มีประสิทธิภาพขาดการประชาสัมพันธ์
สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ ขาดการ
ดูแล พัฒนา ขาดการพัฒนารูปแบบหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ
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-14ด้าน
ด้านการศึกษา

จุดเด่น
- มีสถาบันทางการศึกษาจานวนมากและ
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัด ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
- พื้นที่คมนาคมสะดวก มีแหล่งเรียนรู้มากมาย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา จะเป็นโอกาสที่
ช่วยให้ประชากรวัยเรียนของกลุ่มจังหวัดได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 80
และระดับปริญญาโท เกือบร้อยละ 10.00

ด้านสุขภาพ
อนามัย

-มีโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 45 แห่ง เป็น
โรงพยาบาลของภาครัฐ จานวน 36 แห่ง
และเป็นของภาคเอกชน จานวน 9 แห่ง
มีบริการสาธารณสุขกระจายไปตามอาเภอและ
พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 329 แห่ง คลินิก จานวน 317 แห่ง
ซึ่งมีความครอบคลุมทุกพื้นที่

จุดด้อย
- คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่า จุดอ่อนด้านสถานศึกษา คือ
ยังมีความเหลื่อมล้าในเรื่องของทรัพยากร
ทางการศึกษา มีโรงเรียนขนาดเล็ก
(นักเรียนต่ากว่า 120 คน) จานวนมากและ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- คุณภาพการศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่าบางรายกลุ่มสาระต่า
กว่าระดับประเทศ เช่น คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเกือบทุกวิชา
ต่ากว่ามาตรฐาน
- มีสถานศึกษาจานวนค่อนข้างมากยังไม่ได้
การรับรองจากการประเมินภายนอก
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
- นโยบายของรัฐการลดอัตรากาลังคน
ภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อจานวนอัตรากาลัง
ครู ทาให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนครู
ในสาขาวิชาที่สาคัญ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
- โครงสร้างของส่วนราชการไม่มีความเป็น
เอกภาพ ทาให้การบริหารจัดการศึกษาใน
ภาพรวมเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ส่งผลต่อการศึกษาในระยะยาว
- ครูที่สอนอยู่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยสูงส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- สัดส่วนนักเรียนภาคเอกชนยังมีสัดส่วน
ต่ากว่านักเรียนภาครัฐมาก
-แนวโน้มปัญหาของการสาธารณสุขของ
ประเทศ คือประชากรมีปัญหาสุขภาวะ
แม้ว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุขจะดีขึ้น
แต่ยังมีปัญหาในบางพื้นที่

รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-152.5 บทบาทหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค จัดตั้งตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 สานักงานศึกษาธิการภาค
มีจานวน 18 ภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 รับผิดชอบเขต
ตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, และชัยนาท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์ และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนิน งานตามข้อ 3(1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
3) กากับดู แล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจัง หวัด ในพื้น ที่
รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 3
การดาเนินการตรวจราชการและการเก็บข้อมูล
1. ระยะเวลาการตรวจราชการ
การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีง บประมาณ 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
มีหน่ วยรั บตรวจที่ไ ด้รับ การตรวจราชการ ประกอบด้ว ย ส านั กงานศึ กษาธิก ารจั ง หวัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึก ษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สานักงานอาชีวศึกษาจัง หวัด และ
สานักงาน กศน.จังหวัด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะจาก
สานั กงานศึก ษาธิก ารภาค 2 ได้ ทาการตรวจราชการระหว่ างวัน ที่ 14 , 15 , 30 สิง หาคม 2561 และ
17 กันยายน 2561 โดยเน้นการตรวจติดตามงานตามนโยบาย ตามคาสั่งที่ สป. 403/2561 เรื่อง นโยบาย
การตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการตรวจราชการ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่
- แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561
สาหรับหน่วยรับตรวจ
เป็นเครื่องมือสาหรับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ ตามนโยบายการ
ตรวจราชการ และสอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการ ลักษณะเครื่องมือ จะเป็นลักษณะคาถามปลายเปิดให้
เติมข้อความหรือ เชิงตัวเลข เป็นตาราง และให้กรอกคาอธิบายเพิ่มเติม
3. วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้วิธีการ
1) ใช้แบบสอบถามสาหรับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ตอบคาถาม หรือกรอกข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ๆ ตาม
กรอบนโยบาย 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันผลการดาเนินงาน แล้วนาข้อมูลมา
ประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป
การดาเนินการเพื่อหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561
2. ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ ง แบบติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับหน่วยรับตรวจ ให้แก่หน่วยรับตรวจ ในเขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 19 แห่ง
โดยส่งให้ 2 ช่องทาง คือ ส่งทางไปรษณีย์ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และกาหนด
ส่งก่อนที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่การตรวจ 15 วัน
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการตรวจราชการ
1) นาแบบการตรวจราชการ มาคัดแยกตามสังกัด หน่วยรับตรวจ
2) วิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3) การสังเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา และการบรรยาย
4) นาเสนอผู้บริหารระดับสูงตามลาดับชั้น
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-๑๗-

บทที่ 4
ผลการตรวจราชการ
ผลการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ) ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการแต่ละประเด็น
นโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสาเร็จได้ ดังนี้
1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ตั ว ชี้ วั ด : สถานศึ ก ษา ได้ ต รวจสอบ/วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ทั้ ง รายกลุ่ ม สาระและรายสาระ (ตั ว ชี้ วั ด )
ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการตรวจสอบวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ จานวน 850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.34 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ
จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ
100 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 175 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.87 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา จานวน 130 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 128 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 98.46 และจังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 212 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน
201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.81
ซึ่งส่วนใหญ่สถานศึกษาพบจุดแข็ง คือ สถานศึกษานาผลการสอบ O-Net มาวิเคราะห์รายกลุ่ม
สาระและตัวชี้วัดเพื่อดาเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน
เพื่ อ พัฒ นาผู้เ รี ยนพร้ อมทั้ ง ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พัฒ นานัก เรีย น ครู ผู้ สอนจั ดการเรี ย นการสอนสอดคล้อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้และแก้ไข พัฒนานักเรียนที่เรียนรู้ช้า ศักยภาพน้อย และจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายให้กับนักเรียน
เก่ง ซึ่งครูผู้สอนจะมีการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคาถามของ O-Net ฯลฯ และ
พบจุดอ่อ นในการดาเนิ นการ คือ ระดับมัธยมศึกษา ในบางส่วนเป็ นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่ง นักเรียนมีความ
หลากหลายและมีปัญหาทางครอบครัวทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ นักเรียนขาดทักษะด้าน
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-๑๘การอ่า น การคิดวิ เคราะห์สถานการณ์จ ากโจทย์ และยัง ให้ค วามสาคัญ ต่อการสอบน้อ ย มี ครู ไ ม่ค รบชั้นเรีย น
ครูประจาชั้นสอนทุกกลุ่มสาระ มีการหมุนเวียนครูบ่อย ครูบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานตัวชี้วัด
พฤติกรรมการสอนของครูบางส่วนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่ส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการเรียนรู้ที่สอน ขาดความ
เข้าใจในการพัฒนาแบบสอบที่สอดคล้องกับระดับชาติ นักเรียนมีกิจกรรมมาก เวลาในการจัดทาการสอนซ่อมเสริม
น้อย ไม่เข้าใจทักษะและความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางที่ไม่มีการกระตุ้นและสร้างความตระหนักแก่ครู
และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง บางครั้งครูนิ่งเฉยเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของครู ป.6 และ ม.3 หรือครูทสี่ อนไม่เกิดพลัง
ความร่วมมือในโรงเรียน
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีวิธีการที่จะดาเนินการให้งานบรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
1) มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ มอบนโยบายการยกระดั บ การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การเตรียมพร้อมยกดับการสอบ O-Net /NT/RT
ส่งเสริมการใช้สื่อการสอน การพัฒนาครู นิเทศติดตาม วิเคราะห์หลักสูตร เป็นต้น
2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนพัฒนาในระดับสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC
มีการพัฒนาตามแผนฯ พร้อมทั้งการรายงานการดาเนินการตามแผนต่อผู้บังคับบัญชา
3) ครูผู้สอนวิเคราะห์รายมาตรฐานการเรียนรู้/วิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้
4) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียนในรายวิชาที่นักเรียนต้องเช้าสอบ ฝึกหัดทาข้อสอบ
โดยใช้ข้อสอบจากปีที่ผ่านมา การจัดสื่อเสริมการสอนเพื่อเสริมแรงทางบวก การสอนเสริมแก่ผู้เรียนที่สอบไม่ผ่าน
ตามมาตรฐานตัวชี้วัด ให้นักเรียนทดสอบการทาข้อสอบในคลังข้อสอบ สพฐ.
5) สร้างความตระหนักรู้ให้ทราบถึงความสาคัญของการสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้เรียน
6) ศึกษานิเทศก์ประจาโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาและร่วมดาเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
การดาเนินงาน
7) มีการมอบรางวัล/เกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองได้รับ
การแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุด ผ่านการทากิจกรรมที่หลายหลาย ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทางานร่วมกับเพื่อนได้ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น มีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมและพร้อมสาหรับ
การสอบ พร้อมทั้งผู้เรียนตระหนักถึงความสาเร็จของการทดสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง
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-๑๙๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ตามประเด็นการตรวจ ติดตามฯ ดังนี้
1) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนักเรียนมีความ
หลากหลาย และมีปัญหาทางครอบครัว ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่
2) นั ก เรี ย นชั้ น ป.6 และ ม.3 บางส่ ว นยั ง ขาดทั ก ษะด้ า นการอ่ า น การคิ ด วิ เ คราะห์
สถานการณ์จากโจทย์ และยังให้ความสาคัญต่อการสอบน้อย
3) ครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา ลาออกเพื่อสอบบรรจุ
4) ครู บางส่ วนใช้ วิ ธี การสอบแบบบรรยาย และออกแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ที่ไม่ส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
5) คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการเรียนรู้ที่สอน/ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
6) การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบวัดผลของนักเรียนที่เรียนมา
ทั้งหมดตลอดระดับชั้น นักเรียนบางส่วนขาดความรู้พื้นฐานและการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น
7) ข้อสอบโอเน็ตเป็นข้อสอบมาตรฐานเดียวที่ใช้วัดผู้เรียนทั้งหมด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น
ข้อสอบที่มีมาตรฐานสูง
8) ข้อสอบ Pre O-Net ไม่สอดคล้องกับ Test Blueprint และข้อกาหนดของ Test Blueprint
อาจยังไม่ครอบคลุมเนื้อหา/มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด
9) ความเข้าใจในการพัฒนาแบบทดสอบที่สอดคล้องกับระดับชาติ
10) กิจกรรมเสริมต่าง ๆ ของนักเรียนมีมาก เวลาในการจัดติวทบทวนมีน้อย
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) พัฒนาครูผู้สอนในการจัดสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร/การให้
จัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
2) จัดครู ที่มี ความรู้ ความสามารถตรงกั บรายวิชาที่จะท าการสอบ ทบทวนเนื้อหาให้ นั กเรี ยน
นักศึกษา การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมในรายวิชาที่ไม่ถนัด ศึกษาตัวอย่างการสอนของครูใน DLIT มาปรับใช้ในการสอน
3) จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อวัดระดับความรู้ ของแต่ละคนแล้วน า
ความรู้มาวิเคราะห์ และนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4) นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษา ไม่ได้นาผลการสอบไปใช้ประโยชน์ จึงให้ความสาคัญ
น้อย ควรเน้นการสอบปฏิบัติมากกว่าการสอบทฤษฎี
5) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านข้อสอบ และให้นั กเรียนได้ ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การให้นั กเรียนฝึ ก
ทาข้อสอบ สอดแทรกสูตรทางคณิตศาสตร์ไว้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การหาพื้นที่ หาปริมาตรแปลงเกษตร เป็นต้น
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-๒๐6) ศึ กษานิเทศก์ประจ าโรงเรียนเป็นที่ ปรึ กษาและร่ วมด าเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่ เริ่ มจนสิ้นสุ ด
การดาเนินงาน
7) ควรให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี และเป็น
Bast Practice ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ตั้ง
หน่วยงาน/
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
สถานศึกษา
1. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning , โรงเรียนบ้านเขา
เลขที่ 239 หมู่ที่ 2
การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบสะเต็มศึกษาและติวเข้ม ยายกะตา
ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
2. โครงงานนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ แม่แรงยกรถจาก
วิทยาลัยเทคนิค
ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง
แบตเตอร์รี่ โฟล์คลิฟจากแม่แรง เครื่องปั๊มลมจากคอมเพรสเซอร์ สิงห์บุรี แห่งที่ 2
จ.สิงห์บุรี
ตู้เย็น ถังขยะแสนรู้ ที่นั่งช่วยในการปูกระเบื้อง กระถางต้นไม้
อนุรักษ์โลก เครื่องตัดระบบไฟฟ้าน้าท่วม ป้ายเตือนอันตรายทาง
โค้งและทางแคบ
3. โครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว
โรงเรียนถาวรวิทยา อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้ วัด : สถานศึก ษา ได้จั ดกิ จกรรมการเรีย นการสอน และแก้ปั ญ หาจุด อ่อ น เพื่ อพั ฒนาจุ ดแข็ง รายสาระ
(ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน 833 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.04 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรีมีสถานศึก ษา จานวน 386 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไ ขปัญ หาจุดอ่อนครบถ้ว น
ทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งหมด 130 มีสถานศึกษาที่ดาเนินการฯ จานวน
128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.46 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาดาเนินการฯ
จานวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.22 จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 212 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน 15๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.58
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-๒๑ในการนี้ สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีการดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการ
ตรวจฯ และการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ใช้สื่อ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยเชิญวิทยากรให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3) ให้สถานศึกษาได้มีการจัดทากิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อวัดระดับความรู้
ของแต่ละคน แล้วนาความรู้มาวิเคราะห์ นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
4) จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน โดยการจัดมีการทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาและ
ฝึกทาข้อสอบช่วงก่อนสอบ
5) ส่งเสริมให้กาลังใจนักเรียน โดยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับดี
เยี่ยมในแต่ละระดับชั้น
6) จัดครูที่มีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชาที่จะทาการสอบทบทวนเนื้อหาให้นักเรียน/นักศึกษา
7) กิ จกรรมสอนเสริ มนอกเวลา เช่น การเรียนการสอนที่เน้นการสื่ อสารภาษาอังกฤษ การจั ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมกิจกรรมการสอนเสริมการอ่าน/การคิดเลข PLC การฝึกอ่านภาษา
อั งกฤษแบบโฟนิ กส์ จั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบ Stem การสร้ างทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อการเรี ยนภาษา คณิ ตศาสตร์
การท่องสูตรคูณ คิดคานวณก่อนเรียน เป็นต้น
8) การนาข้อสอบจากคลังของสอบของ สพฐ. มาใช้ในการประเมินนักเรียนเมื่อจบบทเรียน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
9) การสร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญตั้งแต่ระดับ ป.1 เพื่อปูพื้นฐานความรู้ในการ
ทดสอบ รวมทั้งการวางแผนการนิเทศกากับติดตามเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของการทดสอบ
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า มีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และส่งผล
ต่อผู้เรียน ดังนี้
1) ให้ความรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมแรงทางบวก จัดหาสื่ออุปกรณ์ให้แก่
สถานศึกษา
2) สอนเสริมเพิ่มในรายวิชาที่นักเรียนนักศึกษาใช้เข้าสอบ
3) การนาผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รายสาระสู่ก ารด าเนิ น การจัด ท าแผนการเรี ยนรู้ ผู้ เ รี ย น
รายบุคคล เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เช่น การใช้กระบวนการ PLC การ
วิเคราะห์ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น
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-๒๒4) มีการจัดประชุมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยกระดับผลการสอบฯ
5) มีการจัดทาแผนการพัฒนา และรายงานตามแผนฯ ต่อผู้บังคับบัญชา
6) ศึกษานิเทศก์ประจาโรงเรียนจะเป็นที่ปรึกษาและร่วมดาเนินการขับเคลื่อนตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุดการดาเนินงาน
7) หน่วยงานต้นสังกัด นานโยบายที่เกี่ยวข้องมากาหนดเป็นนโยบายของแต่ละหน่วยงาน/สถานศึกษา
เพื่อให้ถือปฏิบัติด้วย
8) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้และเน้นสาระฯ ที่มีจุด่อน
โดยการสอนเสริม เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ฝึกปฏิบัติประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อดูพัฒนาการ
และข้อบกพร่อง
9) ครูมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยการใช้ใบงาน ข้อสอบที่หลากหลายที่ตรงตามตัวชี้วัด
10) ปรับการเรียนการสอนให้สอดรับกับการทดสอบ O-Net โดยนา Test bule print มาใช้
เป็นเป้าหมายการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ได้รับ
การแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุดตรงเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความคุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบ O-Net และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางรายวิชาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ คือ ครูผู้สอน
ไม่ครบชั้นเรียน ไม่ตรงสาขาวิชาที่จบ มีภาระงานเยอะไม่สามารจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่วางไว้ได้ นักเรียน
ให้ความสาคัญกับการสอบน้อย การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ O-Net ที่กาหนด้วย Test Bule print
อาจไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต้องยึด
แนวทางหลายรูปแบบในการนาไปพัฒนา ทาให้ขาดการเชื่อมโยงกัน อีกทั้งข้อสอบ O-Net เป็นข้อสอบมาตรฐาน
เดียวที่ใช้วัดผู้เรียนทั้งหมด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานสูง
๔. ข้อเสนอแนะของ ได้แก่
1) ควรลดภาระครูลง โดยเฉพาะการรายงานต่าง ๆ ซึ่ง มีหลายหน่วยงานและแบบรายงาน
แตกต่างกันทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้นหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายควรมีการบูรณาการ
แบบรายงานให้เป็นแบบเดียว แต่มีการรายงานกันเป็นคู่ขนานกันไป เพื่อลดภาระงานของครูผู้สอน
2) การใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน/ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา
3) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
4) ขอให้ ห น่ ว ยงานระดั บ สู ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสอบภาคปฏิ บั ติ มากกว่ า ภาคทฤษฎี
เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวศึกษาไม่ได้นาผลการสอบไปใช้ประโยชน์ จึงมีความสาคัญน้อย
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-๒๓๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 2 มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีและเป็น Bast Practice ที่มีความหลากหลาย เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
1. นวัตกรรม “3 เต็มสู่กระบวนการ
เรียนรู้ เน้นย้า ซ้าเติม”
2. เทคโนโลยีช่วยชี้คุณภาพการศึกษา

รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
โรงเรียนบ้างหนองปลาไหล

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หมู่ 4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ
จ.ลพบุรี
หมู่ 3 ต.ท่าดินดา อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี

1.1.3 การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ส่วนใหญ่มีการกาหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ยฯ
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน
130 โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.48 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้
กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.52 และจังหวัดชัยนาท
มีสถานศึ กษาทั้ง สิ้น จานวน ๒12 โรงเรียน มี การกาหนดเป้า หมายฯ จานวน 207 โรงเรีย น คิดเป็ นร้อยละ
9๗.64 และมี โ รงเรี ย นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดเป้ า หมายการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาฯ จ านวน 5 โรงเรี ย น
คิดเป็นร้อยละ ๒.35
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีวิธีการกาหนดค่าเป้าหมายเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ยฯ
โดยการดาเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ผล O-Net
2) กาหนดค่าเป้าหมายโดยดูจากขีดความสามารถของโรงเรียนตนเอง/กาหนดค่าเป้าหมาย
จากเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
3) บางสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อเป็น
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
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-๒๔4) การใช้ผลปีที่ผ่านมาเป็นฐานแล้วคิดเพิ่ม ร้อยละ 5 การหาค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง คิดเพิ่มร้อยละ 5
5) ครูกระตุ้นการสอนเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษา
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาตามมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ได้ เ รี ย นรู้ กิ จ กรรมที่
หลากหลาย มีผลงานชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ การได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ มีแรงจูงใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง เกิดแรงจูงใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียนบางส่วนที่ตั้งใจเรียน
จะเกิดการพัฒนาการด้านสมรรถนะ คุณลักษณะตามหลักสูตร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกสระการเรียนรู้เพื่อให้มี
ผลการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงนักเรียนมีผลการสอบที่สูงขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ได้พบปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินการ ดังนี้
1) สพฐ. ยังไม่มีการบูรณาการกิจกรรมกับทุกสานักฯ มีการสั่ง ลงมายับสานักงานเขตพื้นที่
เป็นภาระให้กับครู โรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่
2) มีการเก็บข้อมูลมากมายจากหลายหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
3) ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
4) โรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนมาก ครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน ผู้สอนสอนไม่ตรงกับสาขาที่จบ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
5) นักเรียนไม่ให้ความสาคัญกับการสอบ และบางส่วนยังไม่ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม
6) ข้อสอบเป็นการสอบทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ เพราะนักเรียนในสายอาชีวศึกษาจะเน้นการ
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ดังนั้น จึงไม่เห็นประโยชน์ของการสอบเท่าที่ควร
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ได้มีข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ควรมีการใช้ข้อมูลกลางมาบูรณาการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งหน่วยงานกลางควรลดภาระงานต่าง ๆ ที่สามารถลดได้ เช่น การรายงานต่าง ๆ ที่ซ้าซ้อนกัน เป็นต้น
2) การสอบ O-Net ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียน
3) การนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนที่น่าสนใจมากขึ้น เช่น สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ เพื่อเป็นห้องเรียนอัจฉริยะให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทุก
โรงเรียน การเรียนระบบออนไลน์ รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับทุกโรงเรียนฯ
4) สถานศึกษาในอาชีวศึกษา เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาไม่ได้นาผลสอบไปใช้
ประโยชน์ ควรสอบปฏิบัติให้มากกว่าการสอบทฤษฎี
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-๒๕๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี เป็น Bast
Practice ที่มีความหลากหลาย เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. นวัตกรรม “3 เต็มสู่กระบวนการ โรงเรียนโคกแสมสาร
หมู่ 4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ
เรียนรู้ เน้นย้า ซ้าเติม”
จ.ลพบุรี
2. พายุโมเดลและจ้าจี้จ้าไชโมเดล
โรงเรียนวัดประดับ
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
3. เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ทาง โรงเรียนชุมชนวัดจงโก-มิตรภาพ 157 หมู่ 3 บ้างจงโก ต.หนองรี
ภาษาอังกฤษพิชิตผลสัมฤทธิ์
ที่ 157
อ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกระดับ ได้ เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึก ษาในพื้ นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มี สถานศึ กษาที่เ ปิดสอนระดับชั้ น ม.3 ทั้ง หมด
จานวน 312 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
83.65 ไม่มีการเตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ซึ่งจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ
จัง หวัดลพบุรี มีสถานศึกษา จานวน 119 แห่ง จังหวัดสิง ห์บุรี มีสถานศึกษา จานวน 60 แห่ง จัง หวัดชัยนาท
มีสถานศึกษา จานวน 68 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมฯ ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 65 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.54 และไม่มี การ
เตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การฝึกทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการฝึกทาแบบทดสอบแนว PISA
2) การจัดทาเอกสารการทดสอบ PISA ให้ทุกโรงเรียน รวบรวมข้อสอบเพื่อนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
3) การกาหนดประเด็นการนิเทศ ติดตามการศึกษา
4) การอบรมครูและผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA โดยจัดทาเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับการสอบและแนวข้อสอบให้กับโรงเรียน ทาให้โรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจรวมถึงสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนให้เห็นถึงความสาคัญของการประเมิน PISA
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-๒๖5) การพัฒนาศักยภาพด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา โดยมีกระบวนการ
ดาเนินการอบรมครูและผู้เรียนด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
6) ครูปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมิน PISA เน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง สถานการณ์จาลอง ที่เน้นการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และปรับการวัดประเมินผล
7) การนิเทศติดตามภายในโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และ ก.ต.ป.น.
ผลที่ผู้เรียนได้รับ คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการ
ประเมิน PISA 2018 มีประสบการณ์การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และมีความพร้อมรับการประเมิน
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม ซึ่งสถานศึกษา
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ข้อสอบที่ใช้ในการสอบมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งหาตัวอย่างให้นักเรียนทดลองทายาก
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน และระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
3) นโยบายของกระทรวงฯ เยอะมาก การเรียนการสอนทาได้ไม่เต็มที่ เพราะครูต้องทาหน้าที่
อย่างอื่นนอกจากการสอนด้วย
4) ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจ
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ลดนโยบายและกิจกรรมที่นาครูออกนอกห้องเรียน
2) พยายามให้นักเรียนเข้าถึงตัวอย่างข้อสอบ การใช้ซีดีรอม CD Write ข้อสอบ PISA แทน
การนาข้อสอบ PISA ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และให้นักเรียนทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ แนะนาให้นักเรียนไป
เรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ครู ช่วยในการกระจายฮอตสปอต
3) จัดอบรมพัฒนาครู
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 2 มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี เป็น Bast Practice ที่มีความหลากหลาย เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
CD ข้อสอบ PISA ที่จะต้องเตรียมการสอบ
จังหวัดลพบุรี
แบบ Online ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ได้ทุกสถานที่ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องรอสัญญา Wifi
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-๒๗1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่ ระดับชั้น ม.3
ทั้งหมด 312 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง คิดเป็น
ร้อนละ 83.65 ไม่มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน 51 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.35 ซึ่งหากจาแนกรายจังหวัด คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.3 ในจังหวัดลพบุรี
มีจานวนสถานศึกษา 119 แห่ง จังหวัดชัยนาท จานวน 68 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 60 แห่ง มีการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา
ระดับชั้น ม.3 จานวน 65 แห่ง มีการปรับการเรียนการสอนฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการปรับการ
เรียนการสอนฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการปรับการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผล ดังนี้
1) ต้ นสั งกั ดมี ก ารประชุ มเพื่ อสร้า งความรู้ ค วามเข้า ใจการประเมิน ระดั บนานาชาติ PISA
2018 ให้สถานศึกษาในสังกัด
2) โรงเรียนมีการวางแผนสร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ PISA ให้ครูทุกคนทราบ
3) การวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง 2561 เพื่อบูรณาการกับตัวชี้วัดของการประเมิน
PISA 2018
4) ปรั บ รูป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ นการปฏิบั ติ จ ริ ง การวิ เคราะห์ เชื่ อ มโยง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความพร้อมต่อการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2018
มีการสอดแทรกตั วอย่า งข้อ สอบในชั้ นเรี ยน ใช้กิจ กรรมการเรี ยนรู้ที่ หลากหลาย มีการเรีย นรู้ ด้วยการปฏิบั ติ
ฝึกทักษะการอ่า น คิด วิเคราะห์ การติวข้อสอบ PISA ทั้ง 3 กลุ่มสาระ เพื่อ ให้คุ้นชิ นกับการทาข้อ สอบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ การบูรณาการลดเวลาเรียน และฝึกทาข้อสอบแนว PISA เป็นต้น
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ได้ลงมือปฏิบัติจริ ง
มีการทดสอบด้วยรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถอ่านเข้าใจสถานการณ์
และสามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการทาข้อสอบ
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-๒๘3. ปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้ นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติ ดตาม สถานศึกษา
ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 ได้พบปัญหาอุปสรรค คือ
1) การขาดตัวอย่างข้อสอบ
2) นโยบายของกระทรวงฯมีเยอะมาก การเรียนการสอนไม่เต็มที่ เพราะครูต้องทาอย่างอื่น
นอกจากการสอน
3) พื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนไม่เท่ากัน
4) คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
1) สสวท. ควรมีแหล่งข้อสอบที่ง่ายต่อการเข้าถึงของสถานศึกษาและนักเรียน
2) ลดนโยบายและกิจกรรมที่นาครูออกนอกห้องเรียน
3) จัดช่วงเวลาการฝึกทักษะการทาข้อสอบโดยทาข้อสอบ โดยทาข้อสอบด้วยกระดาษและ
ทาข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ สลับกัน
4) บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยมีการสอดแทรกแนวข้อสอบ PISA
ให้นักเรียนได้เรียนรู้
5) จัดสัปดาห์การพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 2 มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี เป็น Bast Practice ที่มีความหลากหลาย ซึ่งยกตัวอย่างได้ดังนี้
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
1. PLC เรื่องการใช้สมาธิเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความ
2. แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด

รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน

3. สื่อทักษะและเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
สมรรถนะผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน การ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ อิง
ตามแนวข้อสอบ PISA ทั้งแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หมู่ที่ 1 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลาสนธิ
จ.ลพบุรี 15190
หมู่ 8 ต.น้าสุด อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15140
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
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-๒๙1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทาแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบ
ตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่เ ปิดสอนระดับชั้น ม.3 จานวนทั้ง สิ้น 312 แห่ ง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสร้างสร้างประสบการณ์การทดสอบฯ จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
83.65 ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ของสถานศึกษาทั้งหมด เมื่อจาแนกแรก
จัง หวัด พบว่า จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาจานวน 119 แห่ง จัง หวัดสิง ห์บุรี มีสถานศึกษา 60 แห่ง จัง หวั ด
ชัยนาท มีสถานศึกษา 68 แห่ง มีการจัดกิจกรรมฯ ครบถ้วนทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจัง หวัด
อ่างทอง มีสถานศึกษา 65 แห่ง มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ
จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษามีวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
1) การฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนและการทาข้อสอบตามแนว PISA
2) การจัดหาสื่อการทดสอบการประเมิน PISA 2018 ออนไลน์ให้แก่สถานศึกษานาไปใช้ การ
จัดหาสื่อเสริมทักษะและเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านการรู้เรื่อง การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
อิงตามแนวข้อสอบ PISA
3) หน่วยงานต้นสังกัด มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรม Active Learning
4) ปรับการเรียนรู้ตามกรอบการประเมิน PISA เน้นการคิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ การนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามรูปแบบของ PISA มาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดหาคาตอบตามรูปแบบของ
PISA การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การท าข้ อ สอบ ได้ ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ จากสถานการณ์ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง เป็ น สถานการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน และได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม ซึ่งสถานศึกษา
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ครูผู้สอนยังคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว จึงไม่ให้ความสาคัญ
2) ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจเนื่องจากไม่มีผลได้ผลเสีย
3) คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
4) โรงเรียนมีกิจกรรมมาก ไม่สามารถสอนได้ตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้
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-๓๐๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน โดยสถานศึกษามีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือ ควรเลือก
วิธีการวัด ประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเกิดความซ้าซ้อน ผู้เรียนต้องเข้ารับการทดสอบหลายครั้ง ซึ่งบางครั้ง
ผลการประเมินอาจไม่ได้นามาใช้และเป็นการประเมินแบบผ่านไปเท่านั้น
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) สถานศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปรับ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมิน PISA เน้นการสอนโดยวิธีปฏิบัติจริง เน้นการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจาวัน
แบบฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การจัดหาสื่อเสริมทักษะต่าง ๆ ซึ่งจะมีต้นแบบในการดาเนินการได้ดังนี้
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
สนุกหรรษา PISA พาเพลิน
โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร
หมู่ 12 ต.กุดตาเพชร อ.ลาสนธิ
จ.ลพบุรี 15190
PLC เรื่องการใช้สมาธิเพื่อพัฒนา โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม
หมู่ 1 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลาสนธิ
ทักษะการอ่านจับใจความ
จ.ลพบุรี 15190
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-๓๑2. นโยบาย : การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัด 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษามีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
(พิจารณาจากแนวทางการจัดระบบป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นขึ้นได้กับนักเรียนที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียง เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ให้เอื้อต่อความปลอดภัยของเด็ก โดยมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตามจุดต่างๆ ของสถานศึกษาที่อยู่เป็น
ประจาตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องน้า ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ทางเข้า-ออก สถานศึกษาฯลฯ
การจัดอุปกรณ์เสริมการเรียนให้มีความปลอดภัยต่อการนาไปใช้ โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใน
การใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากความผิดปกติหรือความบกพร่องของอุปกรณ์นั้น การกาหนดแนวทางการเข้า-ออก
ของบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเข้ามาก่อความไม่สงบในบริเวณสถานศึกษา)
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี คือ
มี ป ระชากรกลุ่ ม ปฐมวั ย มี ทั้ ง สิ้ น (ตาม ทร.14) จ านวน 42,754 คน มี ผู้ เ ข้ า เรี ย น จ านวน 32,980 คน
(42,754 : 32,980) คิดเป็นร้อยละ 77.14 ซึ่งจาแนกตามจังหวัดได้ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.ชัยนาท

อายุ ๓ ปี

นักเรียนปฐมวัย ๓-๕ ปี (คน)
อายุ ๔ ปี

อายุ ๕ ปี

ทร.๑๔ เข้าเรียน ร้อยละ ทร.๑๔ เข้าเรียน ร้อยละ ทร.๑๔ เข้าเรียน ร้อยละ
4,782 3,146 66.62 7,094 7,064 99.58 8,105 8,160 100.68
๑๒๔๘ ๔๗๑ ๓๗.๗๔ ๑๖๑๕ ๑๕๖๓ ๙๖.๗๘ ๑๙๗๗ ๑๗๗๙ ๘๙.๙๘
อายุ 3-5 ปี ตาม ทร.14 เท่ากับ 8,621 คน เข้าเรียน จานวน 4,440 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50
2,898 771 87.21 3,124 2,544 83.95 3,290 3,042 84.11

๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 โดยสถานศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2560 โดยเตรียมความพร้อมของนักเรียนปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญ ญา มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย เช่น จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน จัดห้องน้า
เด็กให้อยู่ในห้องเรียน สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย โรงอาหารที่สะอาด และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยสื่อและ
ภาพในห้องเรียน การบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณ
ที่ช่วยในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
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-๓๒อีกทั้ง ยังมีแนวทางการพัฒนาครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษา ได้แก่ การประชุมสร้างความเข้าใจและ
ตระหนั ก ในการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี ค วามปลอดภั ย การส่ ง ครู พี่ เ ลี้ ย งเข้ า รั บ การพั ฒ นาความรู้ ด้ า นการจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรีย นการสอนให้ เ ด็ กปฐมวั ย ให้ มี พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น อย่า งสมดุ ล และมี ม าตรฐานตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรปฐมวัย และมีหน่วยงานการศึกษาเข้ามานิเทศติดตามการเรียนการสอนทั้ง
เรื่องของการจัดทาหลักสูตร การติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและการดูแลความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัยทุกเรียน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย เช่ น พั ฒนากล้า มเนื้ อมัด เล็ก กล้ ามเนื้อมั ดใหญ่ ด้า นอารมณ์ จิต ใจ ด้า นสัง คม และด้านสติปั ญ ญา
เด็กได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และ
กล้าพูด กล้าซักถาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล เด็กมีความสุขสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นกับ
เพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งบัน และช่วยเหลือกัน
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
1) ครูผู้สอนไม่มีวุฒิตรงตามเอก การมีครูไม่ครบชั้นเรียน อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัยที่กาหนดไว้ได้
2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน คือ สพฐ. ควรกาหนดอัตรากาลังให้มีครูผู้สอนปฐมวัย (เอกปฐมวัย)
อย่ างน้อยโรงเรี ยนละ 1 คน เพื่ อสามารถจั ดกิ จกรรม/ประสบการณ์การเรี ยนการสอนปฐมวัย เพื่ อพั ฒนาผู้ เรี ยน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพตามที่สถานศึกษาปฐมวัยกาหนด
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) ส่วนใหญ่สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาตามวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา ซึ่งจะมีต้นแบบในการดาเนินการได้ดังนี้
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1) ภาษาธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม เช่น
ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
การเล่านิทานให้เด็กฟัง การ
15600
สนทนา การเล่าเรืองให้ครู เพื่อน
ฟัง เป็นต้น
2) กิจกรรมการทดลอง
กิจกรรมการทดลองโครงการบ้าน จ.สิงห์บุรี
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3) การเรียนการสอนแบบไฮสโคป
โรงเรียนบ้านวังเพลิง
ต.เพนียด อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
ในกิจกรรมสร้างสรรและกิจกรรมเสรี
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-๓๓3. นโยบาย : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายของ Master
Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการสอนร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 2 : Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนครูที่สอนภาษาอัง กฤษทั้งหมด 1,445 คน
ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 จาแนกเป็น
1) สามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษไปใช้ในการเรียนการสอน ได้จานวน
337 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
2) สามารถเป็นครูแกนนาได้จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
โดยจาแนกรายจังหวัดได้ดังนี้
จานวนครู
นาเทคนิคการเรียน ไม่นาเทคนิคการ
จานวนครู
จานวนครู
ภาษาอังกฤษ
การสอน
เรียนการสอน
ที่สอน
แกนนา
หน่วยงาน
ที่ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษไปใช้ ภาษาอังกฤษไปใช้
ภาษาอังกฤษ
(Master
(ตามโครงการ
ในการสอน
ในการสอน
ทั้งหมด
Trainer)
Boot Camp)
(คน)
(คน)
ศธจ.ลพบุรี
834
200
2
197
3
ศธจ.สิงห์บุรี
๑๒๗
๔๗
๔๗
ศธจ.อ่างทอง
242
45
45
ศธจ.ชัยนาท
๒๔๒
๔๕
๔๘
รวม
1,445
337
2
337
3
คิดเป็นร้อยละ
23.32
0.59
100.00
0.89
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้ารับการอบรมตามโครงการ Boot Camp
2) นิเทศติ ดตามครู ที่ผ่า นการอบรม Boot Camp โดยใช้ที มนิ เทศแบบเครื อข่ ายมาร่ว ม
ปฏิบัติการนิเทศแบบสังเกตการณ์สอนครูเป้าหมายร่วมกับศึกษานิเทศก์
3) ร่วมอบรมปฏิบัติการ สพฐ. และสถาบันภาษา British Council
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-๓๔4) มีโครงการนิเทศทั้งระบบด้วยกระบวนการ 4 A Active Learning, Action Research ,
Achieve supervising, Award ceremony กระบวนการดาเนินงาน
5) จัดทาทะเบียนประวัติครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
6) การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในการแสดงออก โดยผู้สอน
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในกลุ่มและในชั้นเรียนสม่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เรียนในการกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
7) ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยม และจริยธรรมที่ถูกต้องและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะความถูกต้องและดีงามในการดารงชีวิตในสังคมได้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ Boot Camp และสามารถนามาใช้ใน
การเรียนการสอน จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนเกิดทักษะตาม
สาระการเรียนรู้ ฟัง พูด (การสื่อสาร) อ่าง และเขียน นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูได้รับจากการ
อบรม Boot camp ทาให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานและ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
1) ครูผู้สอนภาษาอัง กฤษ ไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกภาษาอัง กฤษ และส่วนใหญ่เป็นครู
บรรจุใหม่ ครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
2) จานวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่น รับจานวนจากัด
3) ผู้บริหารโรงเรียนสะท้อนผลว่าเป็นการอบรมที่ใช้ระยะเวลามากเกินไป ทาให้นักเรียนไม่ได้
เรียนและมีปัญหามากสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
4) ระยะแรกมีข้อจากัดมาก คือ ต้องผ่านการประเมินผลตามกรอบ CEFR ซึ่งครูถูกประเมิน
ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ และไม่ใช่ครูเอกภาษาอังกฤษ
5) จัดอบรมไม่ตรงกับช่วงปิดภาคเรียน ทาให้ครูไม่สามารถทิ้งห้องเรียนไปอบรมนาน ๆ ได้
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน สถานศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ดังนี้
1) ควรจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน
2) ควรจัดสรรโควตาผู้เข้าอบรมมากกว่าเดิมและให้นับชั่วโมงการอบรมเหมือนการอบรมคูปองครู
3) ควรมี มาตรการให้ครู ผู้ส อนภาษาอัง กฤษเข้ ารั บการอบรมทุก คน โดยเริ่ม ที่ค รูวิ ชาเอก
ภาษาอังกฤษเป็นแกนนาก่อน
4) จัดสรรอัตราครูให้ครบทุกโรงเรียน
5) ควรนาหลักสูตรการอบรมครู Boot Camp ให้ครูเข้าไปเลือกอบรมของแต่ละศูนย์การอบรมฯ
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-๓๕๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ Communication Approach ,
Active Learning
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสารผ่านกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที
3. การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารผ่านกิจกรรม เกม เพลงและสื่อที่
หลากหลาย /บทกลอนสอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนสิงห์บุรี / โรงเรียนคุรุ
ประชาสรรค์ / วิทยาลัยเทคนิค
สิงห์บุรี
โรงเรียนน้าสุดวิไลประชาสรรค์
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง/
โรงเรียนพรหมรังษี

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
สพม.5 จ.สิงห์บุรี / อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท / เลขที่ 4 ถ.วิไลจิตต์
ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

หมู่ 1 ต.น้าสุด อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15140
หมู่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
15230 / หมู่ 6 บ้านตลาดซอย 12
ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อ ต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย
รวมทั้งครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้ง สิ้นจานวน 899 แห่ง ไม่สมารถจัดกิจกรรมได้
จานวน 20 แห่ง คิ ดเป็น ร้อ ยละ 2.22 สามารถจั ดกิ จ กรรมได้ 879 แห่ง คิ ดเป็น ร้อ ยละ 97.77 โดยผ่ า น
กระบวนการสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ จาแนก
รายจังหวัดได้ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด

ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.ชัยนาท
รวม

386
๑๒๔
177
212
899

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้พร้อมกับ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มีการจัดโดยใช้ (จานวนสถานศึกษา)
ไม่มีการ คิดเป็น
สื่อการเรียน
การจัดกิจกรรมเสริม
คิดเป็น
คิดเป็น
จัดฯ
ร้อยละ
การสอนแบบ
เพื่อส่งเสริมการใช้
ร้อยละ
ร้อยละ
Interactive
ภาษาอังกฤษ

278
๑๐๙
177
212
776

72.02
๘๗.๙๐
100
100
86.32

386
๑๐๕
177
205
873

100
๑๐๐
100
82.50
97.11
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๑๕
5
20

๑๒.๐๙
62.50
2.22

-๓๖๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ได้แก่
1) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นการสอนและจั ด สถานที่ทั้ ง ในและนอก
ห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาอังกฤษ
วันละคา การจัดทาป้ายต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ใช้สื่อ smart cart room จัดกิจกรรม English
Camp กิจกรรมหน้าเสาธง การมอบหมายให้นักเรียนศึกษาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Application “EchoVE”
ติดตั้งและเตรียมพร้อมสาหรับการเรียนการสอน เป็นต้น
2) รวมกลุ่มโรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3) กาหนดตัวชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของแต่ละชั้นเรียน
4) นิเทศติ ดตามครูที่ผ่ านการอบรม Boot Camp โดยใช้ ทีมนิ เทศแบบเครือ ข่า ยมาร่ว ม
ปฏิบัติการนิเทศแบบสังเกตการณ์สอนครูเป้าหมายร่วมกับศึกษานิเทศก์
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์การใช้ภาษาอัง กฤษในชีวิตประจาวัน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กล้าที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ การได้รับความรู้จากบุคคลภายนอกและได้รับทักษะ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม ซึ่งสถานศึกษา
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้
1) นักเรียนไม่ได้นาภาษาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสม่าเสมอ
2) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษระดับ เขตพื้นที่ ไม่มีความรู้ความชานาญและ
ไม่มีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอก-โท ด้านภาษาอังกฤษ
3) ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่รับผิดชอบบางโรงเรียนยังไม่ดาเนินงานตามแนวทางเรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
4) ศึกษานิเทศก์ ในพื้นที่ มีจานวนน้อย มีภาระงานที่รับผิดชอบมากมายหลากหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม/โครงการ ทาให้การขับเคลื่อนตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพไม่ดีอย่างที่ควรจาเป็น
5) ผู้เรียนมีความหลากหลาย ทาให้การรับรู้หรือการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน
๔. ข้อ เสนอแนะของหน่ว ยงาน คือ ควรเปิ ดสอบศึ ก ษานิ เทศก์ ของ สพป. ที่ เป็ นวิ ชาเอก
ภาษาอัง กฤษ สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารของหน่วยงานให้เห็นถึงความสาคั ญ ในการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อดาเนินการด้วย
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-๓๗๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) สถานศึกษาในพื้นที่ ได้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตัวอย่างเช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ทาง โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 หมู่ 3 บ้านจงโก ต.หนองรี
ภาษาอังกฤษพิชิตผลสัมฤทธิ์ / กิจกรรม 157 / โรงเรียนน้าสุดวิไลประชา อ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี /
แข่งขันโต้วาที
สวรรค์
หมู่ 1 ต.น้าสุด อ.ชัยยาดาล
จ.ลพบุรี 15140
2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนตาม โรงเรียนสิงห์บุรี /
สพม. 5 อ.เมือง จ.สิงบุรี /
รูปแบบ Communicative Apporach , วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
เลขที่ 4 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา
Active Learning
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
3. โปรแกรมสาเร็จรูปในการสอนทักษะ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม/
จังหวัดชัยนาท
การพูด / การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
กศน.อาเภอเนินขาม /
สมาร์ทโฟน / การจัดทามุมเรียนรู้ใน
กศน.อาเภอวัดสิงห์
กศน. ด้านภาษาอังกฤษ
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-๓๘4. นโยบาย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึ กษาในพื้ นที่ ตรวจราชการที่ 2 จ านวน 906 แห่ ง มี การสร้ างกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จานวน 904 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 และมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 : ปีการศึกษา 2561) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.56 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน

จานวน
สถาน
ศึกษา
ทั้งหมด

ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.ชัยนาท
รวมภาพรวม

386
๑๓๑
177
212
906

สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์
มีการสร้างกระบวนการ
คิดวิเคราะห์
คิดเป็น
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
เพิ่ม/ลด
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร้อยละ
(จานวนสถาน
(จานวนสถาน
(จานวนสถานศึกษา)
ศึกษา)
ศึกษา)
386
100
386
386
100
๑๒๙
๙๘.๔๗
๑๒๙
๑๒๘
100
177
100
177
177
100
212
100
20
25
80.00
904
99.78
712
716
0.56

๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาทักษะด้านการคิดโดยกาหนดประเด็นปัญหาจาก
การเรียนการสอน การเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น DLTV DLIT Application ต่าง ๆ
2) จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในสังกัดเพื่อการใช้ กระบวนการ Active Learning ผ่านกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ การทาแผนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ และมีการถอดบทเรียน
3) การวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเพื่อหาจุดพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
4) การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรนั้น ๆ
5) วัด ประเมินผลการเรียนรู้ นาผลการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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-๓๙ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา สามารถส่งต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง เกิดความคิดรวบยอดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม สถานศึกษาใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
2) การขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอ
3) บุคลากรต้องรับผิดชอบงานมาก ทาให้ขาดการนิเทศติดตาม
4) ความแตกต่างของผู้เรียน
5) นักเรียนขาดความมั่นใจในการคิดและการนาเสนอ
6) การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาระของโรงเรียน
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน สถานศึกษามีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังนี้
1) ควรให้ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2) ข้อมูลบางอย่างส่วนกลางควรมีการบูรณาการเพื่อลดภาระงานของพื้นที่และโรงเรียน
3) ควรควรให้กาลังใจต่อผู้เรียน
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) สถานศึกษาในพื้นที่ ได้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
1. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์

รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
วิทยาเทคนิคสิงห์บุรี

2. เครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วก.เนินขาม / กศน.ตาบลเสือโฮก
,เครื่องตัดหญ้าพวงช้าง /การเพาะ
ถัว่ งอกระบบน้าหยด , ถ่านไล่แมลง
3. สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท / กศน.
อาเภอเมืองชัยนาท
สพป.ลพบุรี เขต 2
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-๔๐ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ตัวชี้วัดที่ 1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30*
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึ ก ษาในพื้ นที่ ตรวจราชการที่ 2 มี ก ารจั ดการบู รณาการองค์ ค วามรู้ แ บบสะเต็ มศึ กษา
ในปี 2560 จานวน 342 แห่ง และปีการศึกษา 2561 มีการบูรณการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา จานวน
513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยรายละเอียดดังนี้
จานวนสถานศึกษาที่จัดการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
เพิ่ม/ลด
ชื่อหน่วยงาน
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
(ร้อยละ)
(จานวนสถานศึกษา)
(จานวนสถานศึกษา)
ศธจ.ลพบุรี
69
145
+110.14
ศธจ.สิงห์บุรี
๑๒๓
๑๒๗
+3.25
ศธจ.อ่างทอง
14
177
+1,358.33
ศธจ.ชัยนาท
136
64
-47.06
รวม
342
513
+50.00
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การอบรมปฏิบัติการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2) การบูรณาการเนื้อหาเป็นการนาเนื้อหาของสาระต่าง ๆ หรือระหว่างกลุ่มสาระมาสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เป็นรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของการ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนมาผสมผสานเข้าด้วยกัน รวมถึงการบูรณาการเป้าหมายของการเรียนรู้เป็นการบูรณาการที่
ยึดเป้าหมายการเรียนรู้เป็นหลัก
3) จัดอบรมสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
5) ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามภายในสถานศึกษา
ผลที่นักเรีย นได้รับ คื อ นักเรีย นได้รับการพัฒนาเต็ มศักยภาพ โดยมีการคิดเป็นกระบวนการ
มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่มีความท้าทาย มีความสามารถในการสื่อสาร และผู้เรียนมีความรู้ใน 4 วิทยากร
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน
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-๔๑๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม โดยสถานศึกษา
ได้พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ความแตกต่างของนักเรียน ทาให้บางคนคิดตามเพื่อนไม่ทัน
2) ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก STEM ศึกษา
ทาให้ผู้เรียนยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และครู กศน. ยังขาดเทคนิคการนามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
3) ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนการสอน เช่น วิทยาศาสตร์
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ได้แก่
1) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปรับกระบวนการให้สถานศึกษานาไปใช้จริงไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก
2) ต้นสังกัดควรพิจารณาลดภาระด้านข้อมูลของพื้นที่และโรงเรียน
3) เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองตามความสามารถและบริบทของแต่ละแห่งไม่ใช่ให้ทาตามต้น
สังกัดสั่งการเหมือนทุกวันนี้
4) ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและนามาใช้ในการเรียนการสอนและมีการติดตามครูหลังจาก
อบรมมาแล้ว
5) ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) สถานศึกษาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ได้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา ตัวอย่างเช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
1. เครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. เครื่องตัดหญ้าพ่วงข้าง

รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
จ.ชัยนาท
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-๔๒5. นโยบาย : การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด : จังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นเขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่ม
ผู้เรียนสายอาชีพทุกแห่ง
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ได้แก่
1) มีการประชาสัมพันธ์โครงการพี่นาน้องเข้าศึกษาที่วิทยา การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
สถานศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และดาเนินการควบคู่กับการออกหน่วยบริการประชาชนของวิทยาลัยฯ
2) มีการกาหนดการผลิตและพัฒนาศักยภาพกาลัง คนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3) ผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของสถานศึกษา
4) สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาและจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
5) แสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
6) พัฒนาความรู้ด้านอาชีพให้กาลังคนวัยแรงงานและวางรากฐานทักษะอาชีพให้ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) มีทุนการศึกษาหลายประเภท
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ทาให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลากหลายตามความถนัด และ
ความต้องการของตนเอง นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอนสายอาชีพและเข้าใจในบริบทการเรียนการสอน
สายอาชีพมากขึ้น เข้าเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและมีงานทา และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม สถานศึกษาสาย
อาชีวศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ขาดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วนของการรับนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพกับสายสามัญ
2) สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ไม่ให้การสนับสนุนในการแนะแนวการเรียนเรียนต่อสายอาชีพ
ทาให้สถานศึกษาศึกษาอาชีวศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงในการแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ
3) นโยบายบางนโยบายส่งผลให้การบริหารจัดการของสถานศึกษามีความยุ่งยาก เช่น การจัด
งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งส่งผลให้มีการแย่งเด็กนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
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-๔๓4) ค่ านิ ยมของพ่ อแม่ที่ ต้องการใบปริญ ญา และนั กเรีย นเองที่เ ห็น ว่าการเรี ยนสายสามั ญ
มีศักดิ์ศรีกว่าการเรียนสายอาชีพ
5) การกาหนดอัตราค่าจ้างผู้จบสายอาชีพยังไม่มีความเหมาะสม
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ได้แก่
1) กระทรวงฯ ควรมีการกาหนดนโยบายให้เด่นชัดและมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) มาตรการสร้ างแรงจู งใจให้ เด็ กเรี ยนอาชี วศึ กษาเพิ่ มขึ้ น โดยการจั ดหาทุ นการศึ กษาและ
หามาตรการรองรับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียนว่าเรียนแล้วมีงานทาและมีรายได้ระหว่างเรียน
มีตลาดแรงงานรองรับ
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานความร่วมมือในการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับ
นักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพร่วมกัน
4) ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัว
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
วิทยาอาชีวศึกษาลพบุรี
จ.ลพบุรี
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ตัว ชี้ วั ดที่ 1 : นั กเรี ย นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ มัธ ยม ที่ ไ ด้ รับ การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่อ อาชีพ และการแนะแนว
การศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา สัดส่วน ๔๒ : ๕๘
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ พบว่า จังหวัดลพบุรี นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม
ที่ไ ด้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ครบทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 100
จัง หวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน 5,609 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ
จานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน
6,768 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ จานวน 3,637 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง
ไม่มีการแจ้งผลว่าได้มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
ในส่ วนของสั ดส่วนผู้เรี ยนอาชีวศึ กษาเมื่อเทียบกั บผู้ เรียนสายสามั ญศึกษา พบว่า จั งหวั ดลพบุ รี
มีสัดส่วนเท่ากับ 37.69 : 62.31 จังหวัดชัยนาท มีสัดส่วนเท่ากับ 43.33 : 45.56 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีและ
จังหวัดอ่างทอง ยังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ ซึ่งในภาพรวมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญยังไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
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-๔๔๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) หน่วยงานการศึกษา คือ สพป. สพม. ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยการประสานความร่วมมือการแนะแนวสายอาชีพกับวิทยาลัย
ต่า ง ๆ ตามแผนงานโครงการเพื่ อ ส่ง เสริ ม การผลิต ก าลัง คนด้ า นอาชี ว ศึก ษาให้ พี ยงพอต่ อ ความต้อ ง การของ
ตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
2) ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสัง กัดให้ครูแนะแนวเข้าร่วมงาน “เปิดโลกวิชาการสู่อาชีพ
สากล” ของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพฯ
3) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวนักเรียนเพื่อสร้างความรู้และเพิ่มความเชื่อม
มั่นอาชีพในอนาคตในการเรียนต่อสายอาชีพ
4) สถานศึกษาในสายอาชีพ มีการกาหนดเป็นแผนและยุทธศาสตร์ของอาชีวศึกษา การออก
แนะแนว ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึก ษา การแนะแนวเชิงรุก การแสดงหาพันธมิตรทาง
การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโรงเรียนโรงงาน ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนมีงานทามีรายได้ระหว่างเรียน
5) นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติในการทางาน
การจัดการ การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เหมาะสมตามช่วงวัย โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกที่จะเรียนตามความถนัดและความต้องการของตนเอง
ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติในการทางาน การจัดการ การดารงชีวิตการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รู้ถึงความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต สามารถวางแผนด้านการเรียนการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม สถานศึกษาใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือ
1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนในระดับอุดมศึกษามากกว่าที่จะให้เข้าเรียนใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
2) การขาดครูแนะแนว หรือครูแนะแนวส่วนใหญ่เป็นครูที่จบการศึกษาที่ไม่ใช่ด้านการแนะแนว
โดยตรง จึงขาดความรู้ ทักษะ ในการแนะแนวให้กับนักเรียน ทาให้การดาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาเป็นไปใน
รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาในการดารงชีวิตมากกว่าการแนะแนวทางด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพ และด้านสังคม
3) โรงเรียนมัธยมให้การต้อนรับน้อยจึงมีปัญหาการขอเข้าแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ
4) ค่านิยมของผู้ปกครองที่นิยมให้ศึกษาต่อในสามัญมากกว่าสายอาชีพ
5) นั กเรี ยนบางส่ วนจบการศึ กษาระดั บชั้ น ม.3 ไม่ ศึ ก ษาต่ อ เนื่ องจากปั ญ หาครอบครั ว
การเดินทางจากบ้านไกล ไม่มีรถประจาทางผ่านวิทยาลัย เป็นต้น
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-๔๕๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน สถานศึกษาฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรกาหนดการรับนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน และให้ใช้อย่างจริงจัง
2) ควรมี ก ารพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู แ นะแนว และครู ป ระจ าชั้ น ให้ มี ค วามรู้ เข้ า ใจ เห็ น
ความสาคัญและความจาเป็นของการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเปิดโลกทัศน์ให้เป็นครู
แนะแนวที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3) พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา ให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างครอบคลุม
4) ควรมีการบูรณาการชั้นงานที่เป็นผลงานของนักเรียนในระบบอาชีวศึกษา
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
การแนะแนวคู่กับหน่วยงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
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-๔๖6. นโยบาย : การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับชั้น ปวช. ปวส.
เข้าทางานในสถานประกอบการจานวนทั้งสิ้น 1,464 แห่ง สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาฯ จานวน 1,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของสถานประกอบการทั้ง หมด จาแนกราย
จังหวัดได้ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน

อศจ.ลพบุรี
อศจ.สิงห์บุรี
อศจ.อ่างทอง
อศจ.ชัยนาท
รวม
รวมทั้งสิ้น

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ปวช.
ปวส.
จานวนที่ทางานใน สถานประกอบการมี จานวนที่ทางานใน สถานประกอบการมี
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจ
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจ
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
360
302 83.89
566
474 83.75
๖๐
๕๓
๘๘.๓๓
๑๖๓
๑๐๙ ๖๖.๘๗
57
55
96.49
86
82
95.34
172
172
100
649
582 89.68
815
665 81.60
จบการศึกษา 1,464 แห่ง สถานประกอบการมีความพึงพอใจ 1,247 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 85.18

๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) ให้ครูนิเทศการฝึกงานสารวจความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการ นิเทศ
ติดตามไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ภาคเรียน
2) มีการรายงานการทางานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกวัน
3) จัดการอบรมให้นักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษา
4) จัดทา MOU กับสถานประกอบการ
5) สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ เป็นคนมีคุณภาพ ได้เรียนรู้ตรงตามที่ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
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-๔๗๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
1) สถานศึกษาและสถานประกอบการขาดความร่วมมือในการวางแผนการสอน
2) นักศึกษาบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบในงานที่ทา
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน มีดังนี้
1) จัดหารือและทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2) สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวชี้วัดที่ 1 : อาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จาแนกเป็น
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จานวนทั้ งสิ้น 3,699 คน มีง านทาประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 941 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวนทั้งสิ้น 3,828 คน มีง านทาประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 1,779 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เข้ารับการศึกษาต่อ
ซึ่งข้อมูลนี้ไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ
2) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ประกอบการมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3) ผู้บริหารวางแผนร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจัดทาหลั กสูตรการเรี ยนการสอนตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานสายอาชีพ
4) สถานประกอบการมาแนะนาการเข้าประกอบอาชีพ
5) การแนะแนวให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ นั ก เรี ย นได้ รั บ รู้ จ ากสถานประกอบการและสามารถน าไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง มีแนวทางการวางแผนในอนาคตถึงการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต
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-๔๘๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม สถานศึกษาใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) นักเรียน นักศึกษา สนใจที่จะศึกษาต่อมากกว่าที่จะทางาน
2) ผู้ที่สาเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทร บ่อย ๆ จึงไม่สามารถ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
3) ขาดผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพ/การพัฒนาหลักสูตร
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการประกอบอาชีพระหว่างเรียน
2) ควรมีระบบส่วนกลางให้ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลที่สามารถติดต่อได้
3) สรรหาผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยในการพัฒนาหลักสูตร
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึก
อาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวมมีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษา
แบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,338 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 3380 ดังนั้น จึงมีผู้เข้าเรียน
อาชีวศึกษาแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.37 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด และจาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
 ระดับชั้น ปวช. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,591 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 1,781 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.94
 ระดับชั้น ปวส. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,162 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 1,517 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.55
 ระดับชั้น ปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 85 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 90 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองและจังหวัด
ชัยนาทไม่ได้แจ้งผู้เรียนระดับชั้นปริญญาตรี
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-๔๙๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้แผนกวิชาเพิ่มจานวนผู้เรียนทวิภาคี
2) มีการนิเทศติดตามไม่ต่ากว่า 3 ครั้ง/เทอม
3) การรายงานการทางานในโซเชียลทุกวัน
4) จัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษามีการประกอบอาชีพมากขึ้น มีงานทามีค่าตอบแทน
นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครูตลอดเวลา
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็น การตรวจ ติดตาม สถานศึกษาใน
พื้นที่เขตตรวจราชการ พบว่า
1) ขาดบุคลากรที่จะประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2) เนื่องจากบางจังหวัดมีสถานประกอบการน้อย ดังนั้น จึงต้องส่งนักเรียน นักศึกษา ไปฝึก
อาชีพกับสถานประกอบที่ห่างไกลออกไป ดังนั้น การเดินทางไปนิเทศมีระยะทางไกล บางครั้งวิทยาลัยไม่มีรถเพียง
พอที่จะไปนิเทศ
3) งบประมาณไม่เพียงพอ
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการได้
2) เพิ่มงบประมาณในการติดตามนิเทศ หรือเพิ่มรถยนต์ให้เพียงพอกับการนิเทศ
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โครงการความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับกลุ่ม
มูลนิธิอีซูซุและบริษัทตรีเพชรอีซูซุ
เซลล์ จากัด
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-๕๐7. นโยบาย : การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนลดลง
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กและแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสมครบถ้วน และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 455 แห่ง และลดลงจานวน 23 แห่ง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 5.05 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2) สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนเป้าหมาย สร้างความเข้าใจและทาข้อตกลงการดาเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
3) มีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและ
ชุมชนที่หลากหลายรูปแบบแต่เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน/ภาคเอกชนอื่น ๆ
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรวมระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน ตลอดทั้งการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ หรือคละชั้น
5) สร้างเครือข่ายให้มีเครือข่ายซึ่ง กันและกันเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกันโดยเฉพาะเรื่องของ
ความขาดแคลนในด้านบุคลากรใช้ตัวช่วย เช่น การหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคนอก
หรือภาคเอกชน พร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้จริง ประสบการณ์จริง
6) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ กจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อทางไกล DLTV
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครู ครูไม่ตรงวิชาเอก ครูไม่ครบชั้นเรียน
7) การดาเนินการควบรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม ได้เรียนกับครูครบทุกวิชาตามหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความแตกต่างกัน มีวัสดุ อุป กรณ์ สื่อ
การเรียนการสอนที่ครบ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ดังนี้
1) นโยบายบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้บริหารใน
ระดับอนุมัติดาเนินการ
2) โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเป้าหมายไม่มีความเชื่อมั่นในการดูแลและพัฒนาการเรียนการสอน
หลังการรวม/เลิก
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-๕๑3) โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ ทาให้ไ ม่สามารถบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิภาพได้ และเกิดจากค่านิยมของชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
4) มีครูไม่ครบชั้นเรียน ไม่ตรงตามเอกวิชา
5) โรงเรียนขนาดเล็กก็ต้องจัดกิจกรรมตามนโยบายเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้ไม่
คุ้มค่าต่อการจัดกิจกรรม
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) ควรกาหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นนโยบายหลักที่สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเห็นผล ซึ่งต้องดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือเปลี่ยนไปตามวาระ
ของผู้บริหารในระดับอนุมัติดาเนินการ
2) ปรั บแก้กฎหมาย ข้ อบัง คับ ที่ เกี่ ยวข้ อ งและเป็นอุ ปสรรคต่ อการสรรหาอัตราต าแหน่ ง
บุคลากร/ครูผู้สอน ให้เป็นบทเฉพาะกาลหรือข้อยกเว้น สาหับการบรรจุอัตราข้าราชการครู ครูผู้ช่วยและธุรการ
โรงเรียนเพิ่มเติม หรือให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่เกิดคุณภาพ
3) การจัดคู่พัฒนาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
1. 5 ศรีสระมะเกลือ
2. รักษ์พรมทิน
3. HCH : Watta Model
4. บวร คลองธรรม
5. Huayang Model
6. เรียนรวมร่วมใจ

รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
โรงเรียนวัดพรมทิน
โรงเรียนวัดท่า
โรงเรียนวัดคลองธรรม
โรงเรียนวัดหัวยาง
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
อ.หันคา จ.ชัยนาท
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
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-๕๒8. นโยบาย : การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.1 การอ่านออก เขียนได้
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด 14,801
คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,219 คน อ่านออก จานวน 12,501 คน คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของนักเรียน
ที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ จานวน 9,449 คน คิดเป็นร้อยละ 66.45 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ซึ่งผลการดาเนินงานยังที่ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งจาแนกตามรายจังหวัด ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.ชัยนาท
รวม

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
7,482
๒,๐๓๘
2,530
2,751
14,801

ที่เข้ารับการประเมิน

6,954
๑,๙๘๔
2,530
2,751
14,219

อ่านออก

เขียนได้

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)

จานวน
5,927
๑,๘๐๐
2,450
2,324
12,501

จานวน
5,910
๑,๒๐๐
2,339
9,449

ร้อยละ
85.23
๙๐.๗๒
96.83
84.48
87.92

ร้อยละ
84.99
๘๕.๖๘
85.02
66.45

๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1) การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Brain Bass Leaning , การฝึกซ้าย้าทวน , Active Learning ,
การสอนซ่อมเสริม , การใช้แบบฝึกทักษะ , การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย , การใช้แบบทดสอบการอ่านเขียน
เพื่อคัดกรองและพัฒนา , การสอนแบบแจกลูกผสมคา , การเขียนตามคาบอก , คัดลายมือ , สอนซ่อมเสริม
2) พัฒนาครู การศึกษาดูงานการใช้สื่อ อักษรสี ในการพัฒนาการอ่านการเขียน
3) การจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนการสอน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน ดีขึ้น
๒. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
1) นักเรียนย้ายถิ่นฐาน บางคนเป็นลูกคนต่างด้าว
2) นักเรียนไม่ค่อยสนใจ ขาดความใส่ใจในการเรียน
3) นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อกลับบ้านก็ไ ม่มีคนสอนอ่านเขียนและ
การบ้าน และขาดการกระตุ้นจากผู้ปกครอง
3. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) เร่งรัดการอ่านการเขียน อ่านรู้เรื่อง อย่างต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
3) ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้น
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-๕๓4) ให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5) ให้นักเรียนวางแผนคิดสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้ ต้องการทา ต้องการนาเสนอ
6) นาผลการประเมินแต่ละครั้งไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
7) ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน
8) นโยบายการเรียนรวบ ยุบเลิก จะต้องมีความชัดเจน
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (แนวคิด
ของ ผอ.มานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี
เขต 1)
2. แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
รร.บ้านพุกะชัด
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
3. บัตรคาน่ารู้
รร.อนุบาลพัฒนานิคม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
4. สังเคราะห์ผลการทดสอบการอ่าน การ สพป.สิงห์บุรี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
เขียน ด้วยระบบ Online
5. PUYA Model
โรงเรียนวัดประดับ
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
6. อ่านเร็ว อ่านคล่อง ประลองเวลา
โรงเรียนวัดข่อย
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
7. การใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการ โรงเรียนวัดโบสถ์
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
อ่านการเขียน
8. อ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว
โรงเรียนวัดเนินถ่าน
จ.ชัยนาท
9. อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ภาคเรียน โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ จ.ชัยนาท
10. กิจกรรมหยุดทุกอย่าง วางทุกเรื่อง ทุกโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง
จ.อ่างทอง
ส่งเสริมการอ่าน
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ภาพรวมสถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวนนักเรี ยนชั้ น ป.2 – ป.3 มีผลการ
ดาเนินงานยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
 ชั้น ป.2 มีทั้งหมด 14,554 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 13,620 คน อ่านออก ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,191 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 9,645 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
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-๕๔ ชั้น ป.3 มีทั้งหมด 14,602 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,444 คน อ่านออก ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,504 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 8,712 คน คิดเป็นร้อยละ 60.32 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ซึ่งจาแนกตามรายจังหวัด ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อหน่วยงาน

จานวนนักเรียน
ที่เข้ารับ
การ
ประเมิน
7,186 6,304
๒,๐๐๔ ๑,๙๕๒
2,634 2,634
2,730 2,730
14,554 13,620
ทั้งหมด

ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.ชัยนาท
รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น
ไป)

เขียนได้
(ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

91.26
๘๙.๘1
87.70
87.00
12,191 89.51

5,694
๑,๖๔๙
2,302
9,645

90.32
๘๔.๔8
84.32
70.81

5,753
๑,๗๕๓
2,310
2,375

จานวนนักเรียน
ที่เข้ารับ
การ
ประเมิน
7,298 6,189
๒,๒๐๒ ๒,๑๕๓
2,504 2,504
2,598 3,598
14,602 14,444
ทั้งหมด

