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     ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
     เป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการปฏิบัตริาชการ 

หรือการปฏิบัติภารกจิของหน่วยงานให้บรรลเุป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและกอ่ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด เป็นธรรม โปร่งใส และมปีระสทิธิภาพตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ก ากับ เรง่รัด ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของ ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อใหก้ารตรวจราชการ และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการกระทรวงศึกษาการพ.ศ. 2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ได้ด าเนินการตามกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๑ ตามกรอบ
ประเด็นนโยบาย ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดกาญจนบรุี เพื่อน าผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบรุี และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

 

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี 
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1. หลักการและเหตุผล 

การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบรหิารราชการแผ่นดินที่จะท าให้ 
การปฏิบัตริาชการหรือการปฏิบัตภิารกจิของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกบัแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมปีระสทิธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติว่า การบรหิารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
แก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ โดย
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความต้องการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับผิดชอบและมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงและปลัดกระทรวง ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และ ข้อ ๘ ก าหนดให้การตรวจราชการด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี
หรือตามที่ได้รบัค าสั่งจากผู้บังคับบญัชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรโีดยให้จัดท าแผนการตรวจราชการ
ประจ าปีให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน และเครื่องมือในการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผล
ระดับนโยบาย การนเิทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อการปรบัปรงุพฒันาการบรหิารจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกอบกบัค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อ 5 (4) ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคมีอ านาจหน้าทีส่นบัสนุนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบและประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด สงักัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกบัหน้าทีค่วามรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดรายละเอียดแนวทางการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนยิง่ข้ึน นอกจากนั้น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบง่ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (4) ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น เพือ่ให้
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสทิธิภาพ  
เกิดประสทิธิผล เป็นระบบ มีกรอบและมีแนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติใหเ้ห็นผล 
เป็นรปูธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามกรอบนโยบายการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑ เพื่อสนบัสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผูส้นับสนุนการ
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดบัส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อให้การตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
ด าเนินไปอย่างมรีะบบและมปีระสิทธิภาพ ต่อไป 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบรุี ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรกำรขับเคลือ่นพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เขตตรวจรำชกำร ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อใหส้ถำนศึกษำได้พัฒนำคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำให้มปีระสทิธิภำพ 
ประสิทธิผลและเป็นไปตำมนโยบำย จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
และสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
 2.2 เพื่อประสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานและสถานศึกษาในจงัหวัด 
 2.3 เพื่อประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด การขับเคลื่อน 
ตามนโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ขอบเขต 
  รายงานผลการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุ ี
 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต น าไปสู่การพฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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5. กลไกการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
5.1 การตรวจติดตาม (Inspection and Monitoring) เป็นลักษณะการตรวจติดตามในเรื่องที่

เป็นทีส่นใจการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/
ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ( Key Risk Area : KRA ) ที่จะเปน็อุปสรรค หรือทีจ่ะท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย 
ไม่ประสบความส าเร็จเพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรบัตรวจ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้รหิารในส่วนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 

5.๒ การก ากบัติดตาม (Monitoring) ก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
5.๓ การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ 

1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 
(Ongoing Evaluation) 

2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพื่อประเมนิความก้าวหน้า แนวโน้มการ
บรรลเุป้าหมายรวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่ พบว่า มีปัญหาหรือแนวโน้มทีจ่ะไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3) การติดตามประเมินผลโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ Software เพื่อการตรวจราชการ
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

5.4 การตรวจสอบ (Audit)  อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงบประมาณ 

5.5 ระบบข้อมลูสารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ ระดับภาค 
และระดบัจงัหวัด ที่มีการพฒันาใหส้ามารถสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้าน
นักเรียนนกัศึกษาสถานศึกษา บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ และข้อมลูจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ข้อมลูจากการส ารวจและข้อมลูจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

 

6. ประเภทการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ  
และการตรวจราชการกรณีพิเศษ โดยการตรวจราชการแต่ละประเภทมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 การตรวจราชการกรณีปกติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการตรวจติดตามในเรื่อง
ที่เป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตร์กระทรวง ซึง่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญรวมทัง้การตรวจราชการเชิงรกุในเรื่องทีเ่ป็นปัญหาการศึกษาในพื้นทีเ่ฉพาะเขต
ตรวจราชการ ซึ่งมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหาย 
แก่ประชาชน จ านวน ๑๕ นโยบาย ดังนี้ 

1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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3) การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
4) การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห ์
5) การเพิม่สัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ 
6) การพฒันาก าลงัคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
7) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพเิศษ 

อย่างเร่งด่วน (ICU) (ไม่ติดตาม) 
8) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
9) การอ่านออกเขียนได ้
10) การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
11) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดบัภูมิภาค (ศธจ.) 
12) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ไม่ติดตาม) 
13) การยกระดับคุณภาพการ ศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้

