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ค าน า 

  รายงานผลการด าเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค   
วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการ
ตามประเด็นนโยบาย   และปัจจัยความส าเรจ็ ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ในการตรวจราชการครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือด้วยดี 
จากบุคลากรผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
และหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 101  ถนนชัยชุมพล  
ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80110  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1165, 
0-7533-2619,0-7541-1670  โทรสาร 0-7542-0426 เวบไซต์ http://www.nst2.go.th 
   เขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ครอบคลุมพ้ืนที่ 
8 อ าเภอ จาก 23 อ าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  อ าเภอทุ่งสง  อ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่ 
อ าเภอพิปูน อ าเภอนาบอน อ าเภอบางขัน อ าเภอถ้ าพรรณรา และอ าเภอช้างกลาง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอ
และจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
- ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดตรัง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 

ข้อมูลพื้นฐาน สถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากร (ข้อมูล 20 กรกฎาคม  2563) 
รายการ จ านวน หน่วย 

สถานศึกษาในสังกัด  202 โรง 

นักเรียน 35,315 คน 

ห้องเรียน 1,995 ห้อง 

คร ู 2,157 คน 

บุคลากร สพป.นศ.2 78 คน 

จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน (นักเรียนเป็น 0) 10 โรง 

โรงเรียนขนาดเล็ก (1 - 120) 78 โรง 

โรงเรียนขนาดกลาง (121 - 600) 106 โรง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (601 - 1,500) 8 โรง 

 
 



2 
สถานศึกษาไปเรียนรวม จ านวน 13 โรง 

1. โรงเรียนวัดในไร่ (เรียนรวมกับโรงเรียนวัดมังคลาราม) อ.พิปูน  
    ประกาศเม่ือ 1 พฤศจิกายน  2554 
2. โรงเรียนบ้านปากระแนะ (เรียนรวมกับโรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่) อ.พิปูน  
    ประกาศเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2554 
3. โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (เรียนรวมกับโรงเรียนวัดควนยูง) อ.ฉวาง 
    ประกาศเม่ือ 6 ธันวาคม 2555 
4. โรงเรียนบ้านคลองขัน (เรียนรวมกับโรงเรียนฉวาง) อ.ฉวาง 
    ประกาศเม่ือ 2 กันยายน  2556 
5. โรงเรียนวัดนาเขลียง (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโคกมะขาม) อ.ฉวาง 
   ประกาศเม่ือ 1 พฤศจิกายน  2559 
6. โรงเรียนบ้านเศลาใต้ (เรียนรวมกับโรงเรียนวัดมะปรางงาม) อ.ฉวาง 
   ประกาศเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2559 
7. โรงเรียนวัดภูเขาหลัก (เรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา) อ.ทุ่งใหญ่ 
   ประกาศเม่ือ 1 พฤศจิกายน  2559 
8. โรงเรียนวัดคงคาเลียบ (ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์) อ.ทุ่งใหญ่ 
    ประกาศเม่ือ 4 พฤศจิกายน  2559 
9. โรงเรียนบ้านหนองเตย (ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดหลักช้าง) อ.ช้างกลาง 
    ประกาศเม่ือ 15 พฤศจิกายน  2559 
10. โรงเรียนบ้านหน้าเหมน (ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดมะนาวหวาน) อ.ช้างกลาง 
    ประกาศเม่ือ 9 ธันวาคม  2559 
11. โรงเรียนบ้านป่าพาด(ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดมะปรางงาม) อ.ฉวาง 
      ประกาศเม่ือ 29 พฤศจิกายน  2560 
12. โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 (ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ) อ.ทุ่งสง 
      ประกาศเม่ือ 29 พฤศจิกายน  2560 
13. โรงเรียนวัดควนสะตอ (เรียนรวมกับโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล) อ.ฉวาง 
      ประกาศเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามโยบายการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
…………………………………………… 

การตรวจราชการ กรณปีกติ  
1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม  
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 ๑.1.1  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  

โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือสร้างความตระหนักให้มีเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด    

๑.1.2  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียน ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณสมบัติ ให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ อย่าง
น้อย ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  

๑.1.3  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
  ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ของโรงเรียนทุกคน  เพื่อให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  

๑.1.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
ส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ในหลักสูตรต่าง ๆ   ให้บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนทุกคน  ได้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพ่ือพัฒนาตนเอง            
ให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  

