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ในการจัดการศึกษาต่อไป 
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บทน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 เป็นหน่วยงำนภำยใต้ กำร
ก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ  
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนชัยชุมพล  
ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช รหัสไปรษณีย์  80110  
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-7541-1165, 0-7533-2619,0-7541-1670  โทรสำร 0-7542-0426 
ต่อ 103,118 เวบไซต์ http://www.nst2.go.th 

เขตพื้นที่บริการ และอาณาเขต 
           เขตพ้ืนที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2
ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อ ำเภอ จำก 23 อ ำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประกอบด้วย  อ ำเภอทุ่งสง  
อ ำเภอฉวำง อ ำเภอทุ่งใหญ่  อ ำเภอพิปูน อ ำเภอนำบอน อ ำเภอบำงขัน อ ำเภอถ้ ำพรรณรำ และ  
อ ำเภอช้ำงกลำง โดยมีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอและจังหวัดต่ำงๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี 
ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอร่อนพิบูลย์ อ ำเภอลำนสกำของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดกระบี่ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

“ภำยในปี 2562  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  
เป็นองค์กรคุณภำพ  ชั้นน ำตำมหลักธรรมำภิบำล นักเรียนมีคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล”                             

พันธกิจ (Mission) 

 พันธกิจ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามวิสัยทัศน์ที่

ได้ก าหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานระดับสากล 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

http://www.nst2.go.th/
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ค่ำนิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)  
 ค่ำนิยม  (Value) 
 “รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ” 
 รวดเร็ว  หมำยถึง  กำรปฏบิัติงำน กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรทั้งต่อตนเองและ
เพ่ือนร่วมงำน ผู้รับบริกำร หน่วยงำน โดยยึดมั่นในควำมรวดเร็ว 
 ถูกต้อง หมำยถึง ปฏิบัติหน้ำที่ที่รวดเร็ว โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมถูกต้องตำมระเบียบ 
กฎหมำย ค ำสั่ง และนโยบำยที่เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษำผลประโยชน์ของรำชกำร 
 ถูกใจ หมำยถึง ปฏิบัติหน้ำที่และให้บริกำรที่ดี รวดเร็ว ถูกต้องด้วยควำมเต็มใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และมุ่งส ำเร็จต่อผู้รับบริกำร 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
  “ท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบร่วมกัน Working with together responsibility” 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
 เป้ำประสงค์หลักเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจที่มุ่งหวังจะให้เกิด
กำรบรรลุผลในอนำคต 4 ปี รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพ่ิมสูงขึ้น มีทักษะ  
ที่เป็นสำกล   มีทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนกำรค ำนวณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภำวะที่ดี 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน 
4. สพป./สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ได้รับควำมเชื่อมั่นและยอมรับจำกสังคม 

นโยบำย  
 นโยบำยที่  1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 นโยบำยที่  2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 นโยบำยที่  3  พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่  4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน  
          และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยที่  5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ (ณ วันที่  10  มิถุนำยน  2562) 
1. ข้อมูลโรงเรียน และบุคลำกรในสังกัด 

รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
สถำนศึกษำในสังกัด  202 โรง 
นักเรียน 35215 คน 
ห้องเรียน 1,979 ห้อง 
คร ู 2,051 คน 

จ ำนวนโรงเรียน 202 โรง จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน  
โรงเรียนจ ำนวนนักเรียน (0) 10 โรง 
โรงเรียนขนำดเล็ก (1-120) 82 โรง 
โรงเรียนขนำดกลำง (121-600) 103 โรง 
โรงเรียนขนำดใหญ่ (601-1,500) 7 โรง 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ (1,500 ขึ้นไป) - โรง 

จ ำนวนบุคลำกร สพป.นศ.2 
ผู้บริหำรหน่วยงำน 5 คน 
กลุ่มอ ำนวยกำร 7 คน 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 8 คน 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 9 คน 
กลุ่มนโยบำยและแผน 7 คน 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 7 คน 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 15 คน 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 คน 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

1 คน 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 คน 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 1 คน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3 คน 
พนักงำนรำชกำร 1 คน 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 9 คน 
รวมทั้งสิ้น 78 คน 
2.จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2562  
   2.1 โรงเรียนทั้งหมด จ ำนวน 202  โรง เรียนรวม จ ำนวน 13 โรง ( คงเหลือ จ ำนวน 189 โรง) 
   2.2 ก่อนประถมศึกษำ – ประถมศึกษำ                                 119                   โรง 
   2.3  ก่อนประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำตอนต้น                          53                   โรง 
   2.4  ประถมศึกษำ(ระดับเดียว)                                              4                   โรง  

 



๔ 

 

 

 
 

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
 

ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการภาค/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานการศึกษา  
ในจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
 

1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

1.1.1) STEM/ STEAM/ STREAM 
ตัวข้ีวัด : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
            คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education  

ผลการด าเนินการ 
สังกัด จ านวนครูผูส้อนวิทย์ฯ 

คณิตฯ คอมฯ 
จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะต็มศึกษา ของสสวท. 

STEM/STEAM/STREAM 
ระดับ 
ประถ
ม(คน) 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

ระดับ 
ม.