และพื้นที่พเิศษ (ไม่ติดตาม) 
14) การพฒันาครูทัง้ระบบ 
15) การพฒันาผูเ้รียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

6.๒ การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตาม และประเมินผลเพือ่ผลักดันใหเ้กิดการผนกึ
ก าลังทั้งในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การ
บรรลผุลส าเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตรใ์นทุกพื้นที่ทีเ่กี่ยวข้องและตามหลกัการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีส าหรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านัก
นายกรัฐมนตรีก าลังด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศให้
กระทรวงและส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการตรวจราชการแบบบรูณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 

6.๓ การตรวจกรณีพเิศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ  
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปี ได้แก่ นโยบายส าคัญเรง่ด่วน และการมอบหมายของ
ผู้บังคับบญัชาเป็นกรณีไปเรื่องที่เป็นปญัหาส าคัญในพื้นทีม่ีผลกระทบตอ่นโยบายของรัฐบาลและมีความเสี่ยง
สูงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของหน่วยงาน
การศึกษาอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพบิัติการร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นต้น 
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7. กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  7.1 การจัดท าแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
   1) ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษา
วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส าคัญ และพิจารณาความเช่ือมโยง
ภารกิจขององค์กรตามระเบียบกฎหมายก าหนด ได้แก่ พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
การ พ.ศ. 2546ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 25๖๐ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 19/2560 และ
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒) จัดท าร่างประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารแผนการตรวจราชการฯ 
 ๓) ฝ่ายเลขานุการน าเสนอร่างประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารแผนการตรวจราชการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔) ยกร่างและพฒันาเครือ่งมือหรือแบบรายงานผลการด าเนนิงานตามนโยบายการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๕) จัดท าแผน และคู่มือสนบัสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
 ๖) ประชุมช้ีแจง ประสานแผนการตรวจราชการฯ และกรอบแนวทางการตรวจราชการฯ ตาม
คู่มือสนับสนุนการตรวจราชการฯ แกส่่วนราชการระดับกระทรวง ระดบัภาค และระดบัจังหวัด และส่วน
ราชการหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

7.2 การตรวจราชการ 
การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที ่1-1๘ ด าเนินการใน ๒ รูปแบบ ดังนี้  
รูปแบบที ่1 การตรวจราชการตามรอบปกต ิ2 รอบ/ป ี 

รอบที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม 
๒๕๖๑ 

รอบที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑ 
การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของกระทรวงโดยมีส านักงานศึกษาธิการภาคเป็น

หน่วยสนับสนุนและประสานการตรวจราชการระดบัภาค และมสี านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วย
สนับสนุนและประสานการตรวจราชการระดบัจงัหวัด โดยมสี านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและมผีู้ช่วยผู้ตรวจราชการเป็นผูส้นับสนุนและประสานการตรวจราชการ
ระดับกระทรวง 

รูปแบบที่ ๒ การตรวจราชการแบบบรูณาการ 
รอบที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐– มีนาคม ๒๕๖๑ 
รอบที่ ๒ ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการบรูณาการร่วมกบัผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่น ตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการของส านัก
นายกรัฐมนตรีโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ท าหน้าที่ประสานแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมส านักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงทีเ่กี่ยวข้อง 

รูปแบบที ่๓ การตรวจราชการแบบกรณีพเิศษ  
เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ

ตรวจราชการประจ าปี ได้แก่ นโยบายส าคัญเรง่ด่วน และการมอบหมายของผูบ้ังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรือ่งที่
เป็นปญัหาส าคัญในพื้นทีม่ีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลและมีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของหน่วยงานการศึกษาอันเนือ่งมาจากการเกิดภัย
พิบัติ การร้องทกุข์ ร้องเรียน เป็นต้นโดยอาจด าเนินการร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตามแนวทางทีร่ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 25๖๐ ก าหนด 

7.๓ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับภาค 
๗.๓.๑ ส านักศึกษาธิการภาคประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลฯ กบัส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด และจัดท าปฏิทินการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๗.๓.๒ แต่งตั้งคณะท างานก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ 

7.๔ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับจังหวัด 
๗.๔.๑ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดประชุมช้ีแจง ประสานแผนการตรวจราชการ และติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กับส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและส่วนราชการใน
สังกัด 

๗.๔.๒ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นทีสุ่่มติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจงัหวัด 
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8. การรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

8.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับกระทรวง 

8.1.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ช่วยผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการจัดท ารายงานการตรวจราชการระดับเขตตรวจราชการ รายรอบเสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

๘.๑.๒ ส านักศึกษาธิการภาค ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดบัภาค และรายงาน
ระดับเขตตรวจราชการเพื่อวิเคราะห์ สงัเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ระดบักระทรวง 

8.๑.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาโดยส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
จัดท าร่างรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ รายรอบ เสนอหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเพือ่เสนอคณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งการ 

8.๑.๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผลการพจิารณาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แกผู่้รบัการตรวจหรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

