ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ดำเนินงำน
ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย สรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตำมยุทธศำสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ปัญหา อุปสรรค
1) ในส่วนของโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ปัญหาที่สาคัญคือผู้ปกครองขาดความรู้ด้าน
โภชนาการและขาดความพร้อม ทาให้ไม่ได้เอาใจใส่สุขภาพนักเรียน
2) การขาดความต่อเนื่อง ในการดาเนินงานคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงนโยบาย
3) โรงเรียนส่วนหนึ่งให้ความสาคัญกับการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ มากกว่ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4) ปัญหำส่วนหนึ่งในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร
ในโรงเรียน ครูไม่ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร ครูขำดควำมถนัดในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
เป็นต้น
5) กำรประเมินสถำนศึกษำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สถำนศึกษำบำงแห่งปฏิบัติจริง
แต่จัดเก็บหลักฐำนในกำรดำเนินงำน ไม่เป็นระบบ จึงไม่ผ่ำนกำรประเมิน
ข้อเสนอแนะ
1) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่ผู้ปกครองนักเรียนในด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของ
นักเรียน และวิธีกำรจัดอำหำรให้เหมำะสมตำมหลักโภชนำกำร เพื่อกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหนังสือ
2) ควรให้ควำมสำคัญกับนโยบำยเรื่องคุณธรรมในทุกระดับ และบูรณำกำรกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
3) ควรมีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้มีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
4) ควรพัฒนำบุคลำกรที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยกำรฝึกอบรม หรือขอควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก ในกำรพัฒนำอบรมตำมควำมต้องกำร
5) สถำนศึกษำควรจัดเก็บหลักฐำน ร่องรอยกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ให้พร้อมรองรับ
ติดตำม ตรวจสอบ กำรดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ปัญหา อุปสรรค
1) กำรอบรมพัฒนำครูโครงกำร Boot Camp ระยะเวลำอบรมที่ยำวนำนต่อเนื่องกัน
ขัดแย้งกับนโยบำยกำรไม่นำครูออกนอกห้องเรียน ผู้บริหำรโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่อนุญำต
ให้ครูเข้ำรับกำรอบรม เพรำะส่งผลกระทบกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
2) ระยะเวลำที่จัดอบรมซ้ำซ้อนกับช่วงเวลำที่ครูมีภำรกิจ หลัก เช่น ช่วงกำรสอบ O-NET,
NT หรือกำรสอบปลำยภำคเรียน เป็นต้น
3) กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน ไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกครูผู้สอนส่วนหนึ่ง
ไม่ได้จบสำขำ/วิชำเอกโดยตรง
4) สำหรับกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดของโรงเรียน ปัญหำคือครู
บรรณำรักษ์ไม่ได้จบสำขำ/วิชำเอกบรรณำรักษ์โดยตรง
5) กำรวัดผลและประเมินผลของครู ส่วนหนึ่งขำดกำรส่งเสริมในเรื่องกระบวนกำรคิด
6) ด้ำนผู้เรียน นักเรียนมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และนักเรียนไม่เห็นควำมสำคัญของ
กำรเรียน กำรวัดผลประเมินผล และกำรทดสอบระดับชำติ
ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงำนต้นสังกัด ควรปรับหลักเกณฑ์กำรบริหำรอัตรำกำลัง เพื่อให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรของโรงเรียน โดยพิจำรณำจำกภำระงำนที่ชัดเจน จัดให้มีจำนวนครูพอเพียงตำมเกณฑ์ที่
กำหนด/มีวุฒิตรงตำมสำขำวิชำที่สอน
2) กำรพัฒนำครูควรพัฒนำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกำรพัฒนำครูในด้ำนกำรจัดทำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิจัย กำรวัดและ
ประเมินผล
3) คืนครูให้กับนักเรียน โดยลดภำระงำนอื่นที่ไม่จำเป็นนอกเหนือจำกงำนสอน และจัดให้มี
บุคลำกรสนับสนุนให้เพียงพอ
4) กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูที่สอนเก่งได้เผยแพร่ ผลงำน และสร้ำง
แรงจูงใจแก่ครูคนอื่นๆ ที่สนใจ
5) ส่งเสริมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน กำรอ่ำนจับใจควำม กำรพัฒนำทักษะกำรคิด
วิเครำะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค
1) โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรมีกำรอบรมพร้อมกันโดยคนจำนวนมำก
ทำให้กำรทำกิจกรรมไม่ทั่วถึง
2) หน่วยพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ยกเลิกดำเนินกำร เนื่องจำกผู้สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ
มีน้อย และเปลี่ยนสถำนที่ดำเนินกำรออกนอกพื้นที่ห่ำงไกลมำก ทำให้ครูที่สมัครไว้ ไม่
สำมำรถเดินทำงไปพัฒนำได้ ประกอบกับนโยบำย สพฐ.ให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง
3) กำรตรวจ ติดตำม เก็บข้อมูลต่ำงๆ มีมำกเกินไป ทำให้กระทบกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เนื่องจำกครูรับภำระงำนมำกหลำกหลำย นอกเหนือจำกงำนสอน จึงไม่ได้สอน