๑.1.5  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวก
แก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 
   นักเรียนมีความสามารถทางด้านทักษะ ความมีระเบียบวินัย ในสังคม โดยได้รับรางวัลในการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับประเทศ,นักเรียนได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ สร้างความ    
ภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ได้ฝึกความเป็นผู้น า ความเสียสละและการท าประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม,ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้รับ
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น,ผู้บริหาร,ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานกิจกรรมดีเด่นด้านลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร สู่สาธารณะชน โดยส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับ
ดีเด่น ต่อเนื่อง 9 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2553-2561  และได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรม
ลูกเสือระดับดี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)   พัฒนาทักษะ (Up 
skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

2.1.1  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการและระบบสารสนเทศ โดยออกแบบพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ  ทั้งโปรแกรมส าเร็จรปู  โปรแกรมจากหนว่ยงาน
ส่วนกลาง  ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเรว็ ประหยัด ทันเวลา 
และเกิดประโยชนส์ูงสุดของการบริหารงานในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา ได้แก่  

     1) การติดต่อประสานงานระหว่างหนว่ยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   เชน่ การรับ-ส่งหนังสือราชการ และ ติดต่อประสานงานอ่ืนๆ ด้วยระบบ AMSS++ 
การแจ้งข้อราชการเร่งดว่น ด้วยช่องทางสื่อสารและเครือข่ายที่หลากหลาย เชน่ กลุ่ม line, Facebook  เป็นต้น 
        2) การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต ์สพป.นคร
ศรีธรรมราเช เขต 2 และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทั้งสว่นกลางและส่วนภูมภิาค และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

     3) การพัฒนาโปรแกรมในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 เชน่ ระบบการจองห้องประชุม, ระบบการขอใช้รถราชการ, ระบบสลปิเงินเดือนออนไลน์ เป็นต้น    
       4) การใช้ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น  google ในการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
จัดท าแบบส ารวจ , แบบสอบถามการประเมิน , การน าเสนองาน , จัดเก็บข้อมูลบน google drive , การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านสื่อมวลชนได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์

     5) การบรหิารการเงินผา่นระบบออนไลน์ เช่น สลปิเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการ
ยื่นภาษีเงินได ้

              6) การติดตามผลการด าเนนิงาน ประสิทธภิาพการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรผ่านระบบ
ต่างๆ เชน่  KRS , ITA ,ระบบรายงานผลการบริหารจัดการของ สพท.ผ่านเวบไซต์ http://eva.obec.expert/  เป็นต้น  

      7) การน าสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสงักัดทุกประเภทผา่น Online  
      8) การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนได้เกิดการเรียนรู้ดว้ยวธิีการที่หลากหลายเข้าถึง

บทเรียนและองค์ความรู้ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  โดยใช ้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างหลากหลาย ได้แก่ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV, DLIT, Facebook, ZOOM , Line , YouTube  
และโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น Photoshop และ Application เป็นต้น 

      9) การพัฒนาเครือข่าย เพ่ือการมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้สว่นเสียในการพัฒนา เช่น  
การท า MOU ร่วมกัน ในสังกัด  ตลอดจนการท า MOU ระหว่างองค์กรต่างสังกัดเพ่ือการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะ 
มีความรู้ ความสามารถ ให้มีความพร้อมในการเปลีย่นแปลงสู่ศตวรรษที่ 21  

 
 
 

http://eva.obec.expert/
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  2.1.2  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
       1) งบประมาณ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 
       2) บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถและทักษะในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

 2.1.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
            1) หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาอย่างเพียงพอ 

      2) ควรมีการพัฒนาให้ความรู้ กับบุคลากรทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องตามภาระงานที่รับผิดชอบ 

      3) เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละช่วงวัย 
2.1.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

       1) การน าเทคโนโลยีมาใช้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร ต้องรื้อฟ้ืนองค์ความรู้ที่เคยมีอยู่
แล้ว (Re-skill)   และพัฒนาทักษะเดิมให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น (Up skill)  และสามารถฝึกเรียนรู้ทักษะใหม่  (New 
skills)   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน  
       2) จัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เหน็ความส าคัญ และสามารถพัฒนางานให้เหมาะกับในยุค 
New Normal รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

2.1.5  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 

 1) มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบทัง้ในระดับเขตพ้ืนที ่และระดับสถานศึกษา 
       2) การจัดการศึกษามีคุณภาพ ผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆ  