8.๒ การจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับภาค 
ส านักงานศึกษาธิการภาค รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัดการศึกษาระดบัจงัหวัด เพื่อจัดท ารายงานผลในระดบัภาคเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

8.๓ การจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระดับจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ตามล าดับ 

8.๔ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด 

๘.๔.๑ หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดท ารายงานตามแบบรายงานที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 

๘.๔.๒ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด จัดท ารายงาน 
ตามแบบรายงานทีส่ านักงานศึกษาธิการจงัหวัดก าหนด เสนอศึกษาธิการจังหวัด และผูบ้ังคับบัญชา 
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8.๕ การให้ข้อเสนอแนะ 
๘.๕.๑ ข้อเสนอแนะระดบัพื้นที ่ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ผู้ท า

หน้าที่การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปัญหาน้ัน อาจเสนอแผน/โครงการ/
กิจกรรมใหผู้้รบัการตรวจฯ ด าเนินการ โดยระบุรหัสหน่วยงาน ประเด็นที่พบ ลกัษณะงาน วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและงบประมาณ เพือ่การติดตามประเมินผลในล าดับต่อไป 

๘.๕.2 ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต้องแก้ไข 
โดยส่วนกลางผูท้ าหน้าทีก่ารตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่พบปญัหาน้ันรับไปประสาน
แก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 

๘.๕.3 ข้อเสนอแนะระดบันโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่า
จ าเป็นต้องแก้ไขระดบันโยบายจะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อเสนอให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทีร่ับผิดชอบในระดับนโยบายพจิารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกลไกคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วใหห้ัวหน้า
ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึกษาธิการ พิจารณา สั่งการและแจ้งให้ผูร้ับการตรวจทราบ ต่อไป 

9. การจัดท าฐาานข้อมลลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะท างานพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1๕ ประเด็น
นโยบายหลัก คณะท างานได้พิจารณานโยบายการตรวจราชการ กรอบประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัดการตรวจ
ราชการและจัดท าโปรแกรมการเกบ็รวบรวมและการประมวลผลข้อมลูและน าเสนอสารสนเทศใหร้ายงานผล
การตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับ
จังหวัดระดับภาค ระดับส่วนราชการและระดับกระทรวง มคีวามชัดเจนและมปีระสทิธิภาพ โดยก าหนด
ขอบเขต เป้าหมาย ตัวช้ีวัดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อจัดท าข้อมลู
สารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
10. แนวทางการด าเนินงานตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
  10.1 ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล และผู้รบัผิดชอบกลุม่งานตรวจ
ราชการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 4 วันที่ ๒๒ มกราคม 256๑  
และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256๑ ณ ห้องประชุมราชาวดี ส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ จังหวัดราชบรุ ี
       10.2 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ในการท าความเข้าใจกรอบตัวช้ีวัดของเครื่องมือตรวจ 
ติดตาม และจัดท าแผนตรวจราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี เพื่อวางแผนการพิจารณา
แนวทาง ติดตาม จัดท าแผนการตรวจราชการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
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  10.3 จัดประชุมช้ีแจงนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หัวหน้าส่วน
ราชการ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจ
ราชการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  
  10.4 เครื่องมือในการตรวจติดตาม “แบบรายงานการตรวจราชการการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  
จ านวน 15 นโยบาย รายละเอียด ดังนี ้
    นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
    นโยบายที่ ๓ การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 
    นโยบายที่ ๔ การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห ์
    นโยบายที่ ๕ การเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ 
    นโยบายที่ ๖ การพฒันาก าลงัคนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
           ในประเทศ 
    นโยบายที่ 7 การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพฒันา 
           เป็นพิเศษอย่างเรง่ด่วน (ICU) ไม่ติดตาม 
    นโยบายที่ 8 การบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
    นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได ้
    นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
    นโยบายที่ ๑1 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
    นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไม่ติดตาม 
    นโยบายที่ 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 
             จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ไม่ติดตาม 
    นโยบายที่ ๑4 การพัฒนาครูทัง้ระบบ 
    นโยบายที่ ๑5 การพัฒนาผูเ้รียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสอืและยุวกาชาด 
   10.5 ประชุมจัดท าแผนตรวจราชการของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี 
เพื่อ วางแผนการพิจารณาแนวทาง ติดตาม จัดท าแผนการตรวจราชการ (กลุม่งานการตรวจราชการ) 
  10.6 ด าเนินการนเิทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจดัการศึกษา มอบหมาย 
ทีมศึกษานิเทศกล์งพื้นที่ สุ่มติดตาม ตรวจสอบ (recheck) ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 มีนาคม 
2561 ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ที่ ศธ 0258/313 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561   
  10.7 สรปุรายงานผลการนเิทศ ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (30 มีนาคม 2561) 
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บริบททีเ่กี่ยวข้องกบัการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา๖ ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลเุป้าหมาย ดังนี ้๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒) เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ๓) มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ ๔) ไม่มีข้ันตอน
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น๕) มีการปรับปรงุภารกจิของส่วนราชการใหท้ันต่อสถานการณ์ ๖) ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมาตรา ๙ ได้ก าหนดสรุปได้ว่า การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐให้
ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
 ๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกจิใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัตริาชการไว้เป็น 
การล่วงหน้า  
 ๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน
ระยะเวลา และงบประมาณทีจ่ะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกจิผลสมัฤทธ์ิ 
ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกจิ  
 ๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดข้ึน ซึง่ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
 ๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิราชการเกิดผลกระทบ 
ต่อประชาชนใหเ้ป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะตอ้งด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรอืเปลี่ยน
แผนปฏิบัตริาชการใหเ้หมาะสม 
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2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐
ก าหนดให้มผีู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนเิทศให้ค าปรึกษาและแนะน า และเพื่อการปรบัปรุงพฒันา 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ บัญญัติไว้ว่า 
การตรวจราชการให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรอืตามที่ได้รบัค าสัง่จากผู้บงัคับบัญชา
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้จัดท าแผนการตรวจราชการตามรอบปีงบประมาณ โดยใหห้ัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสรจ็ภายในเดือนตุลาคมของปงีบประมาณนั้น  
และ ข้อ ๑๒ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจ 
และหน้าที ่ดังต่อไปนี ้

