
 

 

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ด ำเนินงำน          

ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม จำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และได้สรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
ปัญหา อุปสรรค 

1) บุคลำกรส่วนหนึ่งขำดเข้ำใจและขำดควำมตระหนักในกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

2) สถำนศึกษำส่วนใหญ่ขำดแคลนบุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขำดครูผู้สอนวิชำเอกซ่ึงมี    
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัดเฉพำะทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม 

3)  สถำนศึกษำขำดแคลนงบประมำณ ในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 

1) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนำครู โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นกำรพัฒนำครูในด้ำน
กำรจัดท ำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิจัย กำรวัดและประเมินผล 

2) จัดสรรอัตรำบุคลำกรให้พอเพียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูผู้สอนวิชำเอกซ่ึงมีควำมรู้
ควำมสำมำรถควำมถนัดเฉพำะทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม  

3) จัดสรรงบประมำณ เพื่อด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยและพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ปัญหา อุปสรรค 

1) ครูและบุคลำกร ขำดทักษะในกำรพัฒนำงำนอำชีพตำมควำมสนใจของผู้เรียน ที่
หลำกหลำย 

2) สถำนศึกษำขำดแคลนอุปกรณ์และงบประมำณ ในกำรจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงำนอำชีพ 
ที่สอดคล้องกับควำมสนใจของผู้เรียน 

3) ในส่วนของโครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย กำรจัด
อบรมแต่ละครั้งมีเวลำไม่เพียงพอ เนื่องจำกงบประมำณน้อย ท ำให้ต้องรวบรัดเวลำ และ
อำจท ำให้ครูที่เข้ำรับอบรม ไม่สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำได้ทั้งหมด 

4) กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน ไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกครูผู้สอนส่วนหนึ่งไม่ได้จบ
สำขำ/วิชำเอกโดยตรง และนักเรียนส่วนหนึ่งขำดควำมพร้อม 
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5) ส ำหรับกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดของโรงเรียน ปัญหำคือครู
บรรณำรักษ์ไม่ได้จบสำขำ/วิชำเอกบรรณำรักษ์โดยตรง 

6) กำรวัดผลและประเมินผลของครู ส่วนหนึ่งขำดกำรส่งเสริมในเรื่องกระบวนกำรคิด 
7) ด้ำนผู้เรียน นักเรียนมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และนักเรียนไม่เห็นควำมส ำคัญของ

กำรเรียน กำรวัดผลประเมินผล และกำรทดสอบระดับชำติ 
8) ขำดแคลนครูวิชำเอกภำษำอังกฤษ ครูไม่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสอนออกเสียง

ภำษำอังกฤษ หรือครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนำดเล็ก 
9) ปัญหำส่วนหนึ่งในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ คือ ครูไม่ครบชั้น และครูมีภำระงำนอ่ืน

นอกเหนือจำกงำนสอนค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะงำนกรอกข้อมูลหรือกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือ
รำยงำนหน่วยงำนหลำยหน่วยงำน ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เต็มที่ 

10)  ครูผู้สอนขำดประสบกำรณ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว STEM Education และ 
ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รับกำรพัฒนำจำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี(สสวท.)โดยตรง 

11) การจัดท า ID Plan และ  Portfolio ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ส าหรับโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนและผู้เรียนยังไม่เห็นถึงความจ าเป็น
ในการใช้  ID Plan และ  Portfolio ประกอบการเรียนรู้ 

12)  ในส่วนของโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ปัญหาที่ส าคัญคือผู้ปกครองขาดความรู้ด้าน
โภชนาการและขาดความพร้อม ท าให้ไม่ได้เอาใจใส่สุขภาพนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจัดอบรมให้ครูมีทักษะในกำรสอนวิชำชีพพ้ืนฐำนให้กับผู้เรียน 
 2) ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมฝึกทักษะให้กับผู้เรียน 
 3) สนับสนุนงบประมำณและบุคลำกรให้เพียงพอ โดยพิจำรณำจำกภำระงำนที่ชัดเจน จัดให้
มีจ ำนวนครูเพียงพอ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และมีวุฒิตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 
 4) คืนครูให้กับนักเรียน โดยลดภำระงำนอื่นที่ไม่จ ำเป็นนอกเหนือจำกงำนสอน  และจัดให้มี
บุคลำกรสนับสนุนให้เพียงพอ  

5) กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้ครูที่สอนเก่งได้เผยแพร่ ผลงำน และสร้ำง
แรงจูงใจแก่ครคูนอ่ืนๆ ที่สนใจ 
 6) ส่งเสริมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน กำรอ่ำนจับใจควำม  กำรพัฒนำทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์ 
 7) ควรจัดสรรงบประมำณให้ โรงเรียนทุก โรงโดยตรง  เพ่ือขับ เคลื่ อนโครงกำรนี้  
อย่ำงหลำกหลำย เช่น เพื่อจัดซื้อหนังสือส ำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ตำมที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
 8) เน้นให้ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรม
ระดับสถำนศึกษำ ที่เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร เช่น กิจกรรมหน้ำเสำธง
ตอนเช้ำ จัด English Zone  
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 9) หน่วยงำนทุกระดับต้องมีกำรบูรณำกำรข้อมูล เพ่ือไม่ให้กำรรำยงำนมีควำมซ้ ำซ้อน เป็น
ภำระของครูผู้สอน ครูจะได้ใช้เวลำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ 

10) สนับสนุนงบประมำณให้เขตพ้ืนที่พัฒนำครู  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว  
STEM Education และ สสวท.ควรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้วย เพ่ือให้รับทรำบแนว         
ด ำเนินกำร และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

11) ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก ในกำรจัดท ำ ID Plan และ  Portfolio ของนักเรียน
เพ่ือกำรศึกษำต่อ และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ 

12) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในด้ำนกำรดูแลสุขภำพอนำมมัยของ
นักเรียน และวิธีกำรจัดอำหำรให้เหมำะสมตำมหลักโภชนำกำร เพ่ือกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค 
 1) งบประมำณจ ำกัด ไม่สำมำรถพัฒนำบุคลำกรให้คลอบคลุมทุกเป้ำหมำย 
 2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่วนหนึ่ง โรงเรียนไม่ส่งเสริมให้ครูเข้ำรับกำรพัฒนำ เนื่องจำก
ต้องกำรให้ครูสอนนักเรียน 
 3) ขำดกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังจำกต้นสังกัด ในเรื่องกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
 4) กำรตรวจ ติดตำม เก็บข้อมูลต่ำงๆ มีมำกเกินไป ท ำให้กระทบกับกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน เนื่องจำกครูรับภำระงำนมำกหลำกหลำย นอกเหนือจำกงำนสอน จึงไม่ได้สอนนักเรียนเต็มที่  

ข้อเสนอแนะ 
1) จัดงบประมำณให้เพียงพอกับกำรพัฒนำครู 
2) คืนครูให้กับนักเรียน โดยลดภำระงำนอ่ืนที่ไม่จ ำเป็นนอกเหนือจำกงำนสอน  และจัดให้มี

บุคลำกรสนับสนุนให้เพียงพอ 
3) ต้นสังกัดควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกร  และให้เหมำะสมกับควำม

ต้องกำรจ ำเป็น 
4) ควรยกเลิกกิจกรรมกำรตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ไม่จ ำเป็น หรือบูรณำกำรตำมภำรกิจ 

เนื่องจำกกำรตรวจแต่ละครั้ง ครูต้องเตรียมรับกำรตรวจติดตำม ซึ่งใช้เวลำหลำยวัน ท ำให้
ไม่มีเวลำสอนนักเรียนได้เต็มที่ 