 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ 
และมีงานท า 

 2.2.๑ ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

 ให้โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) มอบนโยบายในการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้
ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ 
/2564 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ได้ก าหนดจุดเน้นข้อที่ ๒ คือ ๑ โรงเรียน ๑ งานอาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน และ
สอดแทรกความรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสนใจและความถนัดของตนเอง พร้อมทั้งจัดเก็บผลงานการเรียนรู้ ใน
รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน  

       จากการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  ดังนี้ 
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๑) นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน ในรูปแบบ  ID Plan และ  Portfolio  เพ่ือการศึกษา 
ต่อและการประกอบอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความถนัดของตนเอง ได้มีข้อมูลผลการเรียนรู้ของตนเองที่ผ่านมา ว่า
ตนเองได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรบ้าง และมีความถนัดและท าได้ดีในด้านไหน เพ่ือน าไปประกอบการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และการประกอบอาชีพต่อไป 
   2) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีการส่งเสริมงานอาชีพ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
              ๓) โรงเรียนทุกโรงในสงักัด ได้รับการนิเทศ ติดตามในการส่งเสริมการเรยีนการสอนงานอาชีพ 

2.2.2  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี  

 2.2.3  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
-ไม่มี  

 2.2.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
   -ไม่มี 

 2.2.5  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

-ไม่มี 
2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
  2.3.1  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
แบบทวิศึกษาโดยให้สอดคล้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรม
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือร่วมกันด าเนินงานโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

 2.3.2 ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
  1) การประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจในการเข้ารับการเรียนฝึกอาชีพ และ

ระบบทวิภาคี แก่นักเรียน และผู้ปกครอง ยังไม่ทั่วถึง ท าให้ผู้ปกครองขาดความสนใจในการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าเรียนในระบบทวิภาคี 

  2) นักเรียนยังขาดข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และยังไม่เห็นถึงข้อดีของการเข้ารับการฝึก
อาชีพตามตลาดแรงงานในอนาคต   
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 2.3.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

ถึงข้อดี ข้อเสีย ของการเรียนในระบบทวิภาคี การฝึกอาชีพ เพ่ือสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพใน
ตลาดแรงงาน และเพ่ิมความม่ันใจแก่ผู้ปกครองในการประกอบอาชีพของบุตรหลานในอนาคต 

 2.3.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  -ไม่มี 

  2.3.5  ปัจจัยความส าเรจ็  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 52 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการ การเข้ารับการ
ฝึกอาชีพ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 9 ราย ได้จดัส่งให้รายชื่อให้ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
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3. ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

3.1.๑ ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

 ให้โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ /2564 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ก าหนดจุดเน้นข้อที่ ๔ คือ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ยกชั้น
เรียน  เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
(การเรียนรู้ 3Rs8Cs  โดยที่ 3Rs คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ  
(A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)  8Cs) 
    จากการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

   1. ทุกโรงเรียนมีแผนในการขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ จุดเน้นข้อที่ ๔ คือ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ยกชั้นเรียน 
     2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะนักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น   
     3. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  

3.1.2  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี  

3.1.3  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
-ไม่มี  

3.1.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 -ไม่มี 

 3.1.5  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

-ไม่มี 
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3.2 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  

3.2.๑  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
นโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดีมาก ครูที่เขา้รับการพัฒนาไม่ต้องทิ้งห้องเรยีนและ

นักเรียน แตเ่นื่องจากเป็นเรื่องใหม่และเป็นนโยบายที่ให้ด าเนนิการทั้งประเทศพร้อมกัน โดยมสี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเป็นหนว่ยรับนโยบายและโรงเรยีนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์สอบอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และมีหนว่ยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและบุคลากรหลายฝา่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ปัจจุบนัเทคโนโลยีและบุคลากรยงัไม่มีความพร้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ จึงไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้  

 3.2.2 ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค  
พบว่า การสั่งการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะศูนย์พัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ(HCEC) ไม่มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ) ด าเนินการให้ชัดเจน แต่ต้องการผลงาน การสั่งงานทางไลน์รวดเร็ว แต่ขาดความ
ชัดเจน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่องได้ ทั้งนี้   ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งรับต้องประสานศูนย์สอบและต้องประสาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในเขตจังหวัด เพื่อให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการทดสอบและเข้ารับการพัฒนา จากการด าเนินการทดสอบผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม และข้าราชการครูด้านภาษาอังกฤษ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกมา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ว่าต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป   