(๑) สั่งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผูร้ับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตร ี

(๒) สั่งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผูร้ับการตรวจปฏิบัตหิรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ  
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะกอ่ให้เกิดความเสียหายแกท่างราชการหรือประโยชน์ 
ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สัง่การดงักล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บงัคับบัญชาเพื่อทราบหรือพจิารณา 
โดยด่วน 
                     (๓) สั่งใหห้น่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช้ีแจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลกัฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเทจ็จริง สืบสวนสอบสวน หรือสดบัตรบัฟังเหตกุารณ์ เมื่อได้รบัการร้องเรียน 
หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รบัการตรวจ และรายงานผู้บงัคับบัญชาเพื่อทราบ 
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพือ่ช้ีแจง แนะน า หรอืปรกึษาหารือร่วมกัน 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาพ.ศ. 2560 ข้อ ๘ การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง 
เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้ค าปรกึษา และ
แนะน าเพื่อการปรับปรงุพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทอืนต่อสาระการบรหิารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระพฒันา
ระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากบั
ดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 
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5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 11 (3)) ให้มสี านักงานศึกษาธิการจงัหวัด มีอ านาจหน้าที่ สั่งการ 
ก ากับ ดูแล เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อ 8 (๖) ให้ กศจ. มีอ านาจ
หน้าที่ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยข้อ 4.5 หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล มีดังนี ้

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
และคณะท างานทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการ ที่เปน็ไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย 

(2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิาร 
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกบังานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับ ทกุประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมนิผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(4) ประสานและสนบัสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการ

รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถนศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการและยทุธศาสตร์ชาติ 

(8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานในลักษณะ
ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(9) ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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๗. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 

ข้อ ๕(4) ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีอ านาจหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

๘. โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ได้แก่ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 164/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  
เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การตรวจ ติดตามประเมินผลและนเิทศการศึกษา พ.ศ. 2560 แสดงโครงระบบการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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กระบวนการสนับสนุนตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

1. อ ำนำจ หน้ำท่ี  
1.1. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดนโยบาย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม และเสนอแนะการบรหิารงบประมาณโครงการพิเศษ ในการบรหิาร 

จัดการศึกษาของส่วนราชการสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.2 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการม ี

อ านาจ หน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผูร้ับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตร ี
(๒) สั่งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผูร้ับการตรวจปฏิบัตหิรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ  

ในระหว่าง การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกดิความเสียหายแกท่างราชการหรือประโยชน์ 
ของประชาชนอย่างร้ายแรงและเมื่อไดส้ั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บงัคับบัญชาเพื่อทราบหรือพจิารณา 
โดยด่วน 

(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช้ีแจง ให้ถ้อยค า หรอืสง่เอกสารและหลกัฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเทจ็จริง สืบสวนสอบสวน หรือสดบัตรบัฟังเหตกุารณ์ เมื่อได้รบัการร้องเรียน 
หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รบัการตรวจ และรายงานผู้บงัคับบัญชาเพื่อทราบ 
(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพือ่ช้ีแจง แนะน า หรอืปรกึษาหารือร่วมกัน 

นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุว่าผู้ตรวจราชการมีหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ และให้มีอ านาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(๑) สั่งเป็นลายลกัษณ์อักษร ใหผู้้รบัการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตร ีหรือค าสัง่ของนายกรัฐมนตรี 