ปลาย 
(คน) 

ระดับ 
ปวช. 
(คน) 

ระดับ 
ปวส. 
(คน) 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
ปวช. 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
ปวส. 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป.นศ.2 182 39 - - - 60 32.97 14 35.90       
 

 สรุปผลการด าเนินการ 
  1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
  ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ด้านหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลของผู้เรียน  ในส่วนรายละเอียดด้านการด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนด้าน STEM Education 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด
พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนว 
STEM Education และได้พัฒนาครูตามสะเต็มศึกษา ซึ่งจัดอบรมครูทางไกล ในปีการศึกษา  2561 และ ปี
การศึกษา 2562  
  2. วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินกิจกรรมในการจัด
อบรมครูทางไกลตามแนว STEM Education ของ สสวท. แต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุนในการ
พัฒนาครูไม่เพียงพอ ส าหรับการพัฒนาครูจ านวนมาก  
 
 

แบบ รต. 62 
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  3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีงบประมาณในการพัฒนา
ครูไม่เพียงพอ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนาครูผู้สอนวิทย์ฯ 
คณิตฯ และเทคโนโลยี โดยใช้งบประมาณจาก 
ต้นสังกัด 

2. บุคลากรครูผู้สอนขาดประสบการณ์ ไม่สามารถ
บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM 
Education 

2. สนับสนุนงบประมาณให้เขตพ้ืนที่พัฒนาครู  ใน
การจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM Education 

  4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)- 

  5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี)- 
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1.1.2 หลักสูตร  Waldorf/Montesssori/HighScope/BBL/PBL 

 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 

สังกัด จ านวน
สถานศึกษาที่
จัดการศึกษา

ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาปฐมวยัที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2561 

Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อื่นๆ(STEM) 
ด าเนินการ 

(แห่ง) 
ร้อยละ ด าเนินการ 

(แห่ง) 
ร้อยละ ด าเนินการ 

(แห่ง) 
ร้อยละ ด าเนินการ 

(แห่ง) 
ร้อยละ ด าเนินการ 

(แห่ง) 
ร้อย
ละ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 183 - - 1 0.54 1 0.54 2 1.10 - - 10 5.47 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1. สภาพผลการด าเนินการในพืน้ที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

Montessori 
 ผลการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด Montessori 

 พบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสื่อและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Montessori 
 ได้อย่างครบถ้วน พร้อมมีบุคลากรครูที่มีประสบการณ์ 
 High Scope 
  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด High Scope คือโรงเรียนอนุบาล
ประจ าเขตพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการ และส่งบุคลากรครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
 BBL 
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามกระบวนการของ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิด 
BBL ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 
 STEM 
  โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ตามแนวคิด STEM ได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งรูปแบบในการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่สอดคล้องกับแนวคิด STEM  

2. วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จการตรวจ 
Montessori :   ไม่มีโครงการระดับเขตพ้ืนที่รองรับ รับงบประมาณโดยตรงจาก สพฐ. 
High Scope :  ไม่มีโครงการระดับเขตพ้ืนที่รองรับ รับงบประมาณโดยตรงจาก สพฐ. 
BBL   :           ไม่มีโครงการระดับเขตพ้ืนที่รองรับ รอรับงบประมาณโดยตรงจาก สพฐ. 
STEM :           ได้จัดโครงการ “อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล 

 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 โดยรับงบประมาณ สนับสนุน 
จาก สสวท.” 
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ 
-ไม่มี- 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง 
- ไม่มี – 

      5.  ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice 3  ล าดับแรก 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง  

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้านชายคลอง หมู่ที่ 6 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

Montessori 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า 181 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช  

High Scope 

โรงเรียนบ้านหนองปลิง 125 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 

BBL 

ชุมชนวัดส าโรง 96/1หมู่ที่ 6 ต.นาหลวงเสน 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

STEM    

บ้านบ่อปลา 377 ม.8 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช  

STEM    

วัดล านาว 80 ม.14 ต.บ้านล านาว อ.บางขัน 
จ.นครศรีธรรมราช 

STEM    
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1.1.3      การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active  Learning 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ  Active  Learning 
ผลการด าเนินการ 

 

 

สังกัด 

 

จ านวน
สถานศึกษา
ทั้งหมดแห่ง 

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 

( Active  Learning) 

สถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรม 

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

( Active  Learning) 

จ านวน(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2 189 100 100 189 100 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 

                  สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
และสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active  Learning) ทุกโรง 
       2.วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตามอย่างไร  
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)   
               วิธีการ  
                ใช้นวัตกรรมของเขตพ้ืนที่ที่เป็นรูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนดังนี้ 
                1. จิบกาแฟแลโรงเรียน 1 เดือน 1 ครั้ง 1 อ าเภอ  
                2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Buddy  (เพ่ือนเกลอ)/พี่ดูแลน้อง 
                3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพบเพื่อนครู (สัญจร 8 อ าเภอ)  
                4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์เยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการสอน 
                5. ศึกษานิเทศก์นิเทศกิจกรรมใช้เทคนิคการนิเทศแบบ  P A R T A M 
 แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา 
         โครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
      3.ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ ควรสนับสนุนงบประมำณ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 

อย่ำงต่อเนื่อง 

    

     4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) – 
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5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาษาหรรษา 
โรงเรียนบ้านคอกช้าง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คุณธรรมน าชีวิต 
โรงเรียนบ้านหนองเจ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ระเบียบแถวลูกเสือ 
โรงเรียนบ้านนาเส อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช สร้างสรรค์งานสกรีน 
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 
โรงเรียนวัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ยูโดเพ่ือสุขภาพ 
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1.1.4) ทักษะการพูด อ่าน เขียน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินการ 

 
 

สังกัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ป.1 – ม.6)  ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561  
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาอังกฤษ (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล          
ทักษะภาษาอังกฤษ       
ระดับดี ขึ้นไป  (คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2 27,720 17,066 61.57 
 