เขียนได้
(ผ่านเกณฑ์ระดับ (ผ่านเกณฑ์
ดีขึ้นไป)
ระดับดีขึ้นไป)
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

91.71
๙๑.๖9
97.96
66.73
12,504 86.57

4,866
๑,๕๕๑
2,295
8,712

78.62
๗๒.๐4
63.79
60.32

5,676
๑,๙๗๔
2,453
2,401

๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การกระตุ้น ประเมิน ติดตาม สร้างสรรค์ สร้างขวัญกาลังใจอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อย่างมีคุณภาพ
2) การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Brain Bass Leaning , การฝึกซ้าย้าทวน , Active Learning ,
การสอนซ่อมเสริม , การใช้แบบฝึกทักษะ , การใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย , การใช้แบบทดสอบการอ่านเขียน
เพื่อคัดกรองและพัฒนา , การสอนแบบแจกลูกผสมคา , การเขียนตามคาบอก , คัดลายมือ , สอนซ่อมเสริม
3) การพัฒนาครู การศึกษาดูงาน การใช้สื่อ อักษรสี ในการพัฒนาการอ่านการเขียน
4) ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการประเมินการอ่านการเขียน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน สามารถอ่านคา
ได้ตามที่ครูกาหนด
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
1) ข้อมูลต่าง ๆ ส่วนกลางควรมีการบูรณาการมาก่อนที่จะลงสู่พื้นที่
2) บางโรงเรียนไม่มีครูภาษาไทย
3) นักเรียนไม่ค่อยสนใจ ขาดความใส่ใจการเรียน
4) อยู่กับผู้ปกครอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อกลับบ้านก็ไ ม่มีคนสอนอ่านเขียนและการบ้าน
และขาดการกระตุ้นจากผู้ปกครอง
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-๕๕๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ใ ช้ เ ทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลาย ให้ ค รู ผ ลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนระดั บ
ประถมศึกษาตอนต้น ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
2) นาผลการประเมินแต่ละครั้งไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
3) ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแล
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
-
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-๕๖9. นโยบาย : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100
(พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรกุล)
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวน 905 แห่ง ใช้กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม จานวน 869 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.02 ซึ่งยัง ไม่บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกเป็นจังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 140 แห่ง
ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณทุกแห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดชัยนาท จานวน 202 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/
โครงการของต้นสังกั ดหรือมู ลนิ ธิยุ วสถิ รคุ ณ จานวน 192 แห่ ง คิ ดเป็นร้ อยละ 95.05 และจังหวัดอ่างทอง จานวน
177 แห่ง ใช้กระบวนการการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้ นสั งกั ดหรือมูลนิธิ ยุวสถิ รคุ ณ
จานวน 151 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.31 ตามลาดับ
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) จั ดกิ จ กรรมโครงการพั ฒนาคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เช่ น กิ จกรรมคืน คุณ ธรรมสู่ ห้ องเรี ย น
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรคุณ ตามแนวทางมูลนิธียุวสถิรคุณ กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม
โรงเรียนศีล 5 โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลก โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น
2) การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม
3) การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) กิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติสมาธิ การทากิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ
5) การสร้างครูแกนนา/นักเรียนแกนนา
6) การกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กาหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
7) การอบรมผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อขยายผลขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
8) การนิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีคุณธรรมและทาตัวเป็นผู้ทาคุณประโยชน์มากขึ้น มีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ดีขึ้น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ดังนี้
1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมมีความหลากหลาย สถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ภาระงานของสถานศึกษามีมากมาย เช่น เรื่องการรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
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-๕๗๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน คือ ควรกาหนดกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นที่สาคัญ ๆ ให้โรงเรียนนาไปปฏิบัติ
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
มีการจัดกิจกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้มากหมาย เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโครงงาน หนึง่
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน
ฐานการเรียนรู้
จ.สิงห์บุรี
2. นวัตกรรมการเรียนรูก้ ารออมสู่การ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
อ.เมือง จ.ลพบุรี
ปฏิบัติ
3. การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โดยใช้ MAV Model
4. โครงงานพอเพียง โครงงานสุขา
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่สามัคคี ต.บ้าน
พอเพียง โครงงานกระปุกออมสินพ
ใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
พอเพียง
15130
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (พิจารณาจากภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิต)ิ
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต ทั้งสิ้นจานวน 247,382 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 227,975 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกเป็นจังหวัดอ่างทอง มีจานวนนักเรียน 44,813 คน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 30,911 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 30,599 คน คิดเป็นร้อยละ 98.99 จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 46,503 คน เข้าร่วมกิจกรรม
42,186 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 90.72 และจั งหวั ดลพบุ รี มี จานวนนักเรียนทั้งหมด 125,155 คน เข้ าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 110,377 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19 ตามลาดับ
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-๕๘๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต คือ
1) การอบรมปฏิบัติการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา เช่น การจัดประชุมให้ความรู้ครูในหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะชีวิตของนักเรียนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะผู้เ รียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ เป็นต้น
2) การประเมินและยกย่องสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ
“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
3) การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BP ผ่านเครือข่าย PLC
4) การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการในพระราชดาริและสถานศึกษาพอเพียง”
5) การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด มีจิตสาธารณะทาเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะจากการนาความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง คิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ รู้จักระมัดระวัง
และป้องกันตนเอง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักการทางานเป็นทีม พร้อมที่จะอยู่ในสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ได้แก่
1) การประเมินผลนักเรียนที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต ไม่มี
ระบบการวัดและประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูล ครูผู้สอนบางกลุ่มสาระมีการเชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและต่อเนื่อง
2) ครู ผู้ สอนมี ก ารเชื่ อ มโยงหลั ก คิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และศาสตร์
พระราชา แต่ขาดเทคนิควิธีการใช้คาถามตลอดจนไม่มีการบันทึกเป็นร่อยรอยหลักฐานหรือชิ้นงาน
3) ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดทากิจกรรมของโรงเรียน
4) การดาเนินงานยังขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ได้แก่
1) กระตุ้น เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการพั ฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะ การถอด
บทเรียน ในการเชื่อมโยงหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรม (เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด ) อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอด
บทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ เป็นต้น
2) จัดทาคู่มือ/แนวทางการจัดกิจกรรมเป็นชุดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เทคนิค
การใช้ค าถามถอดบทเรี ย น การสร้ า งชิ้ นงานที่เ กิ ด จากการเรี ย นรู้แ ละการสร้ า งสื่ อ พั ฒนาอย่ างต่ อ เนื่อ งตาม
สภาพแวดล้อม เวลา และโอกาส
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-๕๙๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 มีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีมากมาย เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. พวงหรีดเหรียญบาทดอกไม้จันทร์ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
อ.เมือง จ.ลพบุรี
และธารน้าใจ
2. ขยะแลกยิ้ม
โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
3. แผ่นดินทองหลังห้องเรียน/ข้าว
โรงเรียนดอนสีนวน/
จ.ชัยนาท
ชุมชนวัดคักคะแนน
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-๖๐10. นโยบาย : การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง
สู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับ จัง หวัด มีการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติแ ละยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การประชุมวางแผนเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง
สู่การปฏิบัติและกาหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัดและระดับภาค โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2) การนายุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและกาหนดแนวทาง แผนงาน
โครงการ กิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
3) การเสริมสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนาการศึกษาพร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4) การประชาสั ม พั น ธ์ การด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ และสร้ า งบรรยากาศการพั ฒ นา
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาผ่านสื่อ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนงานตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง
5) จั ด ให้ มี เ วทวี แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง านการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ผนพั ฒ นา
การศึกษาของหน่วยงานทั้งระดับภาคและระดับพื้นที่
6) การทดบทวนแผนพัฒนาการจัง หวัด เพื่อให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ทุกด้านตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะการดารงชีวิต
เพิ่มขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ดังนี้
1) หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ มีการบริหารงานแบบแยกส่วน ยังไม่มีการบูรณาการที่
เห็นเด่นชัดเจน ต่างฝ่ายต่างทางานแยกตามสาขาหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัด ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน
2) การประสานงาน/การขอข้อมูล ในระดับพื้นที่มีความยุ่งยาก และไม่เห็นความสาคัญของ
การที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด สป.
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-๖๑3) ขาดการนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
4) ขาดบุคลากรที่จะช่วยผลักดันแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากบุ คลากรมีน้อยไม่
เพียงพอ และบางครั้งขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสานักงานฯ ด้วย
5) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง ขึ้นใหม่ วัสดุอุปกรณ์ยัง ไม่เพียงพอและไม่พร้อมกับการปฏิบัติงาน
ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้าในบางส่วน
6) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ทาให้การดาเนินงานบางอย่างไม่สามารถเคลื่อน
ตั ว ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ต้ อ งรอการจั ด สรรงบประมาณเป็ น ระยะ ๆ และบางครั้ ง งบประมาณได้ รั บ ตอนเกื อ บสิ้ น
ปีงบประมาณ ทาให้การขับเคลื่อนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
7) การประสานความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภาคีที่ เกี่ยวข้อง
ยัง มีความเข้าใจในบางประเด็น แต่ละหน่วยงานมีแบบฟอร์มของตนเอง ทาให้การจัดเก็บข้อมูลมีความยุ่ง ยาก
ซ้าซ้อนกันมาก
๓. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ดังนี้
1) หน่ วยงานในส่ วนกลางควรมี การบูรณาการงานต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย
ก่อนลงมาถึงพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการกันเอง ซึ่งมีความยุ่งยากมาก หากส่วนกลางมีการบูรณาการ
ให้มีความชัดเจนแล้ว หน่วยงานพื้นที่ก็จะมีความสะดวกในการดาเนินงานขับเคลื่อนงานและไม่เป็นภาระงานที่ซ้าซ้อน
2) ควรมีการจัดล าดับการบริ หารจั ดการและสายการบัง คั บบัญ ชาที่ชั ด เจน สอดคล้องกั บ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อขจัดปัญหาทางานแบบแยกส่วนและขาดการบูรณาการวางแผนร่วมกัน เพื่อลด
ปัญหาเชิงโครงสร้างมาช้านาน
3) การจัดเก็บควรปรับการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกันในทุกหน่วยงานที่
ทางานด้านการศึกษา
4) เห็นควรพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลกลางร่วมกันกับหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ
5) ส่วนกลางควรเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถวางแผน
บริหารจัดการได้ภายในบริบทหน้าที่ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
6) ส่วนกลางควรเร่ง ประชุมสร้างความเข้าใจถึง ความสาคัญ และความจาเป็นในการจัดทา
ข้อมูล Big Data แก่หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. ระบบฐานข้อมูลกลางของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศธจ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี
ลพบุรี
2. หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
ศธจ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
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-๖๒ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการวางแผนและการ
กากับติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด สามารถจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 สามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่ อการศึก ษาได้ตามอานาจหน้าที่ และภารกิ จ ครบถ้ วนทุ กหน่ วย คิ ดเป็ นร้อ ยละ 100
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการประสานงานจัดเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มคณะจัดทาข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด โดยบางหน่วยงานมีการจัดตั้งเป็นคณะทางานฯ
3) การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
4) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
5) การจัดทาสารสนเทศตามมาตรฐาน
6) การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
7) การรายงานผลระบบสารสนเทศ
ผลที่ได้รับ คือ ข้อมูลทางการศึกษาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ และสามารถกาหนดนโยบาย
แนวทางการวางแผน ติดตามในการพัฒนาผู้เรียนและทางานด้านการศึกษาหรือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
เกิดประโยชน์ และช่วยทาให้การศึกษาในภาพรวม สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ และความเสมอภาคให้ทุกคนสามารถ
ประสบความสาเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ดังนี้
1) บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
2) ข้อมูลแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน
3) ระบบ E-Office ของจังหวัดไม่เอื้ออานวยในการส่งไฟล์ข้อมูลในการจัดเก็บเอกสาร (จากัดการส่ง)
4) ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล /การจัดเก็บข้อมูล ของหน่วยงานทางการศึกษา ไม่มีความ
กระตือรือร้นเท่าที่ควร
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ได้แก่
1) ควรปรับการจัดข้อมูลด้านการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกันในทุกหน่วยงานที่ทางานด้านการศึกษา
2) ควรพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลกลางร่วมกันกับหน่วยงานการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อจะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๖๓3) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สร้างและพัฒนาระบบ E-Office ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน
4) กาหนดแนวทาง วิธีการ ทาความเข้าใจกับหน่วยงานงาน รวมทั้งจัดอบรมผู้รับผิดชอบให้มี
ความตระหนักถึงความสาคัญของการจัดเก็บข้อมูล
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. นาระบบกูเกิ้ล ไดร์ฟ เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและ ศธจ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน
2. บูรณาการกับสานักงานงานศึกษาธิการภาค 2 ในการ ศธภ.2/ศธจ.สิงห์บุรี/
จ.ลพบุรี / จ.สิงห์บุรี /
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้ในกลุ่มจังหวัด
ศธจ.ชัยนาท/ศธจ.ลพบุรี/ จ.อ่างทอง / จ.ชัยนาท
ศธจ.อ่างทอง
3. ระบบฐานข้อมูลกลางของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ศธจ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี
ลพบุรี
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ตัว ชี้วั ด : สานัก งานศึ กษาธิก ารภาคและระดั บจั ง หวั ด มี ก ระบวนการประสานงานและพั ฒ นาเครื อข่ า ยการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการ
ปฏิบัติง านที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการดาเนินการประสานงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1) การประสานงานแบบกัล ยาณมิตรและนาหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2) การนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
3) การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
4) การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน ผลักดันบูรณาการการศึกษาจังหวัด
5) การทางานผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ผลที่ได้รับ คือ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ การประสานงานด้านการศึกษา
การข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๖๔๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
1) บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีจานวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน บางครั้งทา
ให้การทางานไม่ทันตามกาหนดเวลา
2) เครือข่ายการประสานงานยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานการศึกษาในสังกัดท้องถิ่น
3) การดาเนินงานเป็นคนละสัง กัด คนละกรม/กระทรวง ทาให้ไ ม่ค่อยได้รั บความร่วมมื อ
เท่าที่ควรในการติดต่อประสานงาน เนื่องจากไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ได้แก่
1) ส่วนกลางควรจัดส่งบุคลากรให้ครบถ้วนตามโครงสร้างที่กาหนด
2) ควรแก้ไขคาสั่งที่ 19/2560 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถสั่งการโรงเรียนใน
สังกัดท้องถิ่นได้
3) แก้ ไขค าสั่ งให้ ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดให้ สามารถสั่ งการโรงเรี ยนในสั งกั ดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายมีความรวดเร็ว สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) ได้แก่
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. นวัตกรรมที่เป็นระบบฐานข้อมูลกลางให้บริการ
ศธจ.ลพบุรี
จ.ลพบุรี
หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและการ ศธจ.สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
(มัคคุเทศก์อาสา)

รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๖๕13. นโยบาย : การพัฒนาครูทั้งระบบ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ครูในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 6,277 คน ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ครูรูป แบบครบวงจรน าผลการพั ฒนามาใช้ ในการเรี ยนการสอน จานวน 5,337 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 85.02
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกรายจังหวัดได้ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน

ศธจ.ลพบุรี
ศธจ.สิงห์บุรี
ศธจ.อ่างทอง
ศธจ.ชัยนาท
รวม

ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
นาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาตาม
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
และนาผลการพัฒนามาใช้
(คน)
ในการเรียนการสอน
(คน)
3,533
3,120
๕๓๕
๕๓๕
1,278
751
931
931
6,277
5,337

คิดเป็น
ร้อยละ
88.31
๑๐๐
58.76
100
85.02

๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) จัดทาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินตนเอง
3) การจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปีเสนอผู้บังคับบัญชา
4) แจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข้ า ราชการ booking ลงทะเบี ย นเลื อ กหลั ก สู ต รที่ ต นเองท า
แผนพัฒนาตนเอง การประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาครูจากหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5) การดูแลช่วยเหลือครูในเรื่องการลงทะเบียน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
6) การกากับ ติดตาม ประเมินผล
ผลที่ได้รับ คือ ครูนาความรู้และเทคนิคที่ไ ด้รับ จากการอบรมไปใช้ในการเรีย นกา รสอนทาให้
เกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะที่มีความหลากหลาย เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็นนักคิดอย่างมีเหตุผล สนุกสนามกับการเรียน มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ทาให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการ
เรียนการสอนแบบเดิมๆ เด็กอยากเรียนมากยิ่งขึ้นและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๖๖๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ได้แก่
1) วิทยากรจานวนไม่ครบ/อัตราส่วนวิทยากร ผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามที่ขออนุมติกับคุรุพัฒนา
2) วิทยากรเป็นคนละคนกับการขออนุมัติกับคุรุพัฒนา
3) จานวนชั่วโมงการอบรมไม่ครบตามที่ขออนุมัติกับคุรุพัฒนา
4) วัสดุอุปกรณ์ที่ให้ในการอบรมไม่ตรงกับที่ประเมินราคาหลักสูตร
5) หน่วยพัฒนายกเลิกการอบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่ลงทะเบียนทราบ ทาให้ครูต้องเดินทางไป
เข้าอบรมแต่ไม่ได้รับการอบรม หรือ ย้ายสถานที่อบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่เข้ารับการอบรมทราบ
6) ครูไม่อ่านคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
7) ระยะเวลาที่ให้ครู Booking หลักสูตรที่สนใจผ่านเว็บไซต์ โดยยึดตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุ ค คลเวลาประมาณ 1 สั ป ดาห์ ไ ม่ เ พี ย งพอ ท าให้ ค รู แ ย่ ง กั น Booking/Shopping บางคนไม่ ส ามารถ
Booking/Shopping ได้ทัน และเมื่อ Booking แล้ว เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องประสานกับหน่วยงานพัฒนาครู
เพื่อ ร่วมกันก าหนดรุ่น วัน ที่อบรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่ง ยากมาก เนื่ องจากครูลงทะเบียนไม่ค รบรุ่ น หน่วยพัฒนา
การศึกษาก็ไม่สามารถจัดการอบรมได้ และกรณีมีผู้เข้าระบบจานวนมาก ระบบจะล่มไม่เสถียร
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ได้แก่
1) หน่วยพัฒนาควรจัดให้ครบตามที่เสนอกับคุรุพัฒนา
2) หน่วยพัฒนาแจ้งให้ครูที่ลงทะเบียนทราบก่อนอบรม และจัดส่งปฏิทินพัฒนาครูครบวงจร
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0
3) สพฐ.มีแผนพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรอยู่แล้ว ควรจะเตรียมการประกาศ
หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองในช่วงไตรมาส 1 และจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ครู Booking/Shopping ตาม
ความต้องการและแผนพัฒนาตนเองในช่วงก่อนปิดภาคเรียน และให้เข้ารับการพัฒนาช่วงปิดภาคเรียน ไม่ ควร
ดาเนินการช่วงเปิดภาคเรียนถึงแม้จะเป็นช่วงวันหยุดก็ตาม เพราะในช่วงเปิดภาคเรียนครูต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งงานสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นที่ได้รับมอบหมาย
4) การพัฒนาครูทั้งระบบ (คูปอง) ไม่ควรต้องลงทะเบียนในระบบเว็บไซต์ ซึ่งไม่สะดวกในการ
Booking/Shopping กรรีที่ ระบบไม่เ สถี ยร หรื อมี คนเข้ าใชระบบจานวนมากควรประกาศหลัก สูตร ที่ สถาบั น
คุรุพัฒนารับรองแจ้ง สพท. และ สพท. แจ้งสถานศึกษาให้ครูที่คัดเลือกหลักสูตรตามแผนพัฒนาตนเองส่ง สพท.
5) สพฐ.ควรกาชับ กากับ ติดตามให้หน่วยพัฒนาครูดาเนินการติดตาม ประเมินผล และเป็นพี่เลี้ยง
คอยช่วยเหลือให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาหลังจากการอบรมอย่างจริงจัง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักสูตร หากหน่วยพัฒนา
ครูหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร สพฐ. ควรประกาศขึ้นแบล็คลิสต์หน่วยพัฒนาครูนั้นๆ
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๖๗ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: PLC
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนามาปรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ครูในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 ที่ผ่ านการพั ฒนาตามกระบวนการสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ (PLC)
จานวน 7,231 คน สามารถนาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอนได้ จานวน 6,999 คน คิดเป็นร้อยละ 96.79
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกรายจังหวัดได้ดังนี้
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
นาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนา
จานวนครูที่นาผลการพัฒนา คิดเป็น
ตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มาใช้ในการเรียนการสอน ร้อยละ
ศธจ.ลพบุรี
4,015
3,783
94.22
ศธจ.สิงห์บุรี
๕๓๕
๕๓๕
๑๐๐
ศธจ.อ่างทอง
748
748
100
ศธจ.ชัยนาท
1,933
1,933
100
รวม
6,749
6,336
93.88
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) จัดอบรมพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)
2) การร่วมเรียนรู้กันของครู ผู้บริหาร บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มี
วิสัยทัศน์ โดยการทางานเป็นทีมเรียนรู้ร่วมกัน
3) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
4) การนิเทศ ติดตามการนา PLC สู่การปฏิบัติ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูมีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน อัตราการขาดเรียนน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนดีขึ้น
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม -ไม่พบ๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน -ไม่มี๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) -ไม่มี -
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-๖๘14. นโยบาย : การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และระดับพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทา
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน พร้อมทั้งได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่งบรรลุผลตามตัวที่กาหนด 1 , 2
๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 ระดับจังหวัด โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1) มีแผนงาน มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) การประชุมบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่จัด เพื่อร่วมกันจัดกาหนดรูปแบบกิจกรรม
เช่น กิจกรรมลูกเสืออาสา กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อประมุขคณะลูกเสือแห่ง ชาติ และในโอกาสวันสาคัญ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางเดียวกัน
3) โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสัง คม “กิจกรรมประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี” ประจาปี 2561
4) การคัดเลื อกกองลูกเสื อหรือเนตรนารีที่ชนะเลิศ ระดับจัง หวัด จานวน 1 กอง เข้าร่ว ม
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศ
5) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล โดยมี
กิจกรรมพิธีทาบุญ ตักบาตร ถวายพระพระชัยมงคล และทบทวนคาปฏิญาณ สวนสนาม และกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือ
6) มีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ ใน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้รับ คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี มีระเบียบ
มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
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-๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) จัดกิจกรรมลูกเสือฯ ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมตามโครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด โครงการจิตอาสา โครงการประชุมสัมมนาผู้บัง คับบัญ ชาลูกเสือ โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือสามัญชั้นความรู้ (A.T.C) โครงการฝึกอบรมวิชาเยาวชนลูกเสือสารองชั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม (ประกวดระเบียบแถว) การเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น
2) มีการบูรณาการในการจัดแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดและแผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
3) การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2561
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยมากขึ้น
ภูมิ ใจในตนเอง รู้ จั กรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย มี ความอดทนต่ อความยากล าบาก มี ความซื่ อสั ตย์
สุจริต ประหยัด อดออม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
พร้อมทั้งมีความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม คือ งบประมาณ
ที่ได้รับมีความล่าช้าและไม่เพียงพอ
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน คือ ควรจัดสรรงบประมาณกิจกรรมลูกเสือให้มากขึ้น และครูควร
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน และการ
จัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อดาเนินได้ทันทีไม่ต้องเร่งรีบในช่วง ไตรมาส 3 - 4
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก)
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.2 การใช้ กระบวนการลู กเสื อและยุ วกาชาดในการจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างความเป็ น
พลเมืองดี (Civic Education)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึก ษาในพื้ น ที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จานวน 911 แห่ ง ใช้ ก ระบวนการลู ก เสื อ และ
ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) จานวน
909 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 ไม่ใช้กระบวนการลูกเสือฯ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.22 จึงยัง ไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
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-๗๐๒. หน่วยงานมี วิธีการ/ปั จจัยใดที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็น การตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
1) การจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือฯ เช่น กิจกรรมการ
ปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่ส่ง เสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และ
บาเพ็ญประโยชน์ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น
2) ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ สถานศึก ษา จัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนลูก เสื อให้ เป็ นไปตาม
แผนการเรียนการสอนที่กาหนด
3) ใช้กระบวนการลูกเสือในการจั ดกระบวนการเรียนการสอน เช่น การนาวิชาลูกเสือเป็น
กิจกรรมในหลักสูตร เป็นต้น
4) จัดทาแผนการจัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
5) นิเทศติดตามให้คาแนะนาโดยทีมบริหารศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการถ่ายทอดกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง ให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสียสละ มีจิตอาสา อดทน อดกลั้น พร้อมช่วยเหลือโรงเรียน
และชุมชนด้วยความเต็มใจ
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ได้แก่
1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
2) บางสถานศึกษาจัดตั้งกองลูกเสือไม่ได้ เนื่องจากวุฒิผู้บังคับบัญชาไม่ตรง
3) สถานศึกษาไม่สามารถจัดอบรมให้ผู้เรียนได้ทุกคน
4) ผู้เรียนไม่มีความพร้อมในเครื่องต่างกายลูกเสือ
๔. ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน คือ
1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดกิจกรรมการดาเนินงานลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด ให้มากขึ้นเพียงพออย่างต่อเนื่องทุกปี
2) ครูในสังกัด สพป. ควรได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
๕. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice ๓ ลาดับแรก) เช่น
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี
หน่วยงาน/สถานศึกษา
หน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ. รร.อนุบาลพัฒนานิคม/รร.ชุมชนบ้านแก่ง จ.ลพบุรี
เสือเต้น/รร.นิคมลานารายณ์

รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๗๑-

บทที่ 5
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการตรวจราชการ
จากผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการแต่ละประเด็น นโยบายและตั วชี้วั ดการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านัก งานศึกษาธิก ารภาค/ส านัก งานศึกษาธิก ารจั ง หวั ด /หน่วยงานการศึกษา
ในจังหวัด สรุปได้ดังนี้
1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ตั ว ชี้ วั ด : สถานศึ ก ษา ได้ ต รวจสอบ/วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง ทั้ ง รายกลุ่ ม สาระและรายสาระ (ตั ว ชี้ วั ด )
ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการตรวจสอบวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ จานวน 850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.34 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด คือ
จังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนครบถ้วนทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ
100 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 175 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.87 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา จานวน 130 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน 128 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 98.46 และจังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน 212 แห่ง มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จานวน
212 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.81
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองได้รับ
การแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุด ผ่านการทากิจกรรมที่หลายหลาย ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
ที่หลากหลาย เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทางานร่ว มกับเพื่อนได้ มีส่ว นร่วมใน การจัดกิ จ
กรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีพัฒนาการด้านการวิเคราะห์ มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติมและพร้อมสาหรับ
การสอบ พร้อมทั้งผู้เรียนตระหนักถึงความสาเร็จของการทดสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้ วัด : สถานศึก ษา ได้จั ดกิ จกรรมการเรีย นการสอน และแก้ปั ญ หาจุด อ่อ น เพื่ อพั ฒนาจุ ดแข็ง รายสาระ
(ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 905 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน 833 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.04 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
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-๗๒ลพบุรีมีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไ ขปัญ หาจุดอ่อนครบถ้ว น
ทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งหมด 130 มีสถานศึกษาที่ดาเนินการฯ จานวน
128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.46 จังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา จานวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาดาเนินการฯ
จานวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.22 จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา จานวน ๒12 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน 15๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.58
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ได้รับ
การแก้ไขข้อบกพร่องรายตัวชี้วัดได้ตรงจุดตรงเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความคุ้นชินกับรูปแบบข้อสอบ O-Net และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นในบางรายวิชาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.1.3 การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ส่วนใหญ่มีการกาหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ยฯ
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน
130 โรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมายฯ จานวน 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.48 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้
กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.52 และจังหวัดชัยนาท
มีสถานศึ กษาทั้ ง สิ้น จานวน ๒12 โรงเรียน มี การกาหนดเป้า หมายฯ จานวน 207 โรงเรีย น คิดเป็ นร้อยละ
9๗.64 และมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กาหนดเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ จานวน ๕ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.35
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาตามมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ได้ เ รี ย นรู้ กิ จ กรรมที่
หลากหลาย มีผลงานชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ การได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ มีแรงจูงใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง เกิดแรงจูงใจทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง ผู้เรียนบางส่วนที่ตั้งใจเรียน
จะเกิดการพัฒนาการด้านสมรรถนะ คุณลักษณะตามหลักสูตร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกสระการเรียนรู้เพื่อให้มี
ผลการเรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงนักเรียนมีผลการสอบที่สูงขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100
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-๗๓ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3 ทั้งหมดจานวน
312 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.65
ไม่มีการเตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ซึ่ง จาแนกเป็นรายจังหวัด คือ จังหวัด
ลพบุ รี มี สถานศึ ก ษา จ านวน 119 แห่ ง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี ส ถานศึ ก ษา จ านวน 60 แห่ ง จั ง หวั ด ชั ย นาท
มีสถานศึกษา จานวน 68 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมฯ ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี
มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 65 แห่ง มีการเตรียมความพร้อมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.54 และไม่มีการ
เตรียมความพร้อมครูฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่ผู้เรียนได้รับ คือ ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการ
ประเมิน PISA 2018 มีประสบการณ์การทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และมีความพร้อมรับการประเมิน
1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พบว่า ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่ ระดับชั้น ม.3
ทั้งหมด 312 แห่ง มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน 261 แห่ง คิดเป็น
ร้อนละ 83.65 ไม่มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA จานวน 51 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 16.35 ซึ่งหากจาแนกรายจังหวัด คือ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.3 ในจังหวัดลพบุรี
มีจานวนสถานศึกษา 119 แห่ง จังหวัดชัยนาท จานวน 68 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 60 แห่ง มีการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา
ระดับชั้น ม.3 จานวน 65 แห่ง มีการปรับการเรียนการสอนฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการปรับการ
เรียนการสอนฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีการทดสอบด้วยรูปแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพั ฒนาตามศักยภาพ สามารถอ่านเข้าใจสถานการณ์
และสามารถคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการทาข้อสอบ
1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทาแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบ
ตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่เปิดสอนระดับชั้น ม.3 จานวนทั้งสิ้น 312 แห่ง มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสร้างสร้างประสบการณ์การทดสอบฯ จานวน 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.65 ไม่มีการ
จัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 ของสถานศึกษาทั้งหมด เมื่อจาแนกแรกจังหวัด พบว่า จังหวัด
ลพบุรี มีสถานศึกษาจานวน 119 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษา 60 แห่ง จังหวัดชัยนาท มีสถานศึกษา 68 แห่ง
มีการจัดกิจกรรมฯ ครบถ้วนทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง มีสถานศึกษา 65 แห่ง มีการจัด
กิจกรรมฯ จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.53 ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ จานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.46
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๗๔ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีทักษะการทาข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ สร้างความมั่นใจใน
การท าข้ อ สอบ ได้ ฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ จากสถานการณ์ ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง เป็ น สถานการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน และได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบาย : การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัด 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษามีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดาเนินการ
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี คือ มีประชากรกลุ่ม
ปฐมวัย มีทั้งสิ้น (ตาม ทร.14) จานวน 42,754 คน มีผู้เข้าเรียน จานวน 32,980 คน (42,754 : 32,980) คิดเป็นร้อยละ 77.14
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
เช่น พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เด็กได้รับการดูแลให้มี
ความปลอดภัยและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และกล้าพูด กล้าซักถาม สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล เด็กมีความสุขสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นกับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งบัน และช่วยเหลือกัน
3. นโยบาย : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายของ Master
Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการสอนร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 2 : Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนครูที่สอนภาษาอัง กฤษทั้งหมด 1,445 คน
ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 จาแนกเป็น
1) สามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนการสอน ได้จานวน 337 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
2) สามารถเป็นครูแกนนาได้จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของครูที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ Boot Camp และสามารถนามาใช้ใน
การเรียนการสอน จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนเกิดทักษะตาม
สาระการเรียนรู้ ฟัง พูด (การสื่อสาร) อ่าง และเขียน นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูได้รับจากการ
อบรม Boot camp ทาให้นักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานและ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๗๕ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อ ต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย
รวมทั้งครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีทั้ง สิ้นจานวน 899 แห่ง ไม่สมารถจัดกิจกรรมได้
จานวน 20 แห่ง คิ ดเป็น ร้อ ยละ 2.22 สามารถจั ดกิ จ กรรมได้ 879 แห่ง คิ ดเป็น ร้อ ยละ 97.77 โดยผ่ า น
กระบวนการสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์การใช้ภาษาอัง กฤษในชีวิตประจาวัน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กล้าที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ การได้รับความรู้จากบุคคลภายนอกและได้รับทักษะ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. นโยบาย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผลการดาเนินการ
สถานศึ กษาในพื้ นที่ ตรวจราชการที่ 2 จ านวน 906 แห่ ง มี การสร้ างกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จานวน 904 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 และมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 : ปีการศึกษา 2561) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.56
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย มีทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหา สามารถส่งต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง เกิดความคิดรวบยอดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ตัวชี้วัดที่ 1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30*
ผลการดาเนินการ
สถานศึ ก ษาในพื้ นที่ ตรวจราชการที่ 2 มี ก ารจั ดการบู รณาการองค์ ค วามรู้ แ บบสะเต็ มศึ กษา
ในปี 2560 จานวน 342 แห่ง และปีการศึกษา 2561 มีการบูรณการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา จานวน
513 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๗๖ผลที่นักเรีย นได้รับ คื อ นักเรีย นได้รับการพัฒนาเต็ มศักยภาพ โดยมีการคิดเป็นกระบวนการ
มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่มีความท้าทาย มีความสามารถในการสื่อสาร และผู้เรียนมีความรู้ใน 4 วิทยากร
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน
5. นโยบาย : การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด : จังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นเขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่ม
ผู้เรียนสายอาชีพทุกแห่ง
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ทาให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อที่หลากหลายตามความถนัด และ
ความต้องการของตนเอง นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนการสอนสายอาชีพและเข้าใจในบริบทการเรียนการสอน
สายอาชีพมากขึ้น เข้าเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและมีงานทา และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ตัว ชี้ วั ดที่ 1 : นั กเรี ย นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ มัธ ยม ที่ ไ ด้ รับ การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่อ อาชีพ และการแนะแนว
การศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา สัดส่วน ๔๒ : ๕๘
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ พบว่า จังหวัดลพบุรี นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม
ที่ไ ด้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ครบทุกระดับ คิดเป็นร้อยละ 100
จัง หวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน 5,609 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ
จานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยม จานวน
6,768 คน ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีฯ จานวน 3,637 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง
ไม่มีการแจ้งผลว่าได้มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
ในส่วนของสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนสายสามัญศึกษา พบว่า จังหวัดลพบุรี มีสัดส่วน
เท่ากับ 37.69 : 62.31 จังหวัดชัยนาท มีสัดส่วนเท่ากับ 43.33 : 45.56 ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง
ยังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ ซึ่งในภาพรวมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีโอกาสเลือกที่จะเรียนตามความถนัดและความต้องการของตนเอง
ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติในการทางาน การจัดการ การดารงชีวิตการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รู้ถึงความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต สามารถวางแผนด้านการเรียนการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
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-๗๗6. นโยบาย : การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลการดาเนินการ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับชั้น ปวช. ปวส.
เข้าทางานในสถานประกอบการจานวนทั้ งสิ้น 1,464 แห่ง สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาฯ จานวน 1,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของสถานประกอบการทั้งหมด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ เป็นคนมีคุณภาพ ได้เรียนรู้ตรงตามที่ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวชี้วัดที่ 1 : อาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
ผู้สาเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จาแนกเป็น
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. จานวนทั้ งสิ้น 3,699 คน มีง านทาประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 941 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44
 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. จานวนทั้งสิ้น 3,828 คน มีง านทาประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 1,779 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เข้ารับการศึกษาต่อ
ซึ่งข้อมูลนี้ไม่นับรวมนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ นั ก เรี ย นได้ รั บ รู้ จ ากสถานประกอบการและสามารถน าไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง มีแนวทางการวางแผนในอนาคตถึงการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึก
อาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ผลการดาเนินการ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ภาพรวมมีผู้เ ข้าเรียนอาชีวศึกษา
แบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 จานวน 2,338 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 3380 ดังนั้น จึงมีผู้เข้าเรียน
อาชีวศึกษาแบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.37 ซึ่งบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด และจาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
 ระดับชั้น ปวช. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,591 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 1,781 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.94
 ระดับชั้น ปวส. มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,162 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 1,517 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.55
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-๗๘ ระดับชั้น ปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วมในปีการศึกษา 2560 จานวน 85 คน ปีการศึกษา 2561
จานวน 90 คน ดังนั้น จึงมีผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 ทั้งนี้จังหวัดอ่างทองและจังหวัด
ชัยนาทไม่ได้แจ้งผู้เรียนระดับชั้นปริญญาตรี
ผลที่เกิดกับผู้ เรียน คือ นักเรียน นักศึกษามีการประกอบอาชีพมากขึ้น มีงานทามีค่าตอบแทน
นักเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครูตลอดเวลา
7. นโยบาย : การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชีว้ ัดที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนลดลง
ผลการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กและแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสมครบถ้วน และมีโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 455 แห่ง และลดลงจานวน 23 แห่ง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 5.05 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมีโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม ได้เรียนกับครูครบทุกวิชาตามหลักสูตร มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีความแตกต่างกัน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอนที่ครบ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีขึ้น
8. นโยบาย : การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.1 การอ่านออก เขียนได้
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด 14,801 คน
เข้ารับการประเมิน จานวน 14,219 คน อ่านออก จานวน 12,501 คน คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของนักเรียน
ที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ จานวน 9,449 คน คิดเป็นร้อยละ 66.45 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ซึ่งผลการดาเนินงานยังที่ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน ดีขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวนนักเรี ยนชั้ น ป.2 – ป.3 มีผลการ
ดาเนินงานยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
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-๗๙ ชั้น ป.2 มีทั้งหมด 14,554 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 13,620 คน อ่านออก ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,191 คน คิดเป็นร้อยละ 89.51 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 9,645 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
 ชั้น ป.3 มีทั้งหมด 14,602 คน เข้ารับการประเมิน จานวน 14,444 คน อ่านออก ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 12,504 คน คิดเป็นร้อยละ 86.57 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และเขียนได้ ตามเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป จานวน 8,712 คน คิดเป็นร้อยละ 60.32 ของนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะการอ่าน การเขียน สามารถอ่านคา
ได้ตามที่ครูกาหนด
9. นโยบาย : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100
(พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรกุล)
ผลการดาเนินการ
ภาพรวมสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวน 905 แห่ง ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมแบบมี ส่วนร่วม จานวน 869 แห่ง คิดเป็นร้ อยละ 96.02 ซึ่งยั งไม่บรรลุผลตามตั วชี้วัดที่ กาหนด
โดยจาแนกเป็นจังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษา จานวน 386 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 140 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดชัยนาท
จานวน 202 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
จานวน 192 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.05 และจังหวัดอ่างทอง จานวน 177 แห่ง ใช้กระบวนการการเรียนรู้และพัฒนา
คุณธรรม ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ จานวน 151 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.31 ตามลาดับ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีคุณธรรมและทาตัวเป็นผู้ทาคุณประโยชน์มากขึ้น มีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ดีขึ้น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (พิจารณาจากภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิต)ิ
ผลการดาเนินการ
นักเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต ทั้งสิ้นจานวน 247,382 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 227,975 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยจาแนกเป็นจังหวัดอ่างทอง มีจานวนนักเรียน 44,813 คน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 จังหวัดสิงห์บุรี มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 30,911 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 30,599 คน คิดเป็นร้อยละ 98.99 จังหวัดชัยนาท มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 46,503 คน เข้าร่วมกิจกรรม
42,186 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 90.72 และจั งหวั ดลพบุ รี มี จานวนนักเรียนทั้งหมด 125,155 คน เข้ าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 110,377 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19 ตามลาดับ
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๘๐ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด มีจิตสาธารณะทาเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะจากการนาความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง คิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ รู้จักระมัดระวัง
และป้องกันตนเอง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักการทางานเป็นทีม พร้อมที่จะอยู่ในสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
10. นโยบาย : การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับ จัง หวัด มีการขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ชาติแ ละยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะการดารงชีวิตเพิ่มขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการวางแผนและการ
กากับติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด สามารถจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 สามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่ อการศึก ษาได้ตามอานาจหน้าที่ และภารกิ จ ครบถ้ วนทุ กหน่ วย คิ ดเป็ นร้อ ยละ 100
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ข้อมูลทางการศึกษาสามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ และสามารถกาหนดนโยบาย
แนวทางการวางแผน ติดตามในการพัฒนาผู้เรียนและทางานด้านการศึกษาหรือด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
เกิดประโยชน์ และช่วยทาให้การศึกษาในภาพรวม สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ และความเสมอภาคให้ทุกคนสามารถ
ประสบความสาเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ตัว ชี้วั ด : สานัก งานศึ กษาธิก ารภาคและระดั บจั ง หวั ด มี ก ระบวนการประสานงานและพั ฒ นาเครื อข่ า ยการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการ
ปฏิบัติง านที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ การประสานงานด้านการศึกษา
การข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๘๑13. นโยบาย : การพัฒนาครูทั้งระบบ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลการดาเนินการ
ครูในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 6,277 คน ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ครูรูป แบบครบวงจรน าผลการพั ฒนามาใช้ ในการเรี ยนการสอน จานวน 5,337 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 85.02
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ ครูนาความรู้และเทคนิคที่ไ ด้รับ จากการอบรมไปใช้ในการเรีย นการสอนทาให้
เกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยนักเรียนมีการพัฒนาทักษะที่มีความหลากหลาย เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เป็นนักคิดอย่างมีเหตุผล สนุกสนามกับการเรียน มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ทาให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการ
เรียนการสอนแบบเดิมๆ เด็กอยากเรียนมากยิ่งขึ้นและทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: PLC
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนามาปรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
ครูในพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 ที่ผ่ านการพั ฒนาตามกระบวนการสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ (PLC)
จานวน 7,231 คน สามารถนาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอนได้ จานวน 6,999 คน คิดเป็นร้อยละ 96.79
ซึ่งบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่เกิดกับผู้เรียน คือ ครูมีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ได้รับ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจการเรียน อัตราการขาดเรียนน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น
14. นโยบาย : การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินการ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และระดับพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทา
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๘๒แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน พร้อมทั้งได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือ
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่งบรรลุผลตามตัวที่กาหนด 1 , 2
 ระดับจังหวัด
ผลที่ได้รับ คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี มีระเบียบ
มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยมาก
ขึ้น ภูมิใจในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทนต่อความยากลาบาก มีความซื่อสัตย์
สุจริต ประหวัด อดออม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
พร้อมทั้งมีความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.2 การใช้ กระบวนการลู กเสื อและยุ วกาชาดในการจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างความเป็ น
พลเมืองดี (Civic Education)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
สถานศึ กษาในพื้ นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 มี จ านวน 911 แห่ ง ใช้ กระบวนการลู กเสื อและยุ วกาชาด
ในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) จานวน 909 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
99.78 ไม่ใช้กระบวนการลูกเสือฯ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.22 จึงยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับการถ่ายทอดกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง ให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม ผู้เรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสียสละ มีจิตอาสา อดทน อดกลั้น พร้อมช่วยเหลือโรงเรียนและ
ชุมชนด้วยความเต็มใจ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒
จากผลการดาเนินการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในครั้งนี้ มิติด้านปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของความไม่พร้อมในการปรับตัวของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะองค์ประกอบในเรื่องผู้บริหาร ครู อุปกรณ์และสื่อ เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ทั้งนี้ บริบทของการแก้ไขและพัฒนาเพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ทุกประเด็นนโยบายการตรวจ
ราชการฯ จาเป็นต้องอาศัยกลไกสาคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบควบคู่ทุกมิติ ดังนี้
๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค ๒
จาเป็นต้อง
๑.๑ มีการปรับพื้นฐานองค์ความรู้แบบทักษะให้ผู้เรียนได้นาผลการสอนไปใช้ประโยชน์โดยมุ่งเน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี
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-๘๓๑.๒ การแก้ปัญหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาในพื้นที่ต้องมุ่งเน้น
การลดภาระครู และปัญหาครูไม่ครบชั้น ไม่ตรงสาขาวิชา เป็นสาคัญ การนารูปแบบการเรียนการสอนที่นารูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในชั้นเรียนผ่านโทรศั พท์เคลื่อนที่และสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA และไปใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ซับซ้อนกัน
๒. การจัดการศึกษาปฐมวัย จาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะ
การจั ด เก็ บ เก็ บข้ อ มูลที่ ไม่ ชั ดเจน การสร้ า งต้ นแบบสถานศึ กษาที่ ดี เพื่ อ ขยายผลและต่ อ ยอด ทั้ ง นี้ สานั กงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ควรกาหนดอัตรากาลัง ให้มีครูผู้ส อนปฐมวัย (เอกปฐมวัย ) อย่างน้อ ย
โรงเรียนละ ๑ คน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
ตามที่สถานศึกษาปฐมวัยกาหนด
๓. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากปัญหาส่วนใหญ่ในการขยายผลตามโครงการ Boot Camp และ
การจัดอบรมสาหรับโรงเรียนเกี่ยวกับ Master Trainer ควรปรับระยะเวลาการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อ
เอื้ อ ให้ ค รู ไ ด้ ดู แ ลนั ก เรี ย นได้ เ ต็ ม ที่ และควรเร่ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสถานศึ ก ษา โดยพยายามจั ด
สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีการเปิด
สอบศึกษานิเทศก์ของ สพป. ที่เป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในทุกสถานศึกษา
อย่างทั่วถึง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
๔. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะต่อผู้เรียน
จาเป็นต้องสนับสนุน
๔.๑ ใช้รูปแบบกิจกรรม PLC ผ่านกระบวนการ Active Learning ตามบริบทหรือความเหมาะสม
ของแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมนักเรียนให้
เรียนรู้เทคนิคการคิดวิเคราะห์
๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาด้าน STEM EDUCATION ต้องร่วมมือกัน
จริงจังในการปรับกระบวนการเพื่อนาไปใช้ด้านหลักสูตร วิธีการ และการสรุปติดตามผลเชิงประจักษ์ แบบไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนต่อการเรียบเรียงข้อมูล เพื่อลดภาระให้กับสถานศึกษาและเป็นควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างนอกกรอบ สร้างสรรค์ จากการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ STEM EDUCATION
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
แม้ปัจจุบันหน่วยงานเชิงพื้นที่จะพยายามขับเคลื่อนให้สัดส่วนระหว่างผู้เรี ยนสายสามัญกับสายอาชีพ
เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น แต่จาเป็นต้องเร่งส่งเสริมแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนกลาง
ควรกาหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมมาตรการ
รองรับคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน การชี้ให้เห็น
ถึงข้อดีของการเรียนสายอาชีพ และการพยายามเร่งปรับค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจต่อการ
เลือกเรียนสายอาชีพในอนาคต
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-๘๔5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพ
ปัญหาสาคัญ คือ การขาดครูแนะแนว การปลูกฝังค่านิยมจากครอบครัวและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ยังไม่มุ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และแรงจูงใจที่ควรตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพ ทั้ง นี้ ทุกสถานศึกษาควรมีการ
กาหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาให้เกิดผลขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อการเพิ่มสัดส่วนผู้เข้า
เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น การมุ่งพัฒนาผู้บริหารและครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจและจานวนเพียงพอต่อการ
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประจาชั้นเรียนมีการนิเทศ
ติดตาม และดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ปรับค่านิยมหรือทัศนคติต่อการสนใจและ
สร้างแรงจูงใจเพื่อเลือกเรียนสายอาชีพในอนาคต
6. การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
พบว่ า สมรรถนะผู้ สาเร็ จอาชีวศึกษา การเข้ าสู่ การมีง านทาหรื อประกอบอาชี พอิสระ และการจั ด
อาชีวศึกษา และการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรง
ในการฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควรมุ่งส่งเสริมในแต่ละเรื่อง ดังนี้
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อหารือและจัดทาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความตระหนัก
ในการรับผิดชอบด้านศักยภาพแรงงานจากนักศึกษาในอนาคต
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรด้านวิชาชีพโดยสร้างการมีส่ วนร่วม
ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการร่วมวางแผนด้านหลักสูตรการเรียน การ
สอนที่ สอดคล้ องต่ อความต้อ งการตามสายงานวิช าชี พ ในอนาคต การพั ฒนาเทคนิ ค การพั ฒ นาทัก ษะความรู้
ความสามารถให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสู่โลกวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
พื้นที่
6.3 การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ สถานประกอบการเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ อาชี ว ศึ ก ษามี
ประสบการณ์ตรงในการฝึกอาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ควรเพิ่ มช่องทางและประสิ ทธิภาพในการนิเทศ ติดตาม และประเมิ นผล นักศึกษาเพื่ อยกระดั บ
มาตรฐานด้านวิชาชีพให้ครบถ้วนและพร้อมสาหรับการไปทางานได้ทันทีภายหลังการจบการศึกษาตามหลักสูตร
โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
7. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันจาเป็นต้องมีการกาหนดนโยบาย
หลักจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องชัดเจน
โดยเฉพาะการไม่ปรับเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายหลักตามกระแสการเมือง ความไม่ต่อเนื่องในการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติเป็นปัญหาสาคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ ทั้งนี้ ทุกบริบทความไม่เพียงพอและข้อจากัดของโรงเรียน
ขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทสาคัญ ในการส่ง เสริมให้มีการปรับแก้ข้อกฎหมาย
ร่วมกัน โดยเฉพาะข้อบังคับที่จะก่อให้เกิดปัญ หาและอุปสรรคในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน การสรรหา
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-๘๕จานวนและอัตรากาลังบุคลากรในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตาม
มาตรฐานที่ส่วนกลางกาหนด รวมไปถึงการจัดทาคู่มือเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม
จริงจัง
8. การอ่านออกเขียนได้
8.1 การอ่านออก เขียนได้
มีแนวโน้มในการเร่งแก้ไขและพัฒนาที่ดีขึ้นจากสถานศึกษาในพื้นที่ แต่ต้องเร่งส่งเสริมในเรื่องความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยเฉพาะในการเร่งลดสาเหตุปัญหาที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน
จนทาให้การอ่านและเขียนหรือใช้ภาษามี ปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านั้น คือ ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน
ของผู้ปกครองซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาเพื่ออ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงชั้นที่กาลัง
เรียนอยู่ การขาดการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนรักการอ่าน การใช้ภาษาเพื่อฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงวัย การขาดเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้สอนอย่างเหมาะสมและหลากหลาย
โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน การให้ความสาคัญที่ยังไม่เพียงพอสาหรับ
การจัดการศึกษาระดับประถมตอนต้นของสถานศึ กษาบางแห่งในพื้นที่ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ
และร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
นโยบายการเรียนรวบ/ยุบเลิก ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความไม่ต่อเนื่องในการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ด้านการอ่านคล่องเขี ยนคล่องของผู้เรียน ส่วนกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการต้องชัดเจนสาหรับ
นโยบายดังกล่าว เพราะเป็นสาเหตุโดยตรงต่อการสรรหาอัตรากาลัง ครูด้านภาษาที่ไ ม่เพียงพอในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งเสริมหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริ มให้
ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ปัจจุบันยังน้อยเกินไป เทคนิคและเนื้อหาบางอย่างในรายวิชาด้านภาษาต้องพัฒนาสื่อ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเอื้อให้ทักษะผู้เรียนได้ฝึกฝนบ่อยหรือต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผล การจัดทาแผนพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดูแลนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ และการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ควรเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาเร่งดาเนินการในปัจจุบัน
9. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด หรือมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
ในภาพรวมพบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมมีความหลากหลายรูปแบบแต่ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากภาระงานของสถานศึกษาที่มีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
การต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกั บการจานวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามเป้าหมายในช่วงแรกจึงไม่อาจขยายผลได้อย่างทั่วถึงในแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่
ทั้งนี้ แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการกาหนดกิจกรรมที่เป็นจุดเน้น
สาคัญเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและพยายามสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มากขึ้นเพื่อขยายผลอย่างมีส่วนร่วม
ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๘๖9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ในภาพรวมพบว่า การวัด และประเมิ นผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้จริ ง ใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียนยังไม่ชัดเจน ปัญ หาการจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงประมวลผลแต่ละกิจกรรมยัง ขาด
ความต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงศาสตร์ดังกล่าวแต่ยังขาดเทคนิควิธีการในการตั้งคาถามเชิงสืบสอบเพื่อให้
เกิดผลงานหรือชิ้นงานเชิงประจักษ์ต่อการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ความต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ควรเร่งกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ
ภายใต้หลักการคิดและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะใน
ศาสตร์พระราชาต้องครอบคลุมในทุก บทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้ โดยเฉพาะการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การถอดบทเรียน การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
การจัดทาคู่มือ/แนวทางเพื่อจัดกิจกรรมชุดฝึกอบรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดและขยายผลให้ กับผู้บริหาร
ครู และนักเรียน ผ่านการสร้างชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง การสร้างต้นแบบที่ดี (Best practice) ให้มาก
ขึ้นเพื่อขยายผลไปสู่การวิจัยและผลงานทางวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่ เหล่านี้เป็นต้น
10. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ปัญหา/อุปสรรคในภาพรวมคือ การบริหารงานยังแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริงจึง
ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แบบกระจายอานาจสู่พื้นที่ไ ม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ตามที่วางไว้
โดยเฉพาะปัญหา/อุปสรรคในการประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลยังไม่เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการนาแผนงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริงเนื่องจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดังกล่าวยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการรายงาน
ข้อมูลในแต่ละมิติ การขาดบุคลากรที่จะช่วยผลักดั นแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติยัง เป็นปัญหาหลักในแต่ละ
หน่วยงานระดับพื้นที่ ปัญหาความไม่พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณเพื่อการจัดสรร
และบริหารจัดการอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการประสานความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่อาจบูรณาการรูปแบบการรายงานผลที่เป็นเอกภาพได้จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิดการกระจัด
กระจายและซับซ้อนยุ่งยาก
สาหรับแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การกระจายอานาจจากหน่วยงาน
ในส่วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบั ติต้องตรงกัน มีการบูรณาการแผน ขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีแบบฟอร์มเพื่อการติดตามและรายงานผลอย่างเป็นเอกภาพเพื่อลดปัญหาความ
ซ้าซ้อนและยุ่งยากในการเรียบเรียงหรือบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระดับพื้นที่ การจัดลาดับสายงานและสาย
การบัง คับบัญชาต้องสอดคล้องต่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อขจัดปัญ หาการทางานแบบแยกส่วนและ
ก่อให้เกิดปัญหาการบูรณาการการทางานร่วมกันในทุกมิติ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาในแต่ละบริบทควรชัดเจน เชื่อมโยง และใช้ง านง่าย ส่วนกลางควรเร่ง จัดสรรงบประม าณให้กับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างเพียงพอและมีกรอบระยะเวลาเพื่อการวางแผนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
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-๘๗และประสิทธิผล รวมทั้งควรเร่งให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการจัดทา Big Data ให้แก่หน่วยงาน
แต่ละระดับ โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
10.2 การจั ดระบบและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิ จิ ทั ลเพื่ อ การศึ ก ษา
เพื่อการวางแผนและการกากับ ติดตาม ประเมินผล
บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดส่ง ข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งยังขาดความเป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแนวทางการทางานเรื่องฐานข้อมูล การใช้ระบบ E-Office ของบางจังหวัด
ยังไม่เอื้ออานวยต่อการจัดเก็บและส่งไฟล์เอกสาร รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการให้บริการเรื่องข้อมูลทั้งรับและส่งยัง
ขาดความตระหนักถึงความสาคัญในเนื้องานจนขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
สาหรับแนวทางเพื่อการปรั บปรุงแก้ไ ขปัญหาข้างต้น คือ หน่วยงานระดับพื้นที่จาเป็นต้องปรับฐาน
การจัดข้อมูลในระบบให้มีเอกภาพและมีรูปแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจและใช้งาน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่ส่วนกลางกาหนด โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเชื่ อมโยงกับ
ฐานระบบ E-Office ของสานักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ รวมทั้งการกาหนดแนวทางเพื่อจัดตั้งกลุ่มงาน
บุคลากรเพื่อรับผิดชอบด้านฐานข้อมูลโดยตรงของหน่วยงานควรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทางาน
เชิงบูรณาการร่วมกันให้เกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติในระดับพื้นที่
บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัจจุบันยังไม่เพียงพอจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานบางเรื่องล่าช้า
กว่ากาหนด การประสานเครือข่ายการทางานในระดับชุมชนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากความ
แตกต่างด้านสายการบังคับบัญชาและการตระหนักต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันเชิง
พื้นที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ ส่วนกลางควรดาเนินการ คื อ ควรกาหนดโครงสร้า งและจัด สรรก าลัง คนให้
เพียงพอ รวมทั้งควรมีการปรับแก้ไขคาสั่งที่ 19/2560 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถสั่งการโรงเรียนใน
สั ง กั ด ท้ อ งถิ่ น ได้ รวมทั้ ง แก้ ไ ขค าสั่ ง ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สามารถสั่ ง การโรงเรี ย นในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการได้ ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายแบบกระจายอานาจการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เกิดผลเชิง
ประจักษ์มากขึ้นและมีทิศทางที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันอย่างชัดเจนตามลาดับ
13. การพัฒนาครูทั้งระบบ
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาด้านจานวนวิทยากรที่ไม่ครบตามสัดส่วนที่เหมาะสม ผู้เข้าอบรมไม่ตรง
ตามที่ขออนุมัติกับคุรุพัฒนา รวมทั้งวิทยากรเป็นคนละคนกับที่คุรุพัฒนาอนุมัติ ประกอบกับจานวนวัสดุอุปกรณ์
ชั่วโมงการอบรม ที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร บางครั้งหน่วยงานพัฒนายกเลิกการอบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่
ลงทะเบียนทราบจึงส่งผลให้ครูต้องเดินทางไปอบรมแต่ไม่ได้รับการอบรม หรือ ย้ ายสถานที่อบรมแต่ไม่แจ้งให้ครูที่
เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ครูบางคนไม่อ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในภายหลัง
ระยะเวลาที่ให้ครู Booking หลักสูตรที่สนใจผ่านเว็บไซต์ ยังไม่เพียงพอในรอบเวลา 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ครูแย่งกัน
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-๘๘Booking/Shopping บางคนไม่สามารถดาเนินการได้ทัน เขตพื้นที่การศึกษาควรมีการประสานกับหน่วยงานพัฒนา
ครูเพื่อร่วมกันวางแผนให้ดีกว่านี้ ทั้งรุ่น กาหนดการ และการบริหารจัดการระบบเพื่อการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้ง
สาหรับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อ งในเรื่องดัง กล่าว ได้แก่ การเสนอให้มีการ
ปรับปรุงลงทะเบียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนตามปฏิทินพัฒนาครูแบบครบวงจรตามหลักสูตรอัจฉริยะ 4.0
หน่วยงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรมีแผนพัฒนาครูตามโครงการที่ช่วยเหลือครู
ด้านการลงทะเบียนแบบ Booking/Shopping โดยเฉพาะการเอื้อให้ครูกาหนดแผนพัฒนาตนเองได้ในช่วงก่อนปิด
ภาคเรียน การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองไม่ควรต้องผ่านระบบเว็บไซต์ เพราะกรณีที่ระบบไม่เสถียร สถาบันคุรุพัฒนา
ต้องสามารถรับรองการแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาแจ้ง สถานศึกษาทุกแห่ง ให้ครูสามารถ คัดเลือก
หลักสูตรได้ตามแผนพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งควรมีการกาหนดกรอบแนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผล
ที่ชัดเจน เป็นระบบ สามารถเป็นพี่เลี้ยงคอยเชื่อเหลือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการอบรม หากหน่วยพัฒนาครูหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามก็ควรมีการประกาศขึ้น Black list ทันที
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมขนแห่งการเรียนรู้ : PLC
ไม่ พบปัญ หาหรือ อุป สรรคที่ เกิ ด ขึ้น ในการดาเนิ นการตามวิธี ส ร้า งกระบวนการเรี ยนรู้แ บบ PLC
โดยมีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับชุมชนพื้นที่ได้เกื อบ 100%
ในทุกจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด และผลการนิเทศ ติดตามการนา PLC ไปใช้ในทางปฏิบัติ
สามารถสร้างเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้ครู ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นอย่างมีแรงจูงใจ อัตราการขาดเรียน
น้อยลง และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นทุกรายวิชาที่ใช้กระบวนการ PLC
14. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปั ญหาส่ วนใหญ่ คื อเรื่ องข้ อจ ากั ดด้ านงบประมาณและความล่ าช้ าในการจั ดสรรและบริ หารจั ดการ
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงเทคนิคและสามารถแก้ไขได้ในอนาคต สาหรับข้อเสนอแนะในภาพรวม คือ การเร่งแก้ไขเรื่องความ
รวดเร็วในการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอและเอื้อต่อการบริหารจัดการให้กระบวนการพัฒนาการเรียน
การสอนในแต่ละกิจกรรมทั้งลูกเสือและเนตรนารีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
14.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเพลเมืองดี (Civic Education)
ปัญหาและอุปสรรคหลัก คือ เรื่องสถานศึกษาบางแห่งที่ยังจัดตั้ง กองลูกเสือไม่ได้เนื่องจากวุฒิของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ตรง สถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถจัดอบรมให้กับผู้เรียนได้ทุกคน รวมทั้งผู้เรียนยังไม่มีความ
พร้อมในเรื่องเครื่องแต่งกายลูกเสือ สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา คือการปรับเปลี่ยนให้ครูใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะการนาหลักการและวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เครื่องมือการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อคณะสนับสนุน ประสานการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 2