นักเรียนเต็มที่
ข้อเสนอแนะ
1) ควรเพิ่มหลักสูตร โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ที่น่ำสนใจให้หลำกหลำยแต่ต้อง
ตรงตำมหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน
2) โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ควรกำหนดสถำนที่ให้เหมำะสมกับผู้เข้ำประชุม
3) กำรพัฒนำครูตำมกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้: PLC ควรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อต่อยอดกำรดำเนินงำน กำรพัฒนำครูตำมกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้:PLC อย่ำงต่อเนื่อง
4) คืนครูให้กับนักเรียน โดยลดภำระงำนอื่นที่ไม่จำเป็นนอกเหนือจำกงำนสอน และจัดให้มี
บุคลำกรสนับสนุนให้เพียงพอ
5) ควรยกเลิกกิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ไม่จำเป็น หรือบูรณำกำรตำมภำรกิจ
เนื่องจำกกำรตรวจแต่ละครั้ง ครูต้องมำเตรียมรับกำรตรวจซึ่งใช้เวลำหลำยวัน จึงไม่มี
เวลำสอนนักเรียนได้เต็มที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ปัญหา อุปสรรค
1) กำรดำเนินงำนในระดับเขตพื้นที่จำกัดด้วย เวลำและ งบประมำณ กำรปฏิบัติงำน
จึงอำจจะไม่ครอบคลุมจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
2) การสามะโนประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ (เด็กเกิด ปี พ.ศ. 2554) ประชำกร
วัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับเพิ่มขึ้น สถำนศึกษำบำงแห่งห่ำงไกลจำก
ที่ว่ำกำรอำเภอ ทำให้เสียเวลำเดินทำง เพื่อไปขอคัดลอก ทร.14
3) สถำนศึกษำบำงแห่งประสบปัญหำในกำรติดตำมเด็กในพื้นที่บริกำรที่ไปเรียนที่อื่น
เนื่องจำกมีข้อจำกัดต่ำงๆ เช่น กำรขำดควำมเข้ำใจ และขำดควำมตระหนักของครูผู้รับผิดชอบ
ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง
4) ผู้ปกครองฐำนะยำกจน ขำดควำมพร้อม ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งขำดควำมต่อเนื่อง
ในกำรเรียน มีแนวโน้มออกกลำงคัน
ข้อเสนอแนะ
1) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน ควรทำข้อตกลงกับกระทรวงมหำดไทย
ในกำรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำ เข้ำไปสืบค้นข้อมูลประชำกรวัยเรียน (ทร.14)
ได้เองโดยไม่ต้องขอคัดลอกจำกที่ว่ำกำรอำเภอ
2) ควรจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ เพื่อใช้ในกำรติดตำมนักเรียน ในกรณี
นักเรียนไปเรียนที่อื่น
3) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานที่ต้องดาเนินการ ตลอดจนการรายงานข้อมูล
เพื่อให้สถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนได้ถูกต้อง ทันเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัญหา อุปสรรค
1. ห้องน้ำห้องส้วม ไม่เพียงพอกับนักเรียน
2. โรงเรียนไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะและโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ
3. ขำดควำมต่อเนื่องและควำมยั่งยืนในกำรดำเนินกำร
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดสรรงบประมำณสำหรับสร้ำงห้องน้ำห้องส้วม ให้เพียงพอ เหมำะสม
2. ควรมีงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ และควรมีรำงวัลสำหรับ
โรงเรียนที่เป็นต้นแบบของโครงกำร และควรมีโครงกำรต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีกำรสัมมนำ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค
1) โรงเรียนส่วนหนึ่งขำดควำมพร้อม ไม่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ไม่ได้ใช้แผน
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง
2) ปัญหำสำคัญของกำรออกกลำงคัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ ทำให้นักเรียน
ขำดแรงจูงใจในกำรเรียนให้สำเร็จตำมหลักสูตรที่กำหนด
3) โรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ ขำดควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
4) กำรจัดเก็บข้อมูลมีควำมซ้ำซ้อน ขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ข้อเสนอแนะ
1) ใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรโรงเรียน อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำร
จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศให้ถูกต้อง กำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน กำรควบคุม กำกับ
ติดตำม
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกัน ระหว่ำงสถำนศึกษำ ครู นักเรียน และชุมชน เพื่อให้
นักเรียนคงอยู่ และเรียนจบหลักสูตรภำยในเวลำที่กำหนด โดยร่วมกันแก้ปัญหำ เช่น จัดหำ
ทุนกำรศึกษำ สนับสนุนสื่อ กำรเรียนกำรสอน เป็นต้น
3) หน่วยงำนต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมำณ เพื่อสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก สื่อนวัตกรรม ให้กับสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนร่วมให้เพียงพอ
4) ควรมีกำรบูรณำกำร ในกำรจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล : รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