 
 สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
จากจ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  
จ านวน 27,720 คน  โดยมจี านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ  ระดับดี ขึ้นไป  
จ านวน 17,066 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.57  
           จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ท าให้นักเรียน    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  35.17  เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 4.58 นอกจากนี้
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8 -10 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในรายการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
  ๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เล็งความส าคัญของ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผล จึงได้อนุมัติให้ด าเนินงานดังนี้ 
                        1) โครงการนิเทศ 360 องศา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และโครงการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเน้นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ก าลังใจในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ  
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   2) กิจกรรมการถอดบทเรียนสถานศึกษาและครูประสบความส าเร็จในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดได้เรียนรู้และใช้เป็น
แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบาทของสถานศึกษานั้นๆ  

              3) กิจกรรมวิเคราะห์ตัวชี้วัดข้อสอบ O-NET 3 ปี ย้อนหลัง โดยคัดเลือกครูผู้สอนใน 4 
วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดข้อสอบ O-NET 
ย้อนหลัง 3 ปี และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              4) ด าเนินงานโครงการขยายผลการอบรม  ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ 
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประจ าปีงบประมาณ  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมขยายผลการ
อบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
ให้ครูที่ผ่านการอบรมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร   

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

1. งานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
2. ขาดแคลนครูภ าษาอั งกฤษ  ห รือครู 
ไม่ครบชั้น 

ใช้สื่อ DLTV มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีกิจกรรมด้านการแสดงความสามารถ 
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษน้อย 

จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแสดง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น การแข่งขัน การจัด
ค่ายภาษาอังกฤษ  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

 ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ พัฒนาความสามารถการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายชื่อ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1. โรงเรียนบ้านคลองขุด 
(นางพัชรี  มะโน) 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 1 
อ าเภอทุ่งสง 

การใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยและซึมซับจากการฟัง
บ่อยๆ และสามารถพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ และส่งผลให้มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม  

- Classroom language  
- English Zone 
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รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

  - English Today 
English for daily life 

2. โรงเรียนบ้านก่องาม
(นางสาวอมรรัตน์  
อินทรสุวรรณ) 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 5 
อ าเภอทุ่งใหญ่ 

การใช้กิจกรรม English for speaking on the 
morning เป็นการฝึกให้นักเรียนพูดประโยค
สนทนากับนักเรียนทุกเช้า โดยเดือนแรกครูจะ
เป็นคนน า แต่พอหลังจากนั้นจะมีผู้น าที่เป็น
นักเรียน เวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นผู้น า วันละ 
1-15 ประโยค ท าให้นักเรียนมีทักษะในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและอีกทั้งเป็นการ
ฝึกความกล้าแสดงออกอีกด้วย 
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1.1.5) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 

จ านวนครูที่
เข้ารับการ
ทดสอบ

ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

(CEFR)  
(คน) 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

Below A1 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

ระดับ A1 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

ระดับ A2 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

ระดับ B1 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

ระดับ B2 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

ระดับ C1 

ครูที่ผ่ำนกำร

ทดสอบ 

(CEFR)  

ระดับ C2 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.
นศ.2 

222 17 7.66 104 46.84 85 38.29 16 7.21 0 0 0 0 0 0 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

ผลการด าเนินการโดยภาพรวม มีครูเข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งหมด 222 คน   
แบ่งเป็นระดับ (CEFR) Below A1 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 (CEFR) ระดับ A1 จ านวน 104 คน                

คิดเป็นร้อยละ 46.84  (CEFR) ระดับ A2 จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 และ (CEFR)  

ระดับ B1 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  7.21 

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 บริหารจัดการโดย ใช้
ศูนย์เครือข่ายเป็นฐานในการบริหารจัดการ วิธีด าเนินการ จึงมอบหมายศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่าย เป็น
ผู้ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับประธานศูนย์เครือข่าย โดยการจัดท าโครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา) ประจ าปี 2562 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- ครูบางส่วนไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ส่งผลให้ครูที่ผ่านการสอบระดับ B1 ขึ้นไปมี
น้อย 

การส่งครูเข้ารับการอบรม ตามโครงการ BootCamp 
สพฐ.ควรด าเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาครูได้อย่างเป็นระบบ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)- 
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5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. โรงเรียน 
วัดธรรมเผด็จ 

หมู่ 7 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อกิจกรรม ท าซ้ าๆ ย้ าบ่อยๆ  
ขั้นตอน 
1. แบบฝึกตามตัวชี้วัด หาให้เยอะที่สุด ฝึกท า  
2. แยกค าศัพท์เป็นหมวดๆ เพ่ือง่ายต่อการจ า  
3. เพ่ือนช่วยเพื่อน เน้นคุณธรรม ง่ายต่อการ
เข้าใจ พูดภาษาเดียวกัน  
4. สื่อออนไลน์ ใช้ให้เป็นประโยชน์ เสริมบทเรียน  
5. สอนไป ทดสอบไป น าข้อสอบที่ดาวน์โหลดไว้
มาเสริมให้มากท่ีสุด  
6. เพลง เกม british council มีประโยชน์มาก 
ผลที่ได้รับ 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับชาติ ทุกปี  