(๒) สั่งเป็นลายลกัษณ์อักษรให้ผูร้ับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่าง 
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชนอย่างร้ายแรง 
และเมือ่ผู้ตรวจราชการได้สัง่การดงักล่าวแล้วให้รายงานผูบ้ังคับบัญชาเพือ่ทราบหรือพจิารณาโดยด่วน 

(๓) สั่งให้ผูร้ับการตรวจช้ีแจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพื่อประกอบการพจิารณา 

(๔) สอบข้อเทจ็จริง สืบสวนข้อเทจ็จริง หรือสดับตรับฟงัเหตกุารณ์ เมื่อได้รบัการร้องเรียน 
หรือเมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพือ่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอปุสรรคของผูร้ับการตรวจ 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดบันโยบายเพื่อนเิทศให้ค าปรึกษา
แนะน าเพื่อปรับปรงุพฒันา 

(๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้ตามความ
เหมาะสม 

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
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๑.๓ ผู้รับกำรตรวจรำชกำร 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การจัดการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 5 ผู้รบัการตรวจราชการ ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรฐัในสังกัด หรอืในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียน
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และข้อ ๑๕ ให้ผู้รับการตรวจ มีหน้าที่ ดังนี ้

(๑) อ ำนวยควำมสะดวก และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัตงิำนแก่ผู้ตรวจรำชกำร หรือผู้ท ำ
หน้ำที่ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสำร หลักฐำน ในกำรปฏิบัตงิำนใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทีจ่ะรับ
กำรตรวจ 

(๓) ช้ีแจงหรือตอบค าถาม พร้อมทั้งให้ข้อมลูใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ 
(๔) จัดใหม้ีสมุดตรวจราชการตามแบบทีก่ฎหมายหรือระเบยีบก าหนด 
(๕) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะน าในระหว่างการ

ตรวจราชการ หากไมส่ามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู้บงัคับบญัชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงานใหผู้้ตรวจ
ราชการทราบภายในสบิห้าวัน 

(๖) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเรจ็ของผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการต่อผูบ้ังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ 

(๗) ด าเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
๑.๔ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัสว่นราชการ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การจัดการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วน
ราชการ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นๆ ตามภารกิจและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี ้

(๑) ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้จ่ำย
งบประมำณกำรจัดกำรศึกษำใหส้อดคล้องกบันโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำ 
ในสังกัด 

(๒) ศึกษา วิเคราะห ์สังเคราะห ์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษา 
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 

(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดไปยังคณะกรรมการ 

๑.๕ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัภาค 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรปูการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 5 (4) ให้มสี านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าทีส่นับสนุนการตรวจราชการ 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
รับผิดชอบประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยข้อ 2.5 หน้าที่ความ
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 
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(1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ 

(2) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศึกษาธิการจงัหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ 

(3) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นทีร่ับผิดชอบ 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

(5) จัดระบบประสาน สนบัสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
ทางการศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบ  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค 
เป็นกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
นั้นๆตามภารกจิและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส านักงานศึกษาธิการภาคด าเนินการ ดังนี ้

(๑) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห ์สังเครำะห ์วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงานการศึกษา 

(๓) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุระบบการติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาและข้อเสนอเพือ่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดบัจงัหวัด 

(๔) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำระดบัภำค 
ไปยังคณะกรรมกำร 

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ และรายงานผลกระทบ 
ผลการด าเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกีย่วข้อง 

(๖) จัดท าข้อมลูสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาในระดบัภาค 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๖ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัจงัหวดั 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรปูการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 11 (3)) ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่สัง่การ ก ากับ ดูแล 
เร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อ 8 (๖) ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ 
ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง่หน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4.5 หน้าที่  
ความรับผิดชอบ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีดังนี ้
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 (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการ ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
 (2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบัผิดชอบ 
 (3) ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
ทุกระดบั ทุกประเภท รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 
 (4) ประสานและสนบัสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับ
การตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจราชการ  
ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 (6) ส่งเสริมและพัฒนาหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7) สั่งการ ก ากบั ดูแล เรง่รัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจงัหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

(8) จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตวัช้ีวัดการด าเนินงานในลักษณะ
ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 (9) ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจงัหวัด
เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและการนเิทศการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดน้ันๆ ตาม
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการโดยใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการ ดังนี ้

(๑) ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในระดบัจงัหวัด 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห ์วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนการศึกษาในระดับจังหวัด 

(๓) จัดท าข้อมลูสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาในระดบัจงัหวัด 

(๔) รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห ์สังเครำะห ์ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจงัหวัดและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

(๕) ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบและรำยงำนต่อผู้ตรวจ
รำชกำรปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑.๗ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัพืน้ที ่
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การจัดการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นการศึกษาวิเคราะห ์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสงักัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเตรียมกำรรับกำรนเิทศ ติดตำมและประเมินผล
จากหน่วยงานภายนอก และข้อ ๒๗ ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ด าเนินการ ดังนี ้

(๑) มอบหมายศึกษานิเทศก ์หรือข้าราชการอื่นในสังกัด ท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