 3.2.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย  
การสั่งการจากศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ต้องก าหนดชัดเจน ก าหนดเวลา

ทดสอบให้ก าหนดช่วงเวลาให้ชัด และเมื่อสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องด าเนินการพัฒนาอย่างไร ช่วงเวลาไหน ต้อง
ก าหนด ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ   

3.2.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
นโยบายดีมาก แต่การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการ   
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3.2.5 ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร)  

นโยบายมีความโดดเด่น เป็นจดุแข็งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีประโยชน์ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการทดสอบและเข้ารับการพัฒนา ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรยีนและโรงเรียนจึงมีประโยชน์ตอ่นักเรียนและโรงเรยีน 
รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย  
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4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

4.1.๑  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายโดยการ 

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศึกษาการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  
ทาง www.deep.go.th และลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
    จากการขับเคลื่อนการด าเนินงาน สง่ผลให้โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) โดยเป็นทางเลือกในการพัฒนาผู้เรียน 

4.1.2  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่มี  

4.1.3  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
-ไม่มี  

4.1.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
   -ไม่มี 
 4.1.5  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

-ไม่มี 
 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 4.2.1  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี

การศึกษา 2563  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และด าเนินงาน
โครงการ การพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยก าหนดประชุมระหว่างวันที่  24-
25 กุมภาพันธ์   2564 ณ โรงเรียนฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
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  4.2.2 ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค                                                                           
  1)ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) ท าให้ต้อง

ปรับแผนการด าเนินงาน ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
   2)ขาดแคลนครูผู้สอนที่จบสาขาวิชาเอกปฐมวัย และมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก  
ที่ครูไม่ครบชั้น  

  3)ขาดแคลนงบประมาณ ในการจัดอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 4.2.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

   1) นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ในรูปแบบนิเทศออนไลน์  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆทั้ง กลุ่ม line facebook  

  2)บูรณาการการนิเทศ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษา โดย
ก าหนดแผนนิเทศ และด าเนินการครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด 
   3)จัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ครูปฐมวัย และขยายผลในรูปของ
เครือข่าย  

 4.2.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 1) ควรพิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง ครูที่จบสาขาเอกปฐมวัย และเพ่ิมงบประมาณในการจัด

อบรม ตลอดจนการพัฒนาสื่อปฐมวัย 
  2) ควรให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ในทุกมิติ  
 4.2.5 ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้ เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย  
หรือไม่ อย่างไร) 

-จะสรุป รายงานในรอบถัดไป- 
 4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  4.3.1 ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการ
ประสานงานแนวการด าเนินการกับโรงเรียน ให้โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน เพ่ือให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
และนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งในส่วนของนักเรียนพิการทั้ง 9 ประเภท และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดย
การช่วยเหลือทางการศึกษาจากผลการคัดกรอง และให้ครูที่รับผิดชอบจัดท าแผน IEP ในการช่วยเหลือและพัฒนา
ให้ตรงกับจุดด้อยและจุดเด่นที่ควรพัฒนาและส่งเสริม ซึ่งโรงเรียนและผู้รับผิดชอบด าเนินการและเข้าใจแนวทางและ
นโยบายของต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่ ได้ยืนยันข้อมูลในระบบ  SET ให้แก่โรงเรียนในสังกัด พร้อมกับท า
สัญญาจ้างของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม จ านวน 26 คน 
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4.3.2 ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค 
  โรงเรียนมีการคัดกรองอย่างเป็นระบบ แต่พบว่าส่วนหนึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน 
IEP  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
ท าให้การด าเนินการในบางข้ันตอนขาดหายไป 
  4.3.3 วิธีการแก้ไข ที่เกิดจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
  ด้านการจัดท าแผน IEP และการช่วยเหลือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด าเนินการให้
ข้อแนะน าและแนวทางการด าเนินการกับผู้รับผิดชอบ 

4.3.4 ข้อเสนอแนะผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
     ต้นสังกัด ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองนักเรียนและการจัดท าแผน IEP ตลอดจน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