2. โรงเรียนวัดควนกอ 
หมู่ 3 ต าบลถ้ าพรรณรา 
อ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ชื่อกิจกรรม บูรณาการกิจกรรม English 
ขั้นตอน 
1. ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
2. สอนซ่อมเสริม นักเรียนที่อ่อน เสริมนักเรียนที่
เก่งให้เก่งขึ้นยิ่งๆขึ้นไป 
3. ฝึกทักษะการอ่านบทความสั้นๆ เรื่องสั้นๆ 
4. Dictation 
5. เพลงและเกม เป็นเพลงและเกมทางภาษา 
6. จัดบอร์ดวันส าคัญ ประวัติ กิจกรรม และ
ค าศัพท์ที่ส าคัญของวันต่างๆ 
7. จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 
8. เน้นให้นักเรียนอ่านและแปลความหมายของ
เรื่องท่ีอ่านและข้อสอบได้ 
ผลที่ได้รับ 
- คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  
สูงขึ้น 
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1.1.6) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งหมด ปี
การศึกษา 2561 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไมผ่่าน
การประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห ์

นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่าน
การประเมินทักษะการ

คิดวิเคราะห ์

นักเรียน/นักศึกษาที่มีผล
การประเมินทักษะการ

คิดวิเคราะห์           
ระดับดี หรือดเีด่น 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.นศ.2 35,509 15 0.04 35,494 99.96 28,404 79.99 

 
 
  สรุปผลการด าเนินงาน 
  1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจติดตาม 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ด าเนินการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนิเทศติดตามโรงเรียนทุกโรงเรียนโดยศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์
เครือข่าย และก าหนดให้ผู้อ านวยการโรงเรียนนิเทศห้องเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ห้องเรียน ตามนโยบาย
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจติดตาม 
   2.1 ควรน าผลการประเมิน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ และมีมาตรการนิเทศ 
ก ากับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ควรส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด การวัดและประเมินผล ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ในแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.3 ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะการน าผลการประเมินทุกระดับมาวิเคราะห์ 
วางแผนบนพ้ืนฐานของข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาพัฒนา นวัตกรรรม สื่อ เทคนิค วิธีการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  
  3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
     ครูมีไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ท าให้มีภาระ
งานมาก เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนที่ เน้น
กระบวนการคิดไม่เพียงพอ 

     ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะ การน า
ผลการประเมินทุกระดับมาวิเคราะห์ วางแผนบน
พ้ืนฐานของข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหาพัฒนา นวัตกรรม สื่อ เทคนิค วิธีการบริหาร
จัดการ 
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   4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง 
   ควรยุบเลิกโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อย ไม่สามารถจัดสรรต าแหน่งครูให้ครบชั้นได้ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาควรก าหนดเป็นมาตรการเร่งด่วน 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ อ.ถ้ าพรรณา 
โครงงานพัฒนาหุ่นยนต์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ อ.บางขัน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท

ทดลอง 

โรงเรียนบ้านคลองจัง อ.นาบอน 
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการ
สร้างทฤษฎีหรือสร้างค าอธิบาย 
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ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสตูรการจัดการ
เรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  

จ านวน
รวมทั้งสิ้น  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2 189 189 100 ๑89 100 
 

 
สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

     สถานศึกษาทุกแห่งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุง ปี 2560  ปรับปรุงการจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
การออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยครูมกีารวิเคราะห์ผู้เรียน มีการบูรณาการทักษะ ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอ่ืนๆ เห็นได้จากผลส าเร็จอย่าง 
เป็นรูปธรรมของสถานศึกษาในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นต้น 

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาทุกแห่ง ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ -  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)  - 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) - 
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ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด/
ระดับ 

สถานศึกษาท้ังหมด  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  

ปฐมวัย 
(แห่ง) 

การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน

(แห่ง) 

อาชีวศึกษา 
(แห่ง) 

อุดมศึกษา 
(แห่ง) 

ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 
นศ.2 

189 192   189 100 192 100     

 
สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
    1.1 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จ านวน 189 แห่ง ได้รบั           

การติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ านวน 189 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 
100  

   1.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน192 
แห่ง ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ านวน 192 แห่ง           
คิดเป็นร้อยละ 100  

๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 บริหารจัดการโดย ใช้
ศูนย์เครือข่ายเป็นฐานในการบริหารจัดการ วิธีด าเนินการ จึงมอบหมายศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่าย เป็น
ผู้ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับประธานศูนย์เครือข่าย โดยการจัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปีงบประมาณ 2562 (ร่วมกับศูนย์
เครือข่ายการศึกษา) 

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- โรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อมด้าน  
บุคลากร เงิน อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 

- ยุบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก เรียนรวมกับโรงเรียนที่มีความพร้อม 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)- 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 
หมู่ 3 ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขับเคลื่อนการบริหารโดยใช้ความมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

 
กระบวนการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๖ โดยมีองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 7 องค์ประกอบ คือ             
๑. การเป็นผู้มีจริยธรรม  ๒. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ๓.  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์                        
๔.  การสร้างแรงบันดาลใจ  ๕. การมีวิสัยทัศน์ ๖. การกระตุ้นทางปัญญา ๗. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 ขับเคลื่อนการบริหารโดยใช้ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยวงจรคุณภาพ  
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2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 

2.1.1) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 1  : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ป ี
* ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา
สังกัด 

จ านวนนักเรียนระดับ
ปฐมวัย  

อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะ

เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.นศ.2 
 

7,844 7,844 100 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 

               การด าเนินการโดยก าหนดให้โรงเรียน จ านวน 183 โรง จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย         
ปีการศึกษา 2561 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

  2.  วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

ด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 โดยด าเนินการ
กิจกรรมดังนี้  

2.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ เพ่ือซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 
2.2  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
2.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย  