(๒) จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าป ีให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตริาชการของหน่วยงานเสนอขออนมุัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแจ้งใหส้ถานศึกษาในสังกัดทราบ 

(๓) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร
การศึกษาโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรบั
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

(๔) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผูบ้ังคับบัญชาและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) ประสำนให้หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ เพื่อช้ีแจง ให้ถ้อยค ำหรือส่งเอกสำรและหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒. กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ระดับกระทรวง 

2.๑ กระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัตงิานการตรวจราชการฯ ระดับกระทรวง 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

1 ฝ่ายเลขานุการศึกษานโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนการศึกษาแหง่ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9) กฎหมายและระเบียบและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการศึกษา 

2 จัดท าร่างประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

3 เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบประเด็นนโยบาย 
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลประจ าปี 

4 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดการศึกษา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ประจ าป ี

5 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลงนามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง นโยบายการตรวจ
ราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

6 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท า (ร่าง) แผนการ
ตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวง และกรอบ
ประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการตรวจ
ราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวง กรอบประเด็น
นโยบายและตัวช้ีวัดการตรวจราชการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

8 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท า (ร่าง) คู่มือ 
และแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการและผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบรายงานตามหลักการพฒันา
คุณภาพเครื่องมือ 

9 ประชุมคณะอนกุรรมการฯ/ผูเ้กี่ยวข้อง เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและแบบรายงานผล
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

10 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รวบรวม/พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

1๑ ส านักงานศึกษาธิการภาคจัดท าแผนและประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลระดับภาค 
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ขั้นตอนท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

1๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนและประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลระดับจังหวัด 

๑๓ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการ ร่วมกบัส านักงานศึกษาธิการภาค ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการและผูส้นับสนุนการตรวจราชการระดับภาค  

๑๔ ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดรวบรวมข้อมลูผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดบัจังหวัดและระดับภาคตามล าดับ 

๑๕ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. /ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงทีร่ับผิดชอบ 
จัดท า (ร่าง) รายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับเขตตรวจราชการและระดบักระทรวง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทีร่ับผิดชอบ พิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑๖ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล จัดประชุมผู้แทนหน่วยงานสนบัสนุนการตรวจราชการ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พจิารณาวิพากษ์ 
ปรับปรงุ แก้ไข (ร่าง) รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๗ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล น าเสนอร่างรายงานการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เสนอรายงานการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา 

๑๙ ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เสนอรายงานการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทราบและพจิารณาสั่งการใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อเสนอ 
ของผู้ตรวจราชการและคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๒.๒ Flowchart กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกระทรวงศึกษำธิกำร  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอรายงานถึง ผตร./ป.ศธ./อนุ กตปศ. 

ฝ่ายเลขานุการ กตปศ. เสนอประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

สนง.ศธภ. จัดท าแผนการตรวจฯ /ประชุมประสานแผนฯ 

ผตร./ศธภ. ลงพื้นที่ตรวจฯ เก็บข้อมูล/ เสนอแนะ นิเทศ 

จัดท าแผน/คู่มอื/แบบรายงาน/รวบรวม/พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ 

 

 

สนง.ศธภ./ศธจ. จัดท ารายงานผลการติดตามฯ ระดับภาค/จังหวัด และสตผ./ผช.ผตร.จัดท า
รายงานผลการตรวจฯ และติดตามประเมินผล ระดับเขต/กระทรวง 

รมว./กตปศ. พิจารณา
เห็นชอบ/สัง่การ 

 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งข้อสัง่การแก่ผูร้ับการตรวจ พร้อมก ากบั ติดตาม การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ รมว./คณะกรรมการติดตามฯ 

ฝ่ายเลขานุการ(สตผ. สป./ป.ศธ. ) เสนอรายงานต่อรมว./คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ  

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธภ. 

 

กตปศ. เห็นชอบ 

เริ่มต้น 
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    ๓. กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจดั
กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค 

๓.๑ กระบวนกำร/ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

2 รับทราบแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ประเด็นการตรวจ ตัวช้ีวัด กรอบเวลา และแนวทางการปฏิบัต ิ
งานในการสนับสนุนการตรวจราชการฯ 

3 จัดท าแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
ระดับภาคและจัดท าปฏิทินการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

4 จัดประชุมประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการลงพื้นที่ เพือ่ใหผู้้รบัการ
ตรวจ เข้าใจกรอบนโยบาย และแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 แจ้งสง่แบบน าเสนอผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของผูร้ับการตรวจแก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการหรือหน่วยงานสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

6 ประสานรายละเอียด ก าหนดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดบัจงัหวัด กับกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

7 ลงพื้นที่ร่วมเป็นคณะผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการและด าเนินการติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการภายในจังหวัด 

8 รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดในพื้นทีร่ับผิดชอบ 

9 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ จัดท ารายงานการตรวจราชการ การตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับภาคหรือเขตตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10 แจ้งข้อเสนอแนะ ข้อสัง่การของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ตรวจ
ราชการ ไปยังผู้รบัการตรวจ 

12 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้รบัการตรวจตามข้อเสนอแนะหรอืข้อสัง่การของรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13 รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัตงิานของผู้รบัการตรวจตามข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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๓.๒ Flowchart กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธ./
คณะกรรมการติดตามฯ 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ก่อนลงพื้นที่ 

ลงพื้นที่ ร่วมตรวจราชการกับ ผตร./ให้ความเห็น เสนอแนะ สั่งการ 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธจ. 