-๙๐-

การลงพืน้ ที่ตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์) กาหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 , 15 , 30 สิงหาคม 2561 และวันที่ 17 กันยายน 2561 ประกอบด้วย
จัง หวัดสิง ห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัด ลพบุรี และจัง หวัด ชัยนาท ตามลาดับ ซึ่ง เป็นการลงพื้ นที่ตรวจผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบที่ 2/2561 จะเป็นการลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เพื่อรั บฟังผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมี
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบซักถามและรายละเอียด
เพิ่มเติม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสถานศึกษา เกี่ยวกับประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดาเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การรับฟังปัญหา และการเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้
จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ภาคเช้า : ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ
เข้าตรวจเยี่ยมชมการทางาน ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (สพม.5) ได้รายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามนโยบายฯ ในภาพรวมของสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี และมอบ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการดาเนินงานและตอบข้อซักถาม
ตามนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด สพม. 5 เป็นรายนโยบาย โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการทางานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ที่สามารถนา
นโยบายทางการศึ ก ษาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ค วามก้ า วหน้ า ในห้ ว งเวลาและทรั พ ยากรอั น จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานทางการศึกษาในจัง หวัด และขอขอบคุณในการนาเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขอเป็นกาลังใจให้มีความสุขในการทางาน สร้างสรรค์
งานคุณภาพทางการศึกษาสืบไป
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-๙๑และต่อมาได้ตรวจเยี่ยมชม ณ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นาโดยศึกษาธิการ
จัง หวั ด และผู้ อ านวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้ ร ายงานผลในภาพรวมของการ
ดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานการศึกษาในสัง กัด รวมทั้งปัญ หา อุปสรรค ในการดาเนินงานของ สพป.
สิงห์บุรี ส่วนใหญ่สถานศึกษาในกากับจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงส่งผลให้การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดครบทุกนโยบายฯ เป็นไปได้ยาก แต่ทุกโรงเรียนก็มีความพยายามที่จะจัดกิจกรรม
เพื่อให้ครอบคลุมทุกนโยบายฯ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบถึงปัญหาซึ่งโรงเรียนในจังหวัด
สิงห์บุรี มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก การที่จะขับเคลื่อนนโยบายได้ทุกนโยบายนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้น อาจต้อง
เลือกนโยบายที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากที่สุดตามบริบทในแต่ละพื้นที่ เช่น นโยบายการอ่านออกเขียนได้
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา หรือนโยบายการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือและ
ยุวกาชาด เป็นต้น และจากการรายงาน ก็เห็นว่า สพป.สิงห์บุรี ได้นานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติ มีความก้าวหน้าตามลาดับ สามารถบริหารภายใต้ข้อจากัดทางทรัพยากรและสภาพบริบทที่มีโรงเรียนขนาด
เล็กจานวนมาก และโรงเรียนขยายโอกาสจานวนมาก และขอเป็นกาลังใจให้ผู้บริหารและทีมงาน สพป.สิง ห์บุรี
มีความสุขความสาเร็จจากความมุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป
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-๙๒ภาคบ่าย : ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดาเนินงาน ณ โรงเรียนวิจิตรศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน มี จานวนนั กเรียนกว่า 1,000 คน มีการจั ดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ศีลธรรมนาความรู้ โดยมีกิจกรรม 7 อย่าง คือ 1) การเดิน 2) การใส่ ถอด วางรองเท้า 3) การทาความเคารพ
ปฏิสัณฐาน 4) ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ 5) วางสิ่งของ 6) การทาสมาธิ 7) การสวดมนต์ และมีการพัฒนานิสัย
5 ประการ ในการฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ
การดาเนินงานกิจกรรม คือ
1) สร้างทีมครูต้นแบบ
2) สร้างห้องเรียนต้นแบบ
3) สร้างชุดคาเฉพาะในการท่องจาทุกชั้นเรียน
ในเรื่องของการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้ดาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การยกระดับคุณภาพการศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ
ดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ทั้งในในส่วนของการอ่านออกเขียนได้ ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่กระทรวงกาหนด แต่โรงเรียนมีความพยายามที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ เช่น การสอนเสริม การทาสื่อการเรียนการสอน ตัดคาสระ ข้อความหนังสือพิมพ์ การเขียนตามคา
บอก การเขียนเรียงความสั้น ๆ ถ้าไม่ผ่านก็จะมีการทาซ้า ๆ จนกว่าเด็กนักเรียนจะอ่านออกเขียนได้ ซึ่งปัญหาที่พบ
คือ สภาพทางครอบครัวที่เด็กต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งกลับบ้านแล้วอาจไม่มีการทบทวนบทเรียน เป็นต้น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการทางานของคณะผู้บริหารและครู ที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ทั้งที่เป็นโรงเรียนเอกชน ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ไม่ได้บังคับให้เอกชนดาเนินการ แต่โรงเรียนสามารถนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง จากการลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ โรงเรียนสามารถดาเนินการนา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และมีความโดดเด่นในการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาด้วย การสร้างความเป็นระเบียบวินัยและการสร้างตัวอย่างที่ดีมีคุณค่าแก่นักเรียนการเตรียม
ความพร้อมในด้านทักษะชีวิตที่จาเป็น มีสระว่ายน้าฝึกเด็กให้ว่ายน้าเป็นทุกคน การประสาน นาอาสาสมัครชาวอังกฤษ
ให้มาปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอนความคุ้นเคยแก่เด็กกับชาวต่างชาติ และขอเป็นกาลังใจให้กับผู้บริหารและ
ทีมงาน คณะครู ให้มีความสุขกับการทางานและมีความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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-๙๓และต่อมาได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวั ดคีม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิง ห์บุรี ตั้ง ที่ อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี มีจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จานวน 144 คน จาแนกเป็น ก่อนประถมศึกษา จานวน 31 คน
ประถมศึกษา 78 คน มัธยมศึกษา 32 คน มีการสร้างอัตลักษณ์ คือ มีวินัยในตนเอง โรงเรียนได้จัดกิ จกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ คือ ทุกวันพุธ กิจกรรมรักการอ่าน วางทุกงานอ่าน
ทุกคน สอนซ่อมเสริม กิจกรรมยอดนักอ่าน
2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ซึ่งกาหนดเป็น
คุณธรรมอัตลักษณ์ “มีวินัย ใจซื่อตรง อยู่อย่างพอเพียง” คือ รองเท้าเข้า
แถว เดินเป็นแนวเข้าชั้นเรียน กินดีมีมารยาท ทาเวรเขตสี พาน้องเข้าวัด/
จิตอาสา/จิตสาธารณะ
3) โครงการเรี ย นรู้ สู่ อ าชี พ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ การทาน้าหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผักปลอดสารพิษ มะนาว
วงซีเมนต์ เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก /หอยขม เพาะเห็ดนางฟ้า/ภู
ฐาน ไข่เค็ม ไม้กวางทางมะพร้าว น้ายาล้างจาน ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น การออม ซึ่งเป็นการเสริมทักษะ
อาชีพให้กับนักเรียน ทาให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองด้วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ว่า ได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่จัดการศึกษาภายใต้ข้อจากัดและสิ่งที่
สะท้อน คือ สภาพปัญหาของครอบครัว ทาให้ส่งผลถึงนักเรียน โรงเรียนมีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษา เรา
อาจไม่ต้องไปแข่งขันกับโรงเรียนยอดนิยมทั้งหลาย แต่เนื่องจากเรามีความแตกต่าง และมีความโดดเด่นของตัวเอง
เราเป็นเรา เราไม่ได้วิชาการ แต่พยายามสร้างวิชาให้คนเป็นคนดี สร้างสัมมาอาชีพ หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นคนดี
ของสัง คม รร.วัดคีมสร้างสามัคคี พยายามใช้ศักยภาพของบุคลากรมาจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของครู
บุคลากรที่ช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน เช่น หางบประมาณมาจ้างครูเอง การนาปราชญ์ในชุมชนมาช่วยสอน เป็นต้น
และสิ่งที่สาคัญคือ นักเรียนมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้าง ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่ผู้บริหารและครูทุกท่านจะต้องช่วยกันดูแล มี
ความเห็นใจและเข้าใจในบริบทในแต่ละพื้นที่ และขอเป็นกาลังใจให้กับผู้บริหารและทีมงาน คณะครู ให้มีความสุขกับ
การทางานและมีความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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-๙๔จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ภาคเช้า : ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ
เข้ าตรวจเยี่ย มชม ณ วิ ทยาลัย การอาชี พ โพธิ์ท อง สั ง กัด สานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา เปิ ดสอน
3 ระดับ ได้แก่ ระดับเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ซึ่ง ระดับ ปวส. เปิดสอนระบบ
ทวิภาคี 100% และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ได้รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายฯ ที่เกี่ยวข้องในภาพรวม
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาที่อาชีวศึกษาพบ
ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มจานวนผู้เรียนสายอาชีพ ซึ่งทางอาชีวศึกษาก็ได้มีการแก้ปัญหาและพยายามที่จะเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ โดยการทา MOU กับโรงเรียนที่มีความสนใจ
ส่ง นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพเป็นวิชาเลือก เช่น โรงเรียนวัดสระแก้ว
จะมีการส่งนักเรียนเข้ามาเรียนปรับพื้นฐานทางสายอาชีพ ซึ่งนักเรียนจะ
ได้เรียนรู้ในทักษะสายอาชีพ อีกทั้งยังจะทาให้ เด็กรู้ว่ามีความชอบและ
ความถนัดทางด้านใด และได้นาคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาด้วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ได้กล่าวชื่ นชมการ
ทางานของหน่วยงานการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนให้กับสถาบัน โดยการทา
ข้อตกลงกับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่นาเด็กเข้ามาเรียน ทั้ง ๆ ที่สถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง
แต่สามารถเพิ่มผู้เรียนได้ แม้จะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
ทีมงานทุกท่าน ในการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขอเป็นกาลัง ใจให้ มี
ความสุขในการทางาน สร้างสรรค์งานคุณภาพทางการศึกษาสืบไป
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-๙๕ภาคบ่าย : ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดาเนินงาน ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ประเภท
สามั ญ ศึ กษา เป็น โรงเรี ยนการกุศ ลของวั ดในพระพุ ทธศาสนา สั ง กั ดสานัก บริ หารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนวิชาสามัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ให้การศึกษากับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กวัดโบสถ์วรดิตถ์ และนักเรียนที่มี
ฐานะยากจน และด้อยโอกาสที่อยู่ในชุมชนทั่วไป ให้การศึกษากับ นักเรียนทั้งหมดโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้น มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 428 คน จาแนกเป็นเด็กวัด จานวน 248 คน เด็กบ้าน จานวน 180 คน ได้มีการ
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเตรียมความพร้อมสอบ O-Net
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่ผลการสอบยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ มีการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปฐมวัย ปี 2560 แผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย 1 – 3 และทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ระดับปฐมวัย 1 – 3 ตามแนวทางที่กาหนด
การพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน้อมนาศาสตร
พระราชามาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นต้น แต่ทั้งนี้
ส่วนใหญ่นักเรียนในโรงเรียนฯ จะเป็นเด็กชาวเขา
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามแตกต่ า งทางด้ า นวั ฒ นธรรม
ความเชื่ อ จึ ง ส่ง ผลให้ ก ารอบรมสั่ งสอนมีค วาม
ซับซ้อนมากขึ้น แต่ปัจจุบันก็สามารถดาเนินการ
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดี
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-๙๖และลงพื้ นที่ ณ โรงเรียนปาโมกข์ วิทยาภูมิ สัง กัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึกษา 5 (สพม.5) โดย
โรงเรี ย นได้ ดาเนิน การขั บ เคลื่ อนนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิก ารหลากหลายกิ จกรรม โรงเรี ย นปาโมกข์ ฯ
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนาและองค์ ก รภาคส่ว นต่า ง ๆ ให้ ร่ ว มกั น พัฒ นาผู้ เ รีย นให้
ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่จะบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้มี
อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง อีกทั้งยัง มีการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” เรื่อง การเล่นกลองยาว โดยได้เริ่มต้นจากผู้อานวยการ
สุเทพ สัง ข์วิเศษ ที่มีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่
เกี่ยวกับท้องถิ่น ต้องการส่งเสริมให้ครูได้ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ต้องการสร้างเสริมโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับโรงเรียน และที่สาคัญต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกทั้งบริเวณ
โดยรอบของโรงเรียนยังเป็นแหล่ง การทากลองยาว ซึ่ง ถือว่ าเป็ นภูมิ ปัญ ญาในท้องถิ่นด้ วยที่ โรงเรีย นได้ นามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
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-๙๗จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สังกัด สพป.ลพบุรี
เขต 1 ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมชม ณ โรงเรียนวัดท่าแค สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน มีอัตลักษณ์ประจาโรงเรียน คือ เด็กดี
มีคุณธรรม และโรงเรียนได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การส่งเสริมคุณธรรม โดยเป็น
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนา โรงเรียนวิธีพุทธ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน การทากิจกรรมร่วมกัน
ของนักเรียนและครู เช่น กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมวันพระ การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์การทาความ
สะอาดวัด ถนน การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ และทาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการ
อ่านออกเขียนได้ โดยพื้นฐานเด็กไม่ได้เก่งทุกคน สถานะทางครอบครัวแตกแยก มีการพัฒนาโดยผ่ านกระบวนการ
เรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย น ให้ ค้ น คว้ า ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมรายวั น
รายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค และรายปี เช่น ถั่วงอก “หนูดี” การส่งเสริมการอ่านโดย PLC การคัดกรองเด็กแล้ว
นามาพัฒนาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ซึ่งได้รับคาชมจาก สพฐ. ว่าเด็กนักเรียนมีการอ่านเขียนดีขึ้น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่า โรงเรียนได้มีความพยายามในการนานโยบายที่เกี่ยวข้อง
สู่การปฏิบัติ อาทิเช่น การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษา เป็นศูนย์แม่ข่ายคุณธรรม และพัฒนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับ เคลื่อนในสถานศึกษา จนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
การอ่านออกเขียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและห้องสมุด จากความพยายามและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
และครูทาให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้ นจึงขอเป็นกาลังใจ
ให้กับผู้บริหาร และครู ในการสร้างสรรค์การทางานต่อไป
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-๙๘และลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ สังกัด สปพ.ลพบุรี เขต 1 มีนักเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
ทั้งสิ้น 90 คน ครู จานวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จานวน 4 คน โรงเรียนวัดโคกหม้อ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย เช่น เหรียญทองระดับชาติ /
ระดับภาค โครงงานคุณธรรม โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ครูดีไม่มีอบายมุข ต้นแบบพื้นฐานคุณธรรมด้านมี
จิตสาธารณะ ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ โรงเรียนดีประจา
ต าบล นั ก เรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมระดั บ
ประเทศ สถานศึกษาพอเพียง และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ถึ ง จะเป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ก็ ส ามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่หรือบริบทของ
โรงเรียนเอง อีกทั้งยังได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็กอีกด้วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นว่าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการภายใต้ข้อจากัดได้เป็นอย่างดี
จากข้อมูลต่างๆที่รายงาน ผู้บริหารและครู มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะจัดการเรียนการสอนให้ดี พยายาม
หาเงินงบประมาณเพื่อจ้างครู ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะทาให้ง านสาเร็จ การจะได้รางวัลต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
บุคลากรน้อย งบประมาณน้อย แต่สามารถทางานงาน สร้างงาน ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ นากิจกรรมต่าง ๆ
มาใช้ใ นจัด การเรี ยนการสอนให้ กั บเด็ กนั ก เรีย น ท าให้เ กิ ดคุ ณ ค่า กั บ เด็ ก ๆ เป็น การบริ หารงานภายใต้ค วาม
ขาดแคลน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
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-๙๙จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่วันที่ 17 กันยายน 2561
ภาคเช้า : ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สังกัด
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา นาโดยศึ กษาธิ การจังหวั ดชั ยนาท
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท โดยรองศึกษาธิการ
จั งหวั ดชั ยนาท รั กษาการในต าแหน่ งศึ กษาธิ การจั งหวั ดชั ยนาท
ได้รายงานภาพรวมของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และมอบ
ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานอาชีวศึกษาฯ ซึ่งผู้อานวยการฯ ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 1,248 ไร่ และวิทยาลัย
ฯ มีความพยายามที่จะใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพมากที่สุด โดยคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ได้ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุง
แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถนาไปสู่นวัตกรรมได้ แต่วิทยาลัยมีจุดเด่นและความพร้อมในเรื่องของงานฟาร์ม เช่น
มีแพะ โค กระบือ สุกร ไก่ เห็ด และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer ให้ได้
อีกทั้ง วิทยาลัยมีการหารายได้จากการทาไร่อ้อยอีกด้วย และได้รายงานผลในภาพรวมของการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาท ในเรื่องของนโยบายการ
เพิ่ มสั ดส่ วนผู้ เรี ยนสายอาชี วศึ กษานั้ น หน่ วยงานอาชี วศึ กษาได้ มี การจั ดท าแผนการรั บ
นักศึกษา โดยกาหนดเพิ่มการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้ได้ 5% ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิค
ไม่มีปัญหาในการรับนักศึกษาเท่าไหร่ แต่ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรฯ มีจานวนนักศึกษาคงที่
แต่ก็ไม่มากพอ ซึ่งเกิดจากค่านิยมของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการส่งบุตรหลานเรียนเกษตร ดังนั้น
ศึกษาธิ การจั งหวั ดชั ยนาท จึ งเสนอว่ า ในขณะนี้ ทางส านั กงานศึ กษาธิ การธิ การจั งหวั ด
หน่วยงานสายสามัญ ได้มีการจัดทา
แผนการรับนักเรียนของประถมและ
มัธยม ของจังหวัด และนาเสนอเข้าที่ประชุม กศจ. ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ดังนั้น จึงขอให้ทางอาชีวศึกษา ร่วมกันทาแผน
ร่วมกับจังหวัด หรือส่งแผนการรับนักศึกษาของอาชีวะฯ ให้กับทาง
ศธจ.ชัยนาท เพื่อจะได้นาเสนอเข้าที่ประชุม กศจ. เพื่อให้คลอบคลุม
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพต่อไป
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ แจ้งในที่ ประชุ มว่า ต้องการที่จะเข้าไปตรวจให้ครบทุกหน่วยงาน เพื่ อเป็ นการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงเรา จะเข้าไปดูว่าแต่ ละหน่วยงานว่าได้มีการขับเคลื่ อนนโยบายไปสู่ การปฏิ บัติอย่าง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีมากและเป็นนโยบายใหญ่ บางโรงเรียนอาจดาเนินการไม่ได้ทั้งหมด เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก แต่ทุก
หน่วยจะต้องวิเคราะห์ว่าโรงเรียนของเราจะทาอะไรได้ และเป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และบางโรงเรียนมีงบประมาณน้อย
แต่สามารถบริหารจัดการได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษามาก และทางวิทยาลัยเกษตรฯ มีชัยภูมิที่ดี น่าที่จะขยายเป็นเกษตรสมั ยใหม่
การน าเอาเทคโนโลยี มาใช้ ขั บเคลื่ อนให้ วิ ทยาลั ยเกษตรฯ ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ ได้ และจากแผนการรั บนั กศึ กษา
ของอาชี วศึ กษาฯ เห็ นว่ า ทางอาชี วศึ กษาควรด าเนิ นการเสนอแผนฯ
ให้กับ กศจ. เพื่อจะได้เห็นถึงภาพรวมของการรับนักศึกษาทั้งในสายสามัญ
และสายอาชีพตามที่ทาง ศธจ.ชัยนาท เสนอและต้องการให้จังหวัดชัยนาท
ร่วมกันกาหนดว่าชัยนาท ต้องการคนแบบไหน ดังนั้น ทุกหน่วยงานควรทา
แผนงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีกับนักเรียนนักศึกษาต่อไป
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-๑๐๐และลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการต้อนรับ
ของผู้อานวยการโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ และได้แนะนาผู้อานวยการฯ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยนาท ทั้ง 10
โรงเรียน รายงานผลการดาเนินในภาพรวมของโรงเรียนเอกชนของจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ เป็น
โรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่
1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และโรงเรียนได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิ การ เช่น นโยบายการยกระดั บคุณ ภาพการศึ กษา
การอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูก
พืชไฮโดรโพนิกส์ โดยใช้ระบบ FAD (น้าขึ้นน้าลง) พร้อมทั้งแจ้งปัญหาอุปสรรคในการทางานของเอกชน ค่าใช้จ่าย
รายหัว ทาให้สถานศึกษาในแต่ละพื้นที่แย่งเด็กกันเอง การสอบโอเน็ต เป็นต้น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่า โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้นานโยบายที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
ได้เป็นอย่างดี ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่านออกเขียนได้ การนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการดาเนินชีวิต การพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือยุวกาชาด ขอเป็น
กาลัง ใจให้ผู้บริหารและทีมงาน ครู ผู้บริหารโรงเรียน มีความสุข ประสบความสาเร็จในการสร้างสรร ค์พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ประจักษ์ต่อสังคมสืบไป

รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๑๐๑ภาคบ่าย : ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา 5 เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 181 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,920 คน โรงเรียนฯ ได้มี
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งผล
การสอบ O-Net ของโรงเรียนสูงกว่ าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แต่ก็ มีบางรายวิช าที่ลดลงกว่า ปีที่ผ่า นมา ซึ่ง ทาง
โรงเรียนก็จะหาแนวทางแก้ไขกันต่อไป การนานโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษ ก็จะมีการส่ง ครูเข้าร่วม
โครงการพัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ อาจไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการสอนแทนการ แต่ทั้งนี้ หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ครูน้อย การที่จะส่งครูไปอบรมเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการเรียนการสอนดีเท่าที่ควร ซึ่งควร
ทบทวนเรื่องการอบรมในช่วงเปิดเรียน น่าจะอบรมช่วงปิดภาคเรียนจะดีกว่า นโยบายการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ทางโรงเรียนก็จะมีเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยการทา MOU กับ
การอาชีพเนินขาม เพื่อให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
โรงเรียนทาโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม และได้รับรางวัลโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายคิดเป็น 100% แต่บางครั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ต้องรับโครงการต่าง ๆ การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ซึ่งบางงานซ้าซ้อนกัน ซึ่งแต่ละกิจกรรม/โครงการก็
เป้าหมายเดียวกันอยู่แล้ว ครูจะได้อยู่ในห้องเรียนมากขึ้นด้วย นโยบายลูกเสือยุวกาชาด การใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายอื่น ๆ ทางโรงเรียนก็ร่วมขับเคลื่อนด้วย
ผู้อาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่า โรงเรียนแห่ง นี้ได้นานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การ
ปฏิบัติในนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกนโยบาย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การส่ ง เสริ มคุณธรรมจริยธรรม การเพิ่มสั ดส่วนผู้เรีย นสาย
อาชี พ การพั ฒ นาครู ต ามโครงการพั ฒ นาครู ค รบวงจรฯ
ปรากฏในโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดนาเสนอที่เห็นเป็นเชิง
ประจั ก ษ์ ขอให้ ก าลั ง ใจผู้ บ ริ ห ารและที ม งานผู้ บ ริ ห าร ครู
โรงเรียน ให้มีความสุข มุ่งมั่นสร้างความสาเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมสืบไป

รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๑๐๒-

รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2/2561

-๑๐๔แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 2ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ
แต่ล ะประเด็น นโยบายและตัวชี้วัด การตรวจราชการ รอบที่ 2ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านัก งาน
ศึก ษาธิก ารภาค/ส านัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด /หน่วยงานการศึก ษาในจังหวัด สรุป ได้ด ังนี้

1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET
1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัด: สถานศึกษา ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ(ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา
*โปรดระบุวิธีการ
ชื่อหน่วยงาน
แก้ปัญหาจุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(ตอบตัวชี้วัด 1.2)
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด.......... 3.
3.
6. สาธิต (สกอ.).............
4.
4.
5.

5.

จานวนสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน ..............สถานศึกษา
จานวนสถานศึกษาที่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ จานวน......................สถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ...............................ของสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน ................... โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ......................ของสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ จุดแข็ง และ จุดอ่อน ให้เรียบลาดับความสาคัญ

-๑๐๕2. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่ สามารถดาเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็จตามประเด็ นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1.สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).............
๓.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1.สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
3.
3.
6. สาธิต (สกอ.).........

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

-๑๐๖1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตัวชี้วัด)
ตัวชี้ วัด : สถานศึก ษา ได้จั ดกิ จกรรมการเรีย นการสอน และแก้ปั ญ หาจุด อ่อ น เพื่ อพั ฒนาจุ ดแข็ง รายสาระ
(ตัวชี้วัด) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
จานวน
จานวน
สถานศึกษาที่
ชื่อหน่วยงาน
สถานศึกษา
จัดการเรียนการ
*โปรดระบุวิธีการแก้ปัญหาจุดอ่อน
ทั้งหมด
สอน เพื่อแก้ไข
ปัญหาจุดอ่อน
1. สพป.จังหวัด...........
...................
.....................
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาจุดอ่อน จานวน ................... โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ......................ของสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1.สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........

-๑๐๗๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1.สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
3.
3.
6. สาธิต (สกอ.).........

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

-๑๐๘1.1.3 การกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : สถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพ
การศึกษาร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
การกาหนดเป้าหมายการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET
ตามแนวทางกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่อหน่วยงาน
มี ()
คิดเป็นร้อยละ ไม่มี ()
คิดเป็นร้อยละ
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
สถานศึกษาที่มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ยฯ จานวน ................... โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ......................ของสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการกาหนดค่าเป้าหมายเพื่อยกระดับ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
ค่าเฉลี่ยฯ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
(ตามประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา)
1.สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).............

-๑๐๙๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1.สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
3.
3.
6. สาธิต (สกอ.).........

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกระดับ ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA(เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษาทุกระดับ
ชื่อหน่วยงาน
มีการเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA
มี()
คิดเป็นร้อยละ
ไม่มี()
คิดเป็นร้อยละ
1. สพป.จังหวัด.........................
2. สพม.จังหวัด..........................
3. สช.จังหวัด............................
4. สาธิต (สกอ.)......................
สถานศึกษาที่ทุกระดับ มีการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ PISA จานวน ................... โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ......................ของสถานศึกษาทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ

-๑๑๐๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด.................
2. สพม.จังหวัด.................
3. สช.จังหวัด....................
4. สาธิต (สกอ.)...............
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด.............
3. สช.จังหวัด.............
4. สาธิต (สกอ.)...........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด.......... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด...........
3. สช.จังหวัด............. 2.
2.
4. สาธิต (สกอ.)...........
3.
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

-๑๑๑1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 ได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ชื่อหน่วยงาน
สถานศึกษามีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ
PISA
มีการปรับกระบวนการ คิดเป็น
ไม่มีการปรับ
คิดเป็น
()
ร้อยละ
กระบวนการ()
ร้อยละ
1. สพป.จังหวัด..........
2. สพม.จังหวัด...........
3. สช.จังหวัด.............
4. สาธิต (สกอ.)...........
จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.3 ทั้งหมด .................สถานศึกษา
สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 มีการปรับกระบวนการเรียนฯ ที่สอดคล้องกับการทดสอบ PISA
จานวน ............โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ...............................
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปรับการเรียนการสอน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด.................
2. สพม.จังหวัด.................
3. สช.จังหวัด....................
4. สาธิต (สกอ.)...............
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด.................
2. สพม.จังหวัด.................
3. สช.จังหวัด....................
4. สาธิต (สกอ.)...............

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

-๑๑๒4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด.......... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด...........
3. สช.จังหวัด............. 2.
2.
4. สาธิต (สกอ.)...........
3.
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

1.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทาแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA
ตัวชี้วัด :สถานศึกษาเปิดสอนชั้น ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตาม
แนวทางของการทดสอบ PISAแก่ผู้เรียน ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบ
ตามแนวของ PISA
ชื่อหน่วยงาน
มีการจัดกิจกรรมฯ
ไม่มีการจัดกิจกรรมฯ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
()
()
1. สพป.จังหวัด..........
2. สพม.จังหวัด...........
3. สช.จังหวัด.............
4. สาธิต (สกอ.)...........
สถานศึกษาที่เปิดสอนชั้น ม.3 จานวน.................สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทาง PISA
จานวน ............โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ...............................
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด.......
2. สพม.จังหวัด...........
3. สช.จังหวัด..........
4. สาธิต (สกอ.).........

-๑๑๓๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด.................
2. สพม.จังหวัด.................
3. สช.จังหวัด....................
4. สาธิต (สกอ.)...............