  2.4 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย    
  ๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง มีข้อจ ากัด 
ด้านบุคลากรและงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยตามแนวคิด 
Montessori 

โรงเรียนบ้านชายคลอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยตามแนวคิด High 

Scope 
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ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 

2.2.1) การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด : ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน  (สพป. 
ไม่ต้องรายงาน)  

2.2.2) DLTV/DLIT 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด  
(แห่ง) 

 

จ านวน
สถานศึกษา 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
(แห่ง) 

 

จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร และมี
การจัดการเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน

ระบบ DLTV/DLIT 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 
(แห่ง) 

(1)+(3) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

DLTV 
(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

DLIT 
(แห่ง) 
(3) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

  

สพป. 
นศ.2 

189 189 78 43.37 111 58.73 189 100 
 

 สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 

โรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 189 โรง  เป็นโรงเรียนในโครงการ  
DLTV จ านวน 78  โรงเรียน และโรงเรียนในโครงการ DLIT จ านวน 111 โรง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์โครงการ
ศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่านระบบ และสามารถใช้งานชุดอุปกรณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกโรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100  และจากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
ส่งผลให้ 
   1.1 ด้านปัจจัยพื้นฐานสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ด้าน 
อุปกรณ์การศึกษาทางไกล จากมูลนิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)  โดย ให้โรงเรียนแจ้งซ่อมออนไลน์ หน้าระบบ เพื่อน าข้อมูล        
ลงพื้นที่ด าเนินการซ่อมให้โรงเรียนทันที โดยมีทีมงานทุกศูนย์เครือข่าย ทั้ง 12 ศูนย์ มีการปรับปรุงระบบ 
DLTV ขยายสัญญาณไปยังห้องเรียนและซ่อมเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ช ารุด และอุปกรณ์ระบบเก่า ระบบ SD 
เป็นระบบ HD  จ านวน 15 โรงเรียน งบประมาณ 80,000 บาท จากการจัดสรรของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
                  1.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  ได้แจ้งนโยบายผ่านการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ระบบ  VDO Conference  
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
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1.3  ด้านครูผู้สอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ 
แจ้งให้สถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม               
(DLTV Tele training) ปีการศึกษา 2562   พัฒนาครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี ให้มีความพร้อม มีทักษะการใช้
งานอุปกรณ์ และสามารถใช้งานชุดอุปกรณ์การศึกษาทางไกลในจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานการศึกษา
ทางไกล DLTV และ DLIT 
  1.4 ด้านนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านปัจจัยพ้ืนฐานสถานศึกษาให้มีความพร้อม ก ากับติดตามการด าเนินการตามนโยบาย
และการน านโยบายสู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อม เพ่ือ
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลและการใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 
2561 (คะแนนเฉลี่ย 42.53) สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย38.27) 
โดยคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น  4.26 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้น ม.3  
ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย 34.78) สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย
31.09) โดยคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้น ม.3 สูงขึ้น  3.69 

๒. วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ด าเนินการตามนโยบาย 
การจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้  

2.1 รับฟังนโยบายจาก สพฐ. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมโดย ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย สพฐ. และความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV  
  2.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานพร้อมก าหนดปฏิทินและจัดท า
เครื่องมือ 
  2.4 ลงพื้นที่จริงของโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง 
  2.5 สพฐ.จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และการ
ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  2.6 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนของศูนย์เครือข่าย
การศึกษา เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของโครงการ  
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๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

1.ด้านบุคลากร 
    - บุคลากรมีไม่เพียงพอ และบุคลากรระดับ
โรงเรียนมีความรู้ด้านเทคนิคในการแก้ปัญหาระดับ
โรงเรียนน้อย 
 2.ด้านงบประมาณ 
     - งบประมาณซ่อมบ ารุงอุปกรณ์มีจ ากัด 
     - งบประมาณในการจัดท าใบสื่อใบงานต่าง ๆ 
ไม่เพียงพอ   
 
  

1.จัดหาและสนับสนุนบุคลากรเฉพาะด้าน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV 
3.ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) - 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) – 
    2.2.3) ETV 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV   
(ตัวชี้วัดนี้ สพป.ไม่ต้องรายงานรายงาน) 
2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา 
ตัวชี้วัด  : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

* ตัวชี้วัดนี้  ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน  สพป.ไม่
ต้องรายงาน 
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3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     (สพป.ไม่ต้องรายงาน เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ตามประเด็นที่ก าหนด) 
4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
  4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1.1) โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนที่มีครู
ครบชั้น 

 

โรงเรียนที่มีครู
ครบวิชาเอก  

 

โรงเรียนที่มีครูครบ
วิชาชีพหรือวิชาเฉพาะ

ด้านที่จัดการเรียน 
การสอน  

โรงเรียนที่มีความ
พร้อมของครู 

ครบทั้ง 3 ด้าน  
 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป. 
นศ.2 

46 4 8.70 21 45.70 12 26.10 4 19.60 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 

  การด าเนินการเตรียมความพร้อมของด้านจ านวนครู (ครูครบชั้น,ครูครบวิชาเอก, 
  ครูครบวิชาชีพ) ตามการด าเนินการ/ที่มา ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปรากฏ  ดังนี้ 

1.1  มีโรงเรียน อยู่ในระดับ 1 จ านวน  4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.70   
1.2  มีโรงเรียน อยู่ในระดับ 2 จ านวน  21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.70  
1.3  มีโรงเรียน อยู่ในระดับ 3 จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.10 
1.4  มีโรงเรียน อยู่ในระดับ 4 จ านวน  9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.60  