 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค 
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 1. การส ามะโนประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับ
กำรศึกษำภำคบังคับเพ่ิมข้ึน สถำนศึกษำบำงแห่งห่ำงไกลจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอ ท ำให้เสียเวลำเดินทำง 
เพ่ือไปขอคัดลอก ทร.14   
 2. หน่วยงำนระดับอ ำเภอส่วนหนึ่ง ขำดควำมเข้ำใจและไม่อ ำนวยควำมสะดวก ในกำร
คัดลอก ทร.14 
      3. สถำนศึกษำบำงแห่งประสบปัญหำในกำรติดตำมเด็กในพ้ืนที่บริกำร ที่ไปเรียนที่อ่ืน 
เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดต่ำงๆ เช่น กำรขำดควำมเข้ำใจและขำดควำมตระหนักของครูผู้รับผิดชอบ 
ผู้ปกครองไม่ให้ควำมร่วมมือ นักเรียนย้ำยถิ่นฐำนตำมผู้ปกครอง 
 4. ระบบฐำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
 5. ส่วนหนึ่งของปัญหำกำรออกกลำงคัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ นักเรียน      
ขำดแรงจูงใจในกำรเรียนให้ส ำเร็จตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 
          1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน ควรท ำข้อตกลงกับกระทรวงมหำดไทย 
ในกำรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำ เข้ำไปสืบค้นข้อมูลประชำกรวัยเรียน (ทร.14) 
ได้เองโดยไม่ต้องขอคัดลอกจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 
     2) ควรจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรติดตำมนักเรียน ในกรณี 
นักเรียนไปเรียนที่อ่ืน หรือมีแนวโน้มออกกลำงคันจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 3) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจงาน ที่ต้องด าเนินการของสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานข้อมูล เพ่ือให้สถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนไดถู้กต้อง 
ทันเวลา  
 4) รัฐควรบังคับใช้กฎหมำย ว่ำด้วยกำรศึกษำภำคบังคับ ให้เกิดผลทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ปัญหา อุปสรรค 
 1. ควำมล่ำช้ำของเครื่องมือติดตำมกำรด ำเนินงำน ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต้นสังกัดแจ้งเครื่องมือติดตำม
และแนวทำงประเมินผล มำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำล่ำช้ำ ท ำให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี อำจจะไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ปัญหำในบริหำรจัดโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ เช่น 
  1) ข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก เนื่องจำกกำรจัดสรร
งบประมำณให้กับโรงเรียน มีขนำดโรงเรียนเป็นหลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งในกำรจัดสรร โดยค ำนึงถึง
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ประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนั้นจึงท ำให้โรงเรียนขนำดเล็กได้รับจัดสรรบุคลำกร 
งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวนน้อย 
    2) ปัญหำครูไม่ครบชั้น ปัจจุบันโรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหำ 
ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตำมสำขำวิชำเอก 
    3) ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 3. ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ขำดแคลนบุคลำกรที่มีทักษะด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูล 
 4.กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนข้อมูล ท ำให้ขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรแจ้งหลักเกณฑ์และรำยละเอียดกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในช่วงต้นปีงบประมำณ
เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
  1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรจัดสรรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้ำง ให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก   
  2) นโยบำยและทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กทุกระดับ ควรมีควำม
ชัดเจนต่อเนื่อง สอดคล้องกันอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
    3) ควรสนับสนุนโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือพัฒนำตนเองให้เข้มแข็งมำกข้ึน เช่น 
สนับสนุนปัจจัยต่ำงๆ ทั้งงบประมำณ สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหำทุนกำรศึกษำ สนับสนุนสื่อ กำรเรียนกำรสอน  เป็นต้น 
  4) ควรจัดสรรอัตรำผู้บริหำรสถำนศึกษำ อัตรำครูผู้สอนส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก 
เพ่ือโรงเรียนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มท่ี 
     5) โรงเรียนขนำดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ เห็นควรให้
โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง 
     6) เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีควำมพร้อม 
ที่จะให้บุตรหลำนไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ไกลบ้ำน เห็นควรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ให้กับโรงเรียน 
ขนำดเล็กในพ้ืนที่ชนบท ห่ำงไกล  ได้บริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 
     7) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำยให้เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ให้ครอบคลุมงำนทั้ง 4 ด้ำน 
  8) ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ควรจัดสรรอัตรำก ำลัง หรือจ้ำง
บุคลำกรที่มีทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลโดยเฉพำะ 
  9) ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนข้อมูล
ปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
 
แหล่งข้อมูล : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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