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด.......... 1.
1.
2. สพม.จังหวัด...........
3. สช.จังหวัด............. 2.
2.
4. สาธิต (สกอ.)...........
3.
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

-๑๑๔2. นโยบาย : การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัด 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2 :สถานศึกษามีการจัดทาระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
(พิจารณาจากแนวทางการจัดระบบป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักเรียนที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียง เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ให้เอื้อต่อความปลอดภัยของเด็ก โดยมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตามจุดต่างๆ ของสถานศึกษาที่อยู่เป็น
ประจ้าตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องน้้า ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ทางเข้า-ออก สถานศึกษาฯลฯ
การจัดอุปกรณ์เสริมการเรียนให้มีความปลอดภัยต่อการน้าไปใช้ โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใน
การใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากความผิดปกติหรือความบกพร่องของอุปกรณ์นั้น การก้าหนดแนวทางการเข้า-ออก
ของบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเข้ามาก่อความไม่สงบในบริเวณสถานศึกษา)
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
นักเรียนปฐมวัย 3-5 ปี (คน)
ชื่อหน่วยงาน
อายุ 3 ปี
อายุ 4 ปี
อายุ 5 ปี
ทร.14

เข้าเรียน

ร้อยละ

ทร.14

เข้าเรียน

ร้อยละ

ทร.14

เข้าเรียน

ร้อยละ

1. สพป.จังหวัด................
2. สช.จังหวัด...................
รวม
ร้อยละ......................
ร้อยละ......................
ร้อยละ......................
ภาพรวมสัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี
คิดเป็นร้อยละ..............................
หมายเหตุ: * หากสถานศึ กษามีการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวทางการพิจารณาในตัวชี้วัดที่ 2 ให้ถือว่ามีการจั ด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาฯ เป็น 100%
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
จานวนเด็ก :ห้องเรียน ผลที่เกิดกับผู้เรียน
วิธีการจัดการเรียน แนวทางการพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
การสอนของ
ครูพี่เลี้ยงของ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม หรือเกิดผลเชิงบวก
สถานศึกษา
สถานศึกษา
แก่ผู้เรียนอย่างไร
()
()
1. สพป.จังหวัด................
2. สช.จังหวัด...................
หมายเหตุ สัดส่วนที่เหมาะสม คือ 1 : 20

-๑๑๕-

๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด.......
2. สช.จังหวัด..........

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.
1.
2. สช.จังหวัด..............

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

-๑๑๖3. นโยบาย : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียนเครือข่ายของ Master
Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการสอนร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 2 :Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเป็นครูแกนนา ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
นาเทคนิคการ
จานวนครู
ไม่นาเทคนิคการ
จานวนครู
จานวนครู
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
เรียนการสอน
ที่สอน
แกนนา
ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
ที่ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษไป
ภาษาอังกฤษ
(Master
ไปใช้ใน
(ตามโครงการ
ใช้ในการสอน
ทั้งหมด
Trainer)
การสอน
Boot Camp)
(คน)
(คน)
1.สพป.จังหวัด....
2. สพม.จังหวัด......
รวม
คิดเป็นร้อยละ
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1.สพป.จังหวัด....
2. สพม.จังหวัด......
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด........
2. สช.จังหวัด............

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

-๑๑๗4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.
1.
2. สช.จังหวัด..............
2.
2.
3.

3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.
2.
3.

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อ ต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย
รวมทั้งครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้พร้อมกับ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จานวน
มีการจัดโดยใช้ (จานวนสถานศึกษา)
ชื่อหน่วยงาน
สถานศึกษา สื่อการเรียน
การจัดกิจกรรม
ไม่มีการจัด คิดเป็น
ทั้งหมด
การสอน
คิดเป็น
เสริม เพื่อ
คิดเป็น
()
ร้อยละ
แบบ
ร้อยละ ส่งเสริมการใช้ ร้อยละ
Interactive
ภาษาอังกฤษ
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
รวม

-๑๑๘๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
3.
3.
5. กศน.จังหวัด.......... 3.
6. สาธิต (สกอ.).........

-๑๑๙4. นโยบาย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด 1 : สถานศึกษาจัดการกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 2 : สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
จานวน
มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์
มีการสร้างกระบวนการ
สถาน
ชื่อหน่วยงาน
คิดวิเคราะห์
คิดเป็น
ปี 2560
ปี 2561
เพิ่ม/
ศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ (จานวนสถาน
(จานวนสถาน
ลด
ทั้งหมด
(จานวนสถานศึกษา)
ศึกษา)
ศึกษา)
1. สพป.จังหวัด......
2. สพม.จังหวัด......
3. สช.จังหวัด.......
4. อศจ.จังหวัด....
5. กศน.จังหวัด....
6. สาธิต (สกอ.)....
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดเป็นร้อยละ .............. และมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาปัจจุบัน เพิ่ม/ลด คิดเป็นร้อยละ..................
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........

-๑๒๐๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
3.
3.
5. กศน.จังหวัด.......... 3.
6. สาธิต (สกอ.).........
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ตัวชี้วัดที่ 1 : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30*
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
จานวนสถานศึกษาที่จัดการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
ชื่อหน่วยงาน
เพิ่ม/ลด
ปี 2560
ปี 2561
(จานวนสถานศึกษา)
(จานวนสถานศึกษา)
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
สถานศึกษามีการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
คิดเป็นร้อยละ ...............

-๑๒๑๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............
4. อศจ.จังหวัด.........
5. กศน.จังหวัด..........
6. สาธิต (สกอ.).........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด........... 1.
1.
1.
2. สพม.จังหวัด..........
3. สช.จังหวัด............ 2.
2.
2.
4. อศจ.จังหวัด.........
3.
3.
5. กศน.จังหวัด.......... 3.
6. สาธิต (สกอ.).........

-๑๒๒5. นโยบาย : การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.1 การจัดทาแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด
ตัวชี้วัด :จังหวัดได้จัดทาแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
แผนและยุทธศาสตร์การรับ
นักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
*คาชี้แจง กรณีที่จังหวัด
ชื่อหน่วยงาน
ระดับจังหวัด
ไม่มีแผนการรับนักเรียนฯ
มีแผน
ไม่มีแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด........
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด........
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด........
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด........
1.
2.
3.

-๑๒๓ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
ตัว ชี้ วั ดที่ 1 : นั กเรี ย นประถมศึ ก ษาถึ ง ระดั บ มัธ ยม ที่ ไ ด้ รับ การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่อ อาชีพ และการแนะแนว
การศึกษาเพื่ออาชีพร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา สัดส่วน ๔๒ : ๕๘(อาชีวะ :สามัญ)
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร

จานวนที่ได้รับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

ชั้น ม.6
(ปีการศึกษา
2560)
จานวนนักเรียนทั้งหมด

จานวนที่ได้รับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

ชั้น ม.3
(ปีการศึกษา
2560)
จานวนนักเรียนทั้งหมด

จานวนที่ได้รับการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

ชื่อหน่วยงาน

จานวนนักเรียนทั้งหมด

ชั้น ป.6
(ปีการศึกษา
2560)

การเรียนอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2561

สายอาชีพ

สายสามัญ

* แผนความร่วมมือ
ในการเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพ

มี
()

ไม่มี
()

1. สพป.จังหวัด....
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
...........
...........

คิดเป็นร้อยละ
...........

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
...........
...........

คิดเป็นร้อยละ
...........

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
...........
...........

คิดเป็นร้อยละ
...........

2. สพม.จังหวัด....

3. สช.จังหวัด......

4. อศจ.จังหวัด....
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
...........
...........
...........
สัดส่วนการเพิ่มขึ้น/ลดลง กับปีการศึกษา 2560คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ………………………..

๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด....
2. สพม.จังหวัด....
3. สช.จังหวัด......
4. อศจ.จังหวัด....

-๑๒๔๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. สพป.จังหวัด....
2. สพม.จังหวัด....
3. สช.จังหวัด......
4. อศจ.จังหวัด....

ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด....
2. สพม.จังหวัด....
3. สช.จังหวัด......
4. อศจ.จังหวัด....

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อนวัตกรรม

-๑๒๕6. นโยบาย : การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ
6.1 สมรรถนะของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
จานวนที่
สถาน
จานวนที่
สถาน
จานวนที่
สถาน
ชื่อหน่วยงาน

ทางานใน
ประกอบการมี
ทางานใน
ประกอบการมี
ทางานใน
ประกอบการมี
สถาน
ความพึงพอใจ
สถาน
ความพึงพอใจ
สถาน
ความพึงพอใจ
ประกอบการ จานวน ร้อยละ ประกอบการ จานวน ร้อยละ ประกอบการ จานวน ร้อยละ

อศจ.จังหวัด..........
สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะผู้สาเร็จอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 คิดเป็นร้อยละ........
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
อศจ.จังหวัด..........
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
อศจ.จังหวัด..........

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
อศจ.จังหวัด..........

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๒๖ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.2 การเข้าสู่การมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวชี้วัดที่ 1 : อาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ชื่อหน่วยงาน
สาเร็จ
จานวนผู้สาเร็จ
มีงานทา
คิดเป็น
ประกอบ
คิดเป็น
การศึกษา
การศึกษา ปี2560
ร้อยละ อาชีพอิสระ
ร้อยละ
ระดับ
ทั้งหมด
อศจ.จังหวัด.... ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นผู้มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้
1.ระดับ ปวช. มีงานทา คิดเป็นร้อยละ .............. ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ..................
2.ระดับ ปวส. มีงานทา คิดเป็นร้อยละ .............ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ .................
หมายเหตุ ไม่นับรวมนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาต่อ
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
อศจ.จังหวัด.......
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
อศจ.จังหวัด......

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
อศจ.จังหวัด....
1.
2.
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๒๗ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึก
อาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ระดับ
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
ชื่อหน่วยงาน
2558 2559

อศจ.จังหวัด....

คิดเป็น
ร้อยละ

2559 2560

คิดเป็น
ร้อยละ

2560

2561

คิดเป็น
ร้อยละ

ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

หมายเหตุ วิธีคานวณ เพิ่ม/ลด คิดเป็นร้อยละ คือ
จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 2558
X 100
จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ปี 2558
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
อศจ.จังหวัด
.......
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
อศจ.จังหวัด......

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
อศจ.จังหวัด....
1.
2.
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๒๘7. นโยบาย : การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 :สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 :โรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนลดลง
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
หน่วยงาน/เขตพื้นที่การศึกษา

แผนบริหารจัดการ
โรงเรียนที่มีชั้นเรียน
ไม่เหมาะสม
มี
ไม่มี
()
()

มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
มี
ไม่มี
()
()

จานวน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ทั้งหมด

จานวนโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ลดลง
เมื่อเทียบกับแผนฯ

1. สพป.จังหวัด...............
2. สพม.จังหวัด...............
3. สช.จังหวัด..................

๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด......
2. สพม.จังหวัด.......
3. สช.จังหวัด.........

๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. สพป.จังหวัด......
2. สพม.จังหวัด.......
3. สช.จังหวัด.........

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด......
1.
2. สพม.จังหวัด.......
2.
3. สช.จังหวัด.........
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๒๙8. นโยบาย : การอ่านออกเขียนได้
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.1 การอ่านออก เขียนได้
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
อ่านออก
เขียนได้
จานวนนักเรียน
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป) (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)
ชื่อหน่วยงาน
ที่เข้ารับการ
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
ประเมิน
1. สพป.จังหวัด……..
2. สช.จังหวัด.........
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อแก้ไขปัญหา
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด……..
2. สช.จังหวัด.........
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.
จังหวัด……..
2. สช.จังหวัด
.........

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด......
2. สพม.จังหวัด.......
3. สช.จังหวัด.........

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๓๐ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
8.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
ตัวชี้วัด : นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อหน่วยงาน

จานวนนักเรียน

เขียนได้
(ผ่านเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้น ระดับดีขึ้น
ไป)
ไป)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวนนักเรียน

(ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้น
ไป)

เขียนได้
(ผ่านเกณฑ์
ระดับดีขึ้น
ไป)

ที่เข้ารับ
ที่เข้ารับ
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ร้อย
ทั้งหมด การ จานวน
จานวน
ทั้งหมด การ จานวน
จานวน
ละ
ละ
ละ
ละ
ประเมิน
ประเมิน

1. สพป.
จังหวัด……..
2. สช.จังหวัด
.........
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหา

ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
แก่ผู้เรียนอย่างไร

1. สพป.
จังหวัด……..
2. สช.จังหวัด
.........
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.
จังหวัด……..
2. สช.จังหวัด
.........

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

-๑๓๑4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด......
2. สพม.จังหวัด.......
3. สช.จังหวัด.........

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๓๒9. นโยบาย : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 100
(พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ของต้นสังกัด หรือมูลนิธิยุวสถิรกุล)
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
จานวน
จานวนสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ชื่อหน่วยงาน
สถานศึกษา
คุณธรรมฯ(ตามแนวทาง/โครงการของต้นสังกัด
ทั้งหมด
หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ)
1. สพป.จังหวัด..............
2. สพม.จังหวัด..............
3. สช.จังหวัด.................
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน

วิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ

ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
แก่ผู้เรียนอย่างไร

1. สพป.จังหวัด..............
2. สพม.จังหวัด..............
3. สช.จังหวัด.................
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด............
2. สพม.จังหวัด..............
3. สช.จังหวัด...............
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............

-๑๓๓4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

2. สพม.จังหวัด.............. 2.
3. สช.จังหวัด...............

3.

4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
9.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60(พิจารณาจากภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และ ๔ มิต)ิ
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ชื่อหน่วยงาน
จานวนนักเรียนทั้งหมด จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
คิดเป็นร้อยละ
กิจกรรม
1. สพป.จังหวัด............
2. สพม.จังหวัด..............
3. สช.จังหวัด...............
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............

-๑๓๔๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด............
2. สพม.จังหวัด..............
3. สช.จังหวัด...............
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด............
2. สพม.จังหวัด..............
3. สช.จังหวัด...............
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.
2. สพม.จังหวัด.............. 2.
3. สช.จังหวัด...............
4. กศน.จังหวัด..............
5. อศจ.จังหวัด..............
6. สาธิต (สกอ.)............

3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๓๕10. นโยบาย : การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.1 การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง
สู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
มีแผนบริหารจัดการ
ชื่อหน่วยงาน
มี ()
ไม่มี ()
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด......................
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงสู่การปฏิบัติ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
......................
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
......................

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
รายชื่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด......
1.
2. สพม.จังหวัด.......
2.
3. สช.จังหวัด.........
3.

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา

-๑๓๖ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการวางแผนและการ
กากับติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจัง หวัด สามารถจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
ได้ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ชื่อหน่วยงาน
มีการจัดระบบฯ ()
ไม่มีการจัดระบบ ()
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด......................
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการจัดระบบ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แก่ผู้เรียนอย่างไร
สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
......................
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
......................

ปัญหา/อุปสรรค

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
1.
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.
3.
......................

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

-๑๓๗ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
10.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ตัว ชี้วั ด : สานัก งานศึ กษาธิก ารภาคและระดั บจั ง หวั ด มี ก ระบวนการประสานงานและพั ฒ นาเครื อข่ า ยการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
กระบวนการ
การพัฒนาเครือข่ายการ
ร้อยละ
ประสานงานกับทุกภาค
ปฏิบัติงานที่มี
ชื่อหน่วยงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วน
ประสิทธิภาพ
และผู้เกี่ยวข้อง
มี () ไม่มี () มี ()
ไม่มี ()
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
......................
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
สานักงานศึกษาธิการภาค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
......................
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
......................
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.
2.
......................
3.

-๑๓๘11. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
การบริหารจัดการระบบฐานข้อ มูลและสารสนเทศสถานศึกษาระดับจังหวัด เพื่อ การบริหารและจัด
การศึกษาในพื้นที่ให้สามารถใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผน
การก าหนดนโยบาย การกากับ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัด การศึก ษา ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชี้วัด 1 :ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา
(คานวณจากจานวนนักเรียนที่แต่ละสถานศึกษารับเข้าเรียนเปรียบเทียบกับจานวนนักเรียนที่สถานศึกษา
สามารถรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค (ระดับก่อน
ประถมศึกษา/ประถมศึกษา จานวน นร. : ห้อง เท่ากับ 30 : 1) (ระดับมัธยมศึกษา จานวน นร. : ห้อง เท่ากับ 40 : 1))
ตัวชี้วัด 2 :อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
(คานวณจากจานวนครูผู้สอน ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง) ต่อจานวนนักเรียนที่สถานศึกษา
รับเข้าเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค)
ตัวชี้วัด 3 :อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
(คานวณจากจานวนนั กเรี ยนที่ สถานศึก ษารั บเข้ าเรี ยนต่ อจานวนห้องเรีย นที่ส ถานศึกษาเปิ ดสอน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค)
ตัวชี้วัด 4 : ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการศึกษา
(คานวณจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นงบบุคลากร (เงินเดือนและ
เงินวิทยฐานะของข้าราชการ ผู้บริหารและครู เงินเดือนพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ต่อจานวนนักเรียนที่สถานศึกษา
รับเข้าเรียน เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษา จาแนกรายสถานศึกษา และจังหวัด)
ตัวชี้วัด 5 : ต้นทุนต่อหน่วยที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐาน อัตรากาลัง
(คานวณโดย ๑) วิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากร ผู้บริหาร/ครู ตามเกณฑ์มาตรฐาน กคศ. เพื่อหาจานวน
บุคลากรเกิน/ขาดของแต่ละสถานศึกษา ๒) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ควรจะเป็นของแต่ละสถานศึกษา โดยนา
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเฉลี่ยคนต่อปีของแต่ละสถานศึกษาคูณจานวนบุคลากรที่เกิน/ขาด แล้วนาไปหัก/เพิ่มจากค่าใช้จ่าย
บุคลากรของสถานศึกษา เพื่อหาค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ควรจะเป็น ๓) นาค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ควรจะเป็นของแต่ละ
สถานศึกษาหารด้วยจานวนนักเรียนที่สถานศึกษาสามารถรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อหาต้นทุน
ต่อหน่วยที่ควรจะเป็นที่มีประสิทธิภาพ)
ตัวชี้วัด 6 : ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของการจัดการศึกษา
(ค านวณโดยการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ า งต้ น ทุ นต่ อ หน่ว ยที่ เป็ น จริ ง กั บที่ ค วรจะเป็น ของแต่ ล ะ
สถานศึกษา เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของต้นทุนในการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัด 7 : ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับคุณภาพของการจัดการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน คะแนน O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

-๑๓๙(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 กับจานวนครูที่มีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษขึ้นไปเปรียบเทียบกับจานวนครูผู้สอน ของแต่ละสถานศึกษา)
ผลการดาเนินการ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัด)
1. มีระบบข้อมูลสถานศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อจัดทาเป็นสารสนเทศและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สามารถกากับ ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาในมิติของ
ปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาในจังหวัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-๑๔๐13. นโยบาย : การพัฒนาครูทั้งระบบ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนา
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ คิดเป็น
ชื่อหน่วยงาน
ตามโครงการพัฒนาครู
และนาผลการพัฒนามาใช้
ร้อยละ
รูปแบบครบวงจร
ในการเรียนการสอน
(คน)
(คน)
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............
รวม
สูตรการคานวณ
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาฯ และนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

X 100

๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............

-๑๔๑4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.
1.
2. สพม.จังหวัด..............

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
13.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: PLC
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นาผลการพัฒนามาปรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
นาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนา
จานวนครูที่นาผลการพัฒนา คิดเป็น
ตามกระบวนการสร้างชุมชน
มาใช้ในการเรียนการสอน
ร้อยละ
แห่งการเรียนรู้ (PLC)
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............
รวม
สูตรการคานวณ
จานวนครูที่นาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
X 100
จานวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

-๑๔๒๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
ชื่อหน่วยงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............
๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.
1.
2. สพม.จังหวัด..............

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

-๑๔๓14. นโยบาย : การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.1 การจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด และลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
ชื่อหน่วยงาน
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการ
ไม่มีแผน/ มีแผน
ดาเนินการ
ไม่มีแผน/
มีแผน
() ขับเคลื่อนแผนฯ ไม่ได้
() ขับเคลื่อนแผนฯ ไม่ได้
สู่ความสาเร็จ
()

ดาเนินการ
()

สู่ความสาเร็จ
()

ดาเนินการ
()

ระดับจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด......
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.จังหวัด…..
สพม.จังหวัด………
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือ
ชื่อหน่วยงาน
เกิดผลเชิงบวก
จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
แก่ผู้เรียนอย่างไร
ระดับจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด………………
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.จังหวัด…..
สพม.จังหวัด………

-๑๔๔๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ระดับจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด………………
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. สพป.จังหวัด...........
2. สพม.จังหวัด............

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด............ 1.
1.
2. สช.จังหวัด..............

ที่ตั้ง
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

-๑๔๕ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
14.2 การใช้ กระบวนการลู กเสื อและยุ วกาชาดในการจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างความเป็ น
พลเมืองดี (Civic Education)
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือและยุว กาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) ร้อยละ 100
ผลการดาเนินการ
๑. ผลการดาเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร
จานวนสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
จานวน
(Civic Education)
ชื่อหน่วยงาน
สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) ใช้กระบวนการลูกเสือฯ ไม่ใช้กระบวนการลูกเสือฯ คิดเป็น
(แห่ง)
(แห่ง)
ร้อยละ
1. สพป.จังหวัด................
2. สพม.จังหวัด...............
3. สช.จังหวัด................
4. กศน.จังหวัด................
5. อศจ.จังหวัด................
รวม
๒. หน่ วยงานมี วิธี การ/ปัจจัยใดที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลสาเร็ จตามประเด็นการตรวจ
ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
วิธีการขับเคลื่อนกระบวนการลูกเสือฯ
ผลที่เกิดกับผู้เรียน หรือเกิดผลเชิงบวก
ชื่อหน่วยงาน
ไปสู่ความสาเร็จ
แก่ผู้เรียนอย่างไร
1. สพป.จังหวัด................
2. สพม.จังหวัด...............
3. สช.จังหวัด................
4. กศน.จังหวัด................
5. อศจ.จังหวัด................
รวม

-๑๔๖๓. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นการ
ตรวจ ติดตาม
ชื่อหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
1. สพป.จังหวัด................
2. สพม.จังหวัด...............
3. สช.จังหวัด................
4. กศน.จังหวัด................
5. อศจ.จังหวัด................
4. นวัตกรรมที่ทาให้ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
รายชื่อ
ที่ตั้ง
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน/สถานศึกษา หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. สพป.จังหวัด......
2. สพม.จังหวัด.......
3. สช.จังหวัด...........
4. กศน.จังหวัด........
5. อศจ.จังหวัด.......

-๑๔๗-

รายชื่อคณะสนับสนุน/ประสานการตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 2
1. คณะสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประกอบด้วย
1.1 นายวิระ
แข็งกสิการ
รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 2
1.2 นายผจญ
มุกดา
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
1.3 นางสาวปราณี น้อยโฮม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.4 นางสาวฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรืองดี นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.5 นางกนกวรรณ บุญมาสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.6 นางสาวธิรดา บัวตูม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
2. คณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ
เลขาผู้ตรวจราชการ
3. คณะสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย
3.1 นางวิภา
รักงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
3.2 นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
3.3 นางกุลยา
สะอาดม่วง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
3.4 นายพิทักษ์
สุริยะ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
3.5 นางวันเพ็ญ ศิริคง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
3.6 นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
4. คณะสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด
5. คณะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
6. คณะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
7. คณะสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
8. คณะสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

-๑๔๘-

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
ดร.ดิศกุล
นายวีระ

เกษมสวัสดิ์
แข็งกสิการ

นายผจญ

มุกดา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

คณะทางาน
นางจิตฤดี
นายผจญ

ขวัญพุฒ
มุกดา

นางสาวปราณี น้อยโฮม
นางสาวธิรดา บัวตูม

ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

วิเคราะห์และเขียนรายงานการตรวจราชการ
นางกนกวรรณ บุญมาสุข

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
นางวิไลพร
ประกอบสุข
นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ

ผู้ช่วยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