(ระดับ 1 ครูครบชั้น,ระดับ 2 ครูครบวิชาเอก ,ระดับ 3 ครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียน 
การสอน และระดับ 4  โรงเรยีนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้าน) 

 2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม  
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 บริหารจัดการ 
โดย ใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐานในการบริหารจัดการ วิธีด าเนินการ จึงมอบหมายศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์
เครือข่าย เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับประธานศูนย์เครือข่าย โดยการจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ปีงบประมาณ 2562   (ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา) 
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๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
โรงเรียนจ านวน 4 โรง ยังขาดแคลน ครูตาม
วิชาเอกและครูครบตามวิชาชีพ 
 

สพฐ.ควรจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติม ให้เพียงพอ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)- 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี)- 
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4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา   
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
* ตัวชี้วัด 1 และ ๒ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและ

ติดตามประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 

ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษาท่ีใช้

ในการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 

นักเรียนท้ังหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

นักเรียนท้ังหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

นักเรียนท้ังหมด 
ในระดับ ปวส. 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

สพป.นศ.2 1,302 3,711 4 : 1     
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 53โรงเรียน จ านวนคอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 1,302 เครื่อง  อัตราส่วน 
นร.:คอมฯ 4:1 มีการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในการจัดการเรียนการ นักเรียนสามารถใช้ค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตศึกษาค้นคว้าข้อมูลในแต่ละกลุ่มสาระข่าวสารทางวิชาการอ่ืน   
  2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

     2.1 ส ำรวจจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถำนศึกษำ เปรียบเทียบกับจ ำนวนนักเรียน 
เพ่ือทรำบสัดส่วนของทรัพยำกรของสถำนศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

     2.2 วิเคราะห์ความขาดแคลน วางแผน ให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาในสังกัด 
 ๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง(Hardware) ปัญหาที่
โรงเรียนมีมากท่ีสุด คือ จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ขาดประสิทธิภาพในการ
ท างาน และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มี
คุณภาพไม่ดีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
ขีดจ ากัด 
ในการติดต่อสื่อสาร 

 

1. ควรจัดสรรครุภัณ ฑ์ คอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับยุคสมัย 
และการใช้งาน 
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

2. ปัญหาเกี่ยวกับโปรมแกรม (Software) โรงเรียน
ส่วนมากขาดความรู้ในการใช้ Software ขาดคู่มือ
แนะน าในการใช้ ขาดฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โปรม
แกรม ที่ใช้งานไม่เหมาะสม และ มีคุณภาพต่ า 
 

2.ควรมีการพัฒนารูปแบบ วิธีสอนหรือเทคนิคการ
สอนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการสอนของครู 

3. ปั ญ ห า เกี่ ย วกั บ บุ ค ล าก ร  (Peopleware) ค รู
ส่วนมากไม่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์  และไม่มี
ความรู้ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ   

3.ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครูในโรงเรียนทุก
คนให้มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถ
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้   

4.ปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนและการจัดการ 
ซึ่งโรงเรียนส่วนมากมีปัญหางบประมาณจ ากัด ไม่
เพียงพอส าหรับจัดหาคอมพิวเตอร์  และส าหรับ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 

4.สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ในการจัดหาและ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) - 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) – 
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4.1.3) Partnership School 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 

 
สังกัด จ านวน

โรงเรียน
ทั้งหมด
(แห่ง) 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 
รุ่นที่ ๑ 

โรงเรียนที่ไม่มี 
Partnership School 
แต่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วนงาน
ภาคเอกชน 

มีการท าแผนร่วมกับ
ภาคเอกชน 

ได้รับความร่วมมือ/
สนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.นศ.2 ๑๘๙ ๑ ๐.๕๓ ๑ ๐.๕๓ ๑๘๘ ๙๙.๔๗ 
 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพืน้ที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก เช่น องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  เอกชน  บริษัท มูลนิธิ และชุมชน  เป็นต้น 
               - โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 

๒.วิธีการ/ปัจจัยท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

      1) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Partnership School มอบหมายภารกิจชัดเจน 
      ๒) การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
      ๓) การก ากับติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
      ๔) ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
      ๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
๓.ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไม่ได้ในระดับเขตพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับเขตพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไม่ได้ในระดับเขตพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับเขตพ้ืนที่ 
- ควรขยายโครงการกับโรงเรียนอื่นๆ เพ่ืมเติม 

๔.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง(ถ้ามี) 
       ไม่มี  
๕.ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้าที) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก อ าเภอนาบอน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง 

 
 
 



๓๐ 

 

 

4.1.4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครฐั/เอกชน ได้เขา้มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารฐั 

ผลการด าเนินการ 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
 ผลจากการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษาแบบประชารฐั โดยองค์กร
ภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีสว่นร่วมจัดการศึกษาแบบประชารฐั ส่งผลให ้

 1) ผู้เรียน มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่อ True ปลูกปัญญา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ (KPI) 

 2) ครู มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น 

 3) ผู้บริหาร เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และเป็น
ต้นแบบของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูงใช้สื่อ ICT เพ่ือการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและ
โรงเรียนอ่ืน ๆ เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากพลังประชารัฐ 

 4) ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนได้เสนอแผนพัฒนา
คุณภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
   5) ผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นระบบ 
ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   มีการน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น การ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ได้ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณและสอดคล้องกับคุณธรรมสังคม ท้องถิ่น ที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียน  โรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเอกชน เช่น บริษัททรู บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 6)ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น เป็นผู้สอน
วัฒนธรรมท้องถิ่น(มโนราห์) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
 