4.3.5 ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมและเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบายหรือไม่ 
อย่างไร  (อยู่ระหว่างด าเนินการ จะรายงานในรอบถัดไป) 
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5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 5.1.๑ ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ด าเนินการเพ่ือร่วมขับเคลื่อน

การด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
และบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และได้ร่วมประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อม เพ่ือจัดท าแผนที่
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษา โดยก าหนดพิกัดท่ีตั้งและระยะทางการเดินทาง
ระหว่างแต่ละโรงเรียน ข้อมูลพ้ืนที่โรงเรียน จ านวนนักเรียน ครู ลงบนแผนที่ และได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ที่มีความพร้อมเป็น “โรงเรียนคณุภาพของชุมชน”  ตามแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพที่ สพฐ. 
ก าหนด จ านวน 15 จุด ให้เป็นโรงเรียนหลัก ดังนี้ 
 จุดที่ 1  โรงเรียนชุมชนวัดส าโรง  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน   10 โรง 
 จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านชายคลอง  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน      7 โรง 
 จุดที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน      8 โรง 
 จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน     7 โรง 
 จุดที่ 5 โรงเรียนบ้านไสใหญ่  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน     7 โรง 
 จุดที่ 6 โรงเรียนวัดท่ายาง  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน   13 โรง 
 จุดที่ 7 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน     7 โรง 
 จุดที่ 8 โรงเรียนบ้านนาเส  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน     7 โรง 
 จุดที่ 9 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน     7 โรง 
 จุดที่ 10 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน   14 โรง 
 จุดที่ 11 โรงเรียนวัดล านาว  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน   10 โรง 
 จุดที่ 12 โรงเรียนบ้านหนองเจ  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน    7 โรง 
 จุดที่ 13 โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านนาวา มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน    9 โรง 
 จุดที่ 14 โรงเรียนวัดเจริญมิตรภาพที่ 227 มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน  13 โรง 
 จุดที่ 15 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  มีโรงเรียนเครือข่าย จ านวน    8 โรง 
 โดยมีโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร  เป็นโรงเรียนน าร่อง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 และได้เสนอของบประมาณลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 34,671,500.00 บาท 
 5.1.2  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
   ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีแนวคิด “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” มีนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียนน้อยกว่า 120 คน สู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แต่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน กล่าวคือ  
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1. ขาดความชัดเจนในบางเรื่องของขั้นตอน/วิธีการด าเนินงานในระยะแรก ท าให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

2. ระยะเวลาของการด าเนินงาน การสั่งการในแต่ละเรื่อง/ประเด็นกระชั้นชิดมาก ท า
ให้ผลการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. มีการสั่งการจากหลายฝ่าย ซ้ าซ้อน  
4. ไมมี่งบประมาณเพ่ือสนับสนุน ส าหรับการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน 

 5.1.3  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 การท างานเป็นทีม และมีการส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยการประสานงานให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือกันของหลายกลุ่ม/ฝ่าย โดยวิธีการเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ การนัดประชุม หรือการติดต่อประสานงาน
ทางโทรศัพท์ การพบปะติดต่อพูดคุย และการปรึกษางานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง จนท าให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้ง 

 5.1.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  -ไม่มี 
 5.1.5  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่ 

- ระดับปฐมวยั (อนุบาล 3 ขวบ, 4 ขวบ, 5 ขวบ) 
- ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เปิดสอนหลักสตูรปกติ 8 กลุ่มสาระ โรงเรยีนเปน็ศูนย์กลางของอ าเภอ         

พิปูน มีจ านวนเนื้อที่เพียงพอตามเกณฑ์ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ สามารถรองรบัการจัดห้องเรียนเพ่ิมเติมได้ และเป็น
อ าเภอขนาดเล็กห่างไกลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มากที่สุด โรงเรยีนเครือข่าย
มีความยากล าบากในการเดินทางไปเรียนที่อ าเภออ่ืน โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เปน็โรงเรยีนหลัก ที่สามารถน านักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่ายมาเรยีนรวมและสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้เปน็อย่างดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชมุชนและผู้ปกครอง ภายใต้ค าขวัญ “วชิาการเด่น เน้นคุณภาพ กิจกรรมครบวงจร”  และมี
ความพร้อมในการที่จะบรหิารจดัการโรงเรยีนเครือข่ายเพ่ือให้เป็นสถานที่จัดกิจรรมการเรียนการการสอนและแหล่งการ
เรียนรู้ได้หลากหลาย ดังนี ้