จัดท ารายงานผลการตรวจฯ 
ระดับภาคเสนอรายงานถึง ผตร./ป.ศธ. 

 
 

ผตร./ป.ศธ./รมว.พิจารณา/ 
สั่งการ 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่ง
การของ ผตร./ป.ศธ. 

เห็นชอบ สั่งการ 
 

ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อ
สั่งการของ ผตร./ป.ศธ. 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

ผตร./ป.ศธ.สัง่การ 

จัดเตรียมข้อมลูสารสนเทศ 
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๔. กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ระดับจังหวัด 

๔.๑ กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม/กระบวนกำรปฏิบัติ 

1 

ประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการภาคเพือ่รบัทราบกรอบประเด็นการประเมิน/เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด/แบบรายงาน
ผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบาย
การตรวจราชการตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ 

2 
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ระดบัจงัหวัด 

๓ 
จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  

4 
จัดเตรียมข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อใช้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 
แจ้งสง่แบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ให้หน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจงัหวัดเพื่อจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรอบการตรวจราชการฯ 

6 
จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการและคณะ  
และส่วนราชการหรือหน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

7 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทีจ่ะรับการตรวจ 

8 
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของจังหวัดและหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ตามแบบรายงานการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแกผู่้ตรวจราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนท่ี กิจกรรม/กระบวนกำรปฏิบัติ 

10 ช้ีแจงและตอบค าถามต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมแกผู่้ตรวจราชการกระทรวง 

11 จัดให้มสีมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

12 
สังเคราะห์ รายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด  

13 
จัดท ารายงานการตรวจราชการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ  
และเสนอส านักงานศึกษาธิการภาค 

14 
จัดท ารายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการต่อผูบ้ังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
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๔.๒ Flowchart กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรรับกำรตรวจรำชกำรฯ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร./ศธภ. 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จากกระทรวงฯ 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯ ระดบัพื้นที่ 

เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรบัการตรวจฯ 

ผตร./ศธภ.พิจารณา/ 
สั่งการ/แจ้ง กศจ. 

 

ประสานแผนการตรวจฯกับ ศธภ. 

ส่งรายงานการบันทกึสมุดตรวจถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

อ านวยการในการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

น าเสนอผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ในนาม ศธจ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา 
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๕. กำรปฏิบัติงำนรับกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยในจังหวัด 

๕.1 กระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนรับกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

1 
จัดท าข้อมลูสารสนเทศ เพื่อเตรียมรบัการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 
ร่วมประสาน/รับทราบกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ /ตัวช้ีวัด /แบบรายงานผล 
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบาย
การตรวจราชการกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3 
จัดเตรียมหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ 
หน่วยงาน/สถานศึกษาระดบัปฏิบัติในพื้นที่รบัผิดชอบ 

4 
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการตรวจราชการฯ ตามกรอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ
ฯ/ตัวช้ีวัด ตามที่อนุกรรมการ/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบ 

5 
น าเสนอผลการตรวจราชการฯ ต่อผู้ตรวจราชการในการประชุมร่วมผูร้ับการตรวจราชการระดบั
จังหวัด  

6 
ส่งรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแบบ
รายงานฯ ต่อส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด/หน่วยงานต้นสงักัด 

7 ปฏิบัติตามข้อสัง่การ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ 
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๕.2 Flowchart กระบวนกำร/ขั้นตอนรับกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ภำยในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของ ผตร.และคณะ 

รับนโยบาย/แผนการตรวจฯ จาก ศธจ. 

ประสานก าหนดการ เป้าหมายการตรวจฯกบัสถานศึกษา(ถ้ามีหน่วยตรวจเยี่ยม) 

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจฯ 

ผตร.และคณะพจิารณา/สัง่
การ 

 

ประสานแผนการตรวจฯ กับ ศธจ. 