 
 
 
 

 
หน่วยงาน 

จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 

(แห่ง) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2 ๑๘๙ ๒๐ 
๑๐.๕๘ 

 



๓๑ 

 

 

 
7) โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้  

โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

โรงเรียน ต าบล 

 
 

อ าเภอ 

 
ประเภท
โรงเรียน 

หน่วยงาน  
องค์กรภาครัฐ/เอกชน 

ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
แบบประชารัฐ 

1 บ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง  ขยายโอกาส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) 
2 วัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง ขยายโอกาส ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
3 บ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง ขยายโอกาส ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
4 บ้านนาเส นากะชะ ฉวาง ประถมศึกษา ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
5 บ้านปากน้ า ฉวาง ฉวาง ขยายโอกาส ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
6 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก 

 
ฉวาง ขยายโอกาส ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 

7 ชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง 
 

พิปูน ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 

8 วัดโบราณาราม พิปูน 
 

พิปูน ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 

9 วัดยางค้อม ยางค้อม 
 

พิปูน ประถมศึกษา (ยังไม่มี SP) 

10 บ้านคอกช้าง นาหลวงเสน 
 

ทุ่งสง ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 

11 วัดกะเปียด กะเปียด 
 

ฉวาง  (ยังไม่มี SP) 

12 บ้านน้ าตก น้ าตก ทุ่งสง ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
13 วัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
14 บ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน ประถมศึกษา (ยังไม่มี SP) 
15 บ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
16 บ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
17 บ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
18 บ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
19 สังวาลวิท ๗ บ้านล านาว บางขัน ขยายโอกาส (ยังไม่มี SP) 
20 วัดควนกอ ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา ประถมศึกษา (ยังไม่มี SP) 



๓๒ 

 

 

 2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง  
     (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินงาน โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
  1) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ระดับ สพท. 
  2) โครงการนิเทศ  ติดตามโรงเรียนประชารัฐแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย 
 3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
1. ระดับสถานศึกษา ตัวแทนผู้สนับสนุน (SP) 
ลงพื้นที่(โรงเรียน) ค่อนข้างน้อย 

องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
(SP) ก าหนดแผนงาน โครงการลงพ้ืนที่ (โรงเรียน)  ร่วมกับ 
สพท. 

2. การลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนโดยตัวแทนผู้สนับสนุน (SP) ไม่มี
หนังสือแจ้งมายัง สพท.เพ่ือร่วมการนิเทศ
ติดตาม 

องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
ควรมีหนังสือแจ้ง สพท.การนิเทศ ติดตามกิจกรรมของ
โรงเรียนร่วมกัน 

3 . โร ง เรี ย น ป ระ ช า รั ฐ  สั ง กั ด  ส พ ป .
นครศรีธรรมราช เขต 2 รุ่นที่ 1 มีจ านวน 
20 โรงเรียน มี SP จ านวน 6 โรงเรียน และ
ยังไม่มี SP จ านวน 14 โรงเรียน 

โรงเรียนควรมี  SP หน่ วยงาน  องค์กรภาครัฐ /เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ ร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ
กันในรุ่น ที่ 1  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) - 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้านวังยวน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  - โครงงานปลูกมะนาวในบ่อซิเมนต์ 
โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช - โครงงานปลูกเห็ดนางฟ้า 

โรงเรียนวัดวังหีบ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
- กิจกรรมดนตรีสากล และ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนบ้านนาเส อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมการสกรีนเสื้อ 
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช น้ าพริกสมุนไพร 

 
4.1.5) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
ตัวชี้ วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 

(สพป.ไม่ต้องรายงานตัวชี้วัดนี้) 

 

 



๓๓ 

 

 

5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
    5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 

5.1.1) การพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน าผล

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 

 
 
หน่วยงาน 

จ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ท าการสอน
ระดับปฐมวัย
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่

จบวิชาเอก
ปฐมวัย 
(คน) 

จ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่

ไม่จบวิชาเอก
ปฐมวัย 
(คน) 

จ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
เพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 
คน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2 333 214 119 100 84.03 
 

 
สรุปผลการด าเนินการ 
1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
                ด าเนินการโดยส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูปฐมวัยทุกคนในสังกัด  เพ่ือก าหนด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา และน าผลการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีครูที่ท าการสอนระดับ
ปฐมวัยทั้ งหมด  จ านวน   333  คน จ าแนกเป็ น  ครู /ครู พ่ี เลี้ ย ง/ครูปฐมวัยที่ จบวิชาเอกปฐมวัย 
จ านวน  214 คน และครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย  จ านวน  119 คน  

2. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดท าโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 โดยด าเนินการกิจกรรมดังนี้  

2.1  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  2.2  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ปีการศึกษา 2561 
  2.3 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

1) เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องการบรรจุครูเอก
ปฐมวัย แต่ไม่สามารถด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้เนื่องจากมีผู้สอบแข่งขันได้น้อย 
2)ครูที่ไม่ได้จบเอกปฐมวัยแต่ได้รับมอบหมาย 
ให้สอนระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรมไม่ครบ
ทุกคนเนื่องจากต้องมีภาระสอนระดับชั้นอ่ืน
ด้วยโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้เข้าอบรม 
3)ครูที่ไม่จบเอกปฐมวัยไม่ถนัดการสอนเด็ก
ปฐมวัยแต่เนื่องจากไม่มีครูปฐมวัยจึง
จ าเป็นต้องสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