 

ที ่ โรงเรียนเครือข่าย แผนการพัฒนาพื้นที่ 

1 ชุมชนวัดกะทูนเหนือฯ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 

2 วัดนางเอ้ือย ใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัย 

3 บ้านห้วยกลาง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เกี่ยวกับการขยายพืชผลทางการเกษตร 

4 บ้านปากระแนะ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
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ที ่ โรงเรียนเครือข่าย แผนการพัฒนาพื้นที่ 

5 วัดในไร่ ใช้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน 

6 ชุมชนบ้านปากเสียว ใช้เป็นแหล่งสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกฝนอาชีพ 

7 บ้านวังวัว ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เกี่ยวกับการขยายพืชผลทางการเกษตร 

8 บ้านคุ้งวังวัว ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เกี่ยวกับการขยายพืชผลทางการเกษตร 

9 วัดมังคลาราม ศูนย์ออกก าลังกาย และ สนามฟุตบอล 

10 วัดโบราณาราม ศูนย์ออกก าลังกาย และ สนามฟุตบอล 

11 บ้านเหนือคลอง ศูนย์กลางส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และระบบนิเวศ 

12 บ้านนาเหนือ ศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

13 วัดทุ่งนาใหม่ ศูนย์กลางศาสนา และวัฒนธรรมชุมชม 

14 วัดยางค้อม ศูนย์ฝึกทักษะสร้างอาชีพชุมชน 
 5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (เฉพาะ สพม.) 
 5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 5.3.๑  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
 1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 

2 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการ 
 ที่เป็นเลิศ (best practice) ของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

      2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 ได้รับการ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5.3.2 ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
    โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 4 โรง  ยังขาดแคลน ครูตามวิชาเอก และครูครบตามวิชาชีพ 

    5.3.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 - โรงเรียนพัฒนาตามศักยภาพที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
     5.3.4  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
              1) สพฐ.ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้เป็นระบบ   

มีแนวทางการพัฒนาชัดเจน  มุ่งสู่ความยั่งยืน  
  2) ก าหนดตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
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 5.3.5 ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
  1) โรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 10 โรง  ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดหนองดี 2) โรงเรียน              
วัดควนกอ 3) โรงเรียนวัดท่ายาง 4) โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 5) โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว  
6) โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 7) โรงเรียนวัดหน้าเขา 8) โรงเรียนบ้านปากแพรก 9) โรงเรียนวัดล านาว  
10) โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) โรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 46 แห่ง ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ
สิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3) โรงเรียนวัดไม้เรียง ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด เข้ารับ 
การประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
  4) โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 5.4.๑  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้คัดเลือกโรงเรียนบา้นเขาวง เป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประเภท Stand Alone ที่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจาก
โรงเรียนอ่ืนมากกว่า 10 กโิลเมตร เช่น ห่างไกลจากโรงเรยีนบ้านหนองเจ(โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ระยะทาง 24 
กิโลเมตร และห่างไกลจากโรงเรยีนวัดล านาว(โรงเรยีนคุณภาพของชุมชน) ระยะทาง 19 กิโลเมตร ท าให้นักเรยีนไม่สามารถ
มาเรียนในโรงเรียนอ่ืนได้ 
  โรงเรียนบ้านเขาวง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ มีจ านวนเนื้อที่ 10 ไร่ มีนักเรียนจ านวน 67 คน มีครู
จ านวน 3 คน ผู้บรหิาร – คน นักเรียนสว่นใหญ่มฐีานะยากจนและผู้ปกครองสว่นใหญ่เป็นลกูจ้างสวนยางพารา สภาพ
ชุมชนบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนขนบท มีประชากรประมาณ 500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า และสวนยาง อาชีพหลกัของชุมชน คือ ท าสวนยาง โรงเรียนตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ า ขาดแคลนน้ าในชว่งเดือน
ธันวาคม – เมษายน ต้องขอน้ าจากองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นนิคมเกือบทุกปี 

และได้เสนอของบประมาณลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 9,754,800.00 บาท 

โรงเรียนมีจ านวนเนื้อที่เพียงพอ และจัดสร้างอาคารตามขนาดพ้ืนที่  มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเพียงพอ เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้มี
ความพร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่น 

 
 



    18 
 

  1. อาคารเรียน ป.1 ก 
  2. อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 
  3. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 
  4. อาคารห้องส้วม สปช.601/26 