1) ขอให้ศึกษาธิการจังหวัดขอใช้บัญชีจากศึกษาธิการ
จังหวัดใกล้เคียงเพ่ือให้บรรจุแต่งตั้งครูเอกปฐมวัยได้ครบทุก
โรงเรียน 
2)เขตพ้ืนที่ได้ก าชับโรงเรียนในสังกัดแล้วแต่เนื่องจากครูมี
จ านวนน้อยจึงไม่สามารถท้ิงนักเรียนห้องอ่ืนๆได้ 
3) เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการโดย อบรมครูวิชาเอกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถสอนในระดับปฐมวัยได้ แต่การอบรมไม่
สามารถโน้มน้าวให้ครูที่จบเอกอ่ืนๆ มีจิตใจผูกพันในการ
สอนปฐมวัย   จึงขอให้ศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการบรรจุ
ครูปฐมวัยตามความต้องการของโรงเรียน 
 
 
 

 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) – 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice  3 ล าดับแรก (ถ้ามี) – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และPLC 
ตัวชี้ วัดที่  1: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผล 

การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ (งบประมาณ 2561) 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร 

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2 1,762  1,762  100 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
 1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  

ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจ ติดตาม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2561) 

ผลการด าเนินการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 202 โรง (เรียนรวม 13 โรง คงเหลือบริหาร
จัดการ 189 โรง) จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 1,790 คน สมัครเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,762 คน  

๒. หน่วยงานมีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง  

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีวิธีการที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทราบ เพ่ือลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา นอกจากนี้ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  
ซึ่งออกตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนได้แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าใจ
กระบวนการพัฒนาและสิทธิประโยชน์ในการน าไปใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และข้อเสนอแนะระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  

3.1 ปัญหาและอุปสรรค คือหลักสูตรมีการอบรมพร้อมกันโดยคนจ านวนมาก การท า
กิจกรรมไม่ทั่วถึง ควรเพ่ิมหลักสูตรให้หลากหลายแต่ต้องตรงตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

3.2 หน่วยพัฒนายกเลิกด าเนินการ จากสาเหตุผู้สมัครเข้ารับการพัฒนามีจ านวนน้อย หรือ
เปลี่ยนสถานที่ด าเนินการออกนอกพื้นที่ห่างไกลมาก เช่น จากภาคใต้ไปภาคเหนือหรือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ครูที่สมัครไว้ไม่สามารถเดินทางไปพัฒนาได้ ประกอบกับนโยบาย สพฐ.ให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีนี้ควรให้อิสระกับครูที่สมัครเข้ารับการพัฒนา  
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 ๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อส่ังการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) – 

4.1 ควรก าหนดให้หน่วยพัฒนาที่หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วก าหนด
สถานที่จัดให้ชัดเจน และต้องจัดตามที่ก าหนดไว้ไม่ว่าผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาจะมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้
ก็ตามเพ่ือให้ความสะดวกกับครู 

4.2 ในกรณีไม่มีความจ าเป็นครูที่สมัครเข้ารับการพัฒนาแล้วห้ามยกเลิก  

 5. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี Best Practice  3 ล าดับแรก (ถ้ามี) – 

ตัวช้ีวัดที่ 2: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ (งบประมาณ 2561-2562) 

 
หน่วยงาน 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตาม
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) 
(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น า
ผลการพัฒนามาใช้ในการเรียน

การสอน 
(คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.นศ.2  1,790 1,790 100 

 
1. สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร 
ผลการด าเนินการ  
การด าเนินงานการพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC บรรลุตามตัวชี้วัด โดย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 และมีความรู้ ความเข้าใจในการน าความรู้จาก
การพัฒนาตามกระบวนการ PLC มาแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 100 

๒. หน่วยงานมีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง  

วิธีการ/ปัจจัยที่ท าให้สามารถด าเนินการบรรจุผลส าเร็จ โดยการแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ครูทุกคน ให้ด าเนินการพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
ทั้งนี้ได้แจ้งให้รู้ถึงสิทธิและประโยชน์ของการท า PLC และเพ่ือน าจ านวนชั่วโมงการท า PLC มาประกอบการนับ
ระยะเวลาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบกับการชี้แจงแนะน าของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ท่ี
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้แนะน าผู้บริหารโรงเรียน ครู จึงท าให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีการพัฒนาตน พัฒนาการสอนและ
พัฒนางานเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

3.ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และข้อเสนอแนะระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

- การตรวจติดตาม มีมาก หลากหลาย  ครู
จึงไม่ได้สอนนักเรียนเต็มที่ 

   เนื่องจากครูรับภาระงานมากหลากหลาย 
ทีทุ่กกระทรวงมอบนโยบาย โครงการให้
โรงเรียนด าเนินการ เช่น กระทรวง
สาธารณสุข ภาระต่างๆ ที่มีมาก ครูจึงไม่ได้
สอนนักเรียนเต็มที่  

 

ควรยกเลิกกิจกรรมการตรวจโรงเรียนที่ไม่จ าเป็น 
เนื่องจากการตรวจติดตามแต่ละครั้ง ครูต้องเตรียมการ
เอกสารรับการตรวจซึ่งใช้เวลาหลายวัน จึงไม่มีเวลาสอน
นักเรียนได้เต็มที่ 
 

 
 ๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) – 

   4.1 ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือต่อยอดการด าเนินงานการพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ : PLC อย่างต่อเนื่อง 

   4.2 ควรให้ครูมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ไม่ควรมีงานอื่นๆ ที่ท าให้ครู
ต้องทิ้งห้องเรียน 

5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