5. อาคารอนุบาล 
  6. เรือนพยาบาล 
  7. ห้องครัว 
  8. สนามฟุตบอล 
  9. หอพระ, เสาธง, แปลงเกษตร 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้มีความเหมาะสมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีสถานที่ออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจที่ดีของนักเรียนชุมชน โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะอาชีพต่อไปในอนาคต 

.  5.4.2 ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
   ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีแนวคิด “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” มีนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียนน้อยกว่า 120 คน สู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แต่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน กล่าวคือ  

1. ขาดความชัดเจนในบางเรื่องของขั้นตอน/วิธีการด าเนินงานในระยะแรก ท าให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

2. ระยะเวลาของการด าเนินงาน การสั่งการในแต่ละเรื่อง/ประเด็นกระชั้นชิดมาก ท า
ให้ผลการด าเนินงานขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. มีการสั่งการจากหลายฝ่าย ซ้ าซ้อน  
4. ไม่มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุน ส าหรับการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน 

5.4.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
การท างานเป็นทีม และมีการส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยการประสานงานให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือกันของหลายกลุ่ม/ฝ่าย โดยวิธีการเช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ การนัดประชุม หรือการติดต่อประสานงาน 
ทางโทรศัพท์ การพบปะติดต่อพูดคุย และการปรึกษางานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง จนท าให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีทุกครั้ง 

5.4.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
  -ไม่มี 
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 5.4.5  ปัจจัยความส าเรจ็  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

 โรงเรียนบ้านเขาวง เปิดสอนระดับปฐมวยั(อนุบาล 1 – 3) และระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  เปิดสอน
หลักสูตรปกติ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปน็ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง เชน่ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผักสวนครัว เป็นต้น  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พิจารณาประเมินการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสามารถลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
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การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
ประเดน็การรายงานผลการตรวจราชการกรณีพิเศษ  (COVID , PM 2.5)  

ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  สป. 38/2564 
1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 

1.1  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
1.1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 188 โรงเรียน ที่ต้องปิดเรียน ระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2564 ตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียน
ทั้งหมด 188 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ ON Hand คือ เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด 
คิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งในจ านวนดังกล่าว ได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันมากกว่า  1 รูปแบบ ได้แก่ จัดร่วมกับแบบ ON-AIR คือเรียนโดย DLTV (KU-BAND) 
จ านวน 29 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 15.43 จัดร่วมกับแบบ ONLINE คือเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) 
จ านวน 43 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 22.87 และจัดร่วมกับแบบ ON Demand คือเรียนผ่าน Application จ านวน 
24 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 12.77 

1.1.2 การบริหารจัดการทั่วไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในเรื่อง 1) 
ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค เช่น การก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน
ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า
อาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ       2) ด้านการเรียนรู้ เช่น มีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์แนะน าการปฏิบัติเพ่ือสุขอนามัยที่ดี วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล โดยค านึงถึงการเรียนรู้ โดย
เน้นตัวชี้วัด ต้องรู้  เป็นหลัก 3) ด้านนโยบาย เช่น มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 แก่
นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวัน
แรกของการเปิดเรียน 4) ด้านการบริหารการเงิน เช่น มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์จ าพวกหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่  เพ่ือใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการด าเนินการครบทุกโรงเรียน 

1.1.3 การบริหารจัดการอาหารเสริมนม โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้ประสานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือขอรับการจัดสรรเป็นนมกล่อง UHT ในช่วงระหว่างวันที่  6- 20 มกราคม 2564 และได้มอบ ให้แก่
นักเรียน พร้อมกับการมารับ-ส่งใบงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

1.1.4 การบริหารจัดการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดได้จ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนในช่วง
ระหว่างวันที่ 6- 20 มกราคม 2564 คนละ 220 บาท คือ จ านวน 20 บาท/คน/วัน จ านวน 11 วันพร้อมทั้ง
จัดท าเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายงบประมาณ  
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1.2 ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
     ข้อค้นพบ 

นักเรียนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่เรียนด้วยรูปแบบ On-Hand และนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 
และมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเรียนผ่าน On-Line รูปแบบการเรียนนั้นสถานศึกษาจัดตามความเหมาะสมของแต่
ละพ้ืนที่ การติดต่อประสานงานมีการน าแอพพลิเคชั่น (Application) ในการส่งข้อความ ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 
เช่น Line, Facebook เพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองในการการจัดการเรียนการสอนได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 การบริหารจัดการอาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดสรรนมพาสเจอไรซ์ และนมชนิด  
ยูเอช ที ให้แก่นักเรียน ส าหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 
มกราคม 2564 รวม 11 วันท าการ โดยจัดสรรให้พร้อมกับการมารับ-ส่งใบงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
นักเรียนส่วนใหญ่เรียนด้วยรูปแบบ On-Hand คือจัดใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนส าเร็จรูป ให้
นักเรียนรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นครู
คอยช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเรียนผ่าน On-Line ได้ โดยครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือ 
ที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจค่อนข้างดีมาก 
 ปัญหาอุปสรรค  

 1. นักเรียนเกิดความชะงักในการเรียนรู้ เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีการ
เรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 

2. ครอบครัวขาดความพร้อมในการสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้าน เนื่องจาก
ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพ จึงไม่มีเวลาในการเอาใจใส่การเรียนของบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ 

3. แบบฝึกหัดหรืองานที่มอบหมายให้นักเรียน ควรมีความยากง่ายเหมาะสม นักเรียนสามารถศึกษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และไม่เยอะจนเกินไป ไม่ต้องมีใบงานหรือแบบฝึกหัดครบทุกวิชา โดยอาจใช้รูปแบบ  
บูรณาการ เพ่ือลดภาระงานของผู้เรียน ไม่สร้างความเบื่อหน่าย 
 1.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

นักเรียนบางส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับครูประจ าชั้น เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดี
เท่าที่ควร เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับใบงานที่ครูแจกให้ไม่สามารถคลายข้อสงสัยได้ เพราะบางครอบครัว
ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในเรื่องท่ีนักเรียนต้องการทราบ ซึ่งทางโรงเรียนจะท าการสอนซ่อมเสริมให้หลังเปิดเรียนปกติ 
 1.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจัดท าและพัฒนาแบบเรียนส าเร็จรูปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
เน้นตัวชี้วัดที่ผู้เรียนต้องรู้และควรรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
 1.5 ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวกแก่
ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 

โรงเรียนให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนนั้น  
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กระทรวงศึกษาธิการได้ให้อ านาจกับเขตพ้ืนที่และโรงเรียน  ในการจัดรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละ

พ้ืนที่ โดยต้องหารือกันระหว่างโรงเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง เพ่ือให้การเรียนการสอนสอดคล้องกันมากท่ีสุด 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียน
เพียงจะดูแลการจัดการศึกษาให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการศึกษาที่ดี 
ไม่ใช่เรื่องของความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่จะต้องสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตที่จะเกิดข้ึนได้ โดยความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการน าแอพพลิเคชั่น (Application) ในการส่ง
ข้อความ ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น Line, Facebook เพ่ือช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครอง
ในการการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และเป็นแนวทางการแก่โรงเรียนในการปรับปรุงและพัฒนา 
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะน าช่องทางการเรียนทางไกลให้กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้
โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาด าเนินการจัดเตรียมใบงาน หนังสือ อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน และการเว้นระยะห่างทางสังคมในการเข้ารับเอกสาร/ใบงาน และการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ การใสห่น้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ 
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ประเด็น 1.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
   ไม่ได้รับผลกระทบ 
              ได้รับผลกระทบ 

1.2.๑ ผลการขับเคลื่อนนโยบาย       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้แจ้งและก าชับให้สถานศึกษา 

งดการเผาขยะและเศษวัสดุ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน หากเกิดหมอกควันและ
ฝุ่นละอองให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ที่สามารถป้องกัน ฝุ่นละอองได้ และให้ด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และหากได้รับผลกระทบให้รายงานมายังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

จากการด าเนินงานดังกล่าว ปรากฏว่า  ไม่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดได้รับผลกระทบจาก 
ฝุ่นละออง PM 2.5 
 1.2.2 ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

- ไม่มี 
1.2.3 วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

- ไม่มี 
1.2.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
      - ควรจัดตั้งศูนย์อ านวยการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
1.2.5 ปัจจัยความส าเร็จ(ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบทางบวก 

แก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างท่ีดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ อย่างไร) 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  

เขต 2 ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่มีการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น ท าให้ไม่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกิน
มาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