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ 
ของ ผตร./ศธภ.ศธจ.ถึงต้นสังกัด 

ส่งรายงานผลการตรวจราชการฯ ถึง ศธจ./หน่วยงานต้นสังกัด 

น าเสนอผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นนโยบาย 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

 

จัดเตรียมข้อมลู การน าเสนอตามแบบรายงานฯ 
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หมำยเหต ุ
1. เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นการปฏิรปูการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดบัภูมิภาค และการ

ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2560 ใหม่ จงึประยุกต์กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการจัดท า
รายงานใหห้น่วยงานการศึกษาในจังหวัดเป็นกระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกระบวนการเดียวกัน 

๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้ให้ค าแนะน า ที่ปรึกษา (Consult) แก่ศึกษานิเทศกท์ั้งใน
บทบาทหน้าทีก่ารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และการนิเทศให้ค าปรกึษา
แก่หน่วยงาน ส่วนราชการและสถานศึกษาในจังหวัด ในการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที ่

๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ต้องการลดความซ้ าซอ้น ความเป็นเอกภาพในระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้จัดท าประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ใหส้่วนราชการถือเป็นกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือองค์กรหลกั 
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กรอบประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัดการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้

นโยบาย ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด หมายเหต ุ

1. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  
 

1.1 การยกระดับคะแนน 
O-NET/N-NET/V-NET 
1.1.1 การตรวจสอบ/
วิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งราย
กลุ่มสาระและรายสาระ 
(ตัวช้ีวัด)  
 
1.1.2 การจัดกจิกรรมการ 
เรียนการสอน และแก้ปญัหา
จุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็ง 
รายสาระ (ตัวช้ีวัด) 
 
1.1.3 การก าหนดเป้าหมาย 
การยกระดับค่าเฉลี่ย  
O-NET/N-NET/V-NET  
ตามแนวทางก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
KPI : สถานศึกษา ได้ตรวจสอบ/
วิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งราย 
กลุ่มสาระและรายสาระ (ตัวช้ีวัด)  
ร้อยละ 100 
 
KPI : สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และแก้ปญัหาจุดอ่อน 
เพื่อพฒันาจุดแข็งรายสาระ (ตัวช้ีวัด)
ร้อยละ 100 
 
KPI : สถานศึกษา มีการก าหนด
เป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย  
O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทาง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
         
 



                                      รายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.กาญจนบรุี -๓๗- 
  

 

นโยบาย 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด หมายเหต ุ

 1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA 
1.2.1 การเตรียมความพร้อม
ของครูเพือ่รองรบัการทดสอบ 
PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA) 

KPI : สถานศึกษาทุกระดบั ได้เตรียม
ความพร้อมของครูเพือ่รองรบัการ
ทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA)ร้อยละ  100 
 

 

 1.2.2 การปรับกระบวนการ
เรียนการสอนทีส่อดคล้องกับ
การทดสอบ PISA 
 
1.2.3 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้นักเรียนฝึกท า
แบบทดสอบตามแนวทางของ 
PISA  
 

KPI :  สถานศึกษาที่เปิดสอนช้ัน ม.3 ได้
ปรับกระบวนการเ รียนการสอนที่
สอดคล้องกับการทดสอบ PISA ร้อยละ  100 
 
KPI :  สถานศึกษาเปิดสอนช้ัน ม.3  
ไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตาม
แนวทางของการสดสอบ PISA  
แก่ผู้เรียน ร้อยละ 100 

  

2. การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

 

2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการ 
ศึกษาปฐมวัย 
 
 
2.2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคลอ้งกบัหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 พุทธศักราช 2560 

KPI : สัดส่วนนกัเรียนปฐมวัย  
(๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
๓ – ๕ ปี ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 90 
 
KPI : สถานศึกษามกีารจัดท าระบบ
ป้องกันภัยทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา รอ้ยละ ๑๐๐ 

 

3. การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 

3.1 การขยายผลการอบรม
โครงการ Boot Camp   และ
การจัดการอบรมขยายผลให้
โรงเรียนเครือข่ายของ Master 
Trainer (ตามโครงการ Boot 
Camp) ในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 

KPI : ผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot 
Camp ในสถานศึกษาสามารถน าเทคนิค
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ใน
การสอน ร้อยละ 80 
KPI : Master Trainer (ตามโครงการ 
Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถ
เป็นครูแกนน า ร้อยละ 80 
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นโยบาย 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด หมายเหต ุ

 3.2 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้  
(เช่น ป้ายช่ือต่างๆ ให้มี
ภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย 
รวมทั้งครู นักเรยีน ไดส้นทนา
ภาษาองักฤษ วันละ 1 ประโยค) 

KPI : สถานศึกษาสามารถจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพือ่เสริมการเรียนรู้/
ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 
 

 

4. การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 

4.1 การจัดกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การคิดวิเคราะห ์
 
 
 
 
4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 
 

KPI 1 : สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิด
วิเคราะห์  ร้อยละ 100 
KPI 2 :  สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มทกัษะการคิดวิเคราะห์แกผู่้เรียน 
เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 30 
 
KPI : สถานศึกษาจัดการศึกษาโดย
บูรณาการองค์ความรู้แบบสะเตม็ศึกษา 
เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 30 
 

 
 

5. การเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 การจัดท าแผนบรูณาการ
การรบันักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด 
 
5.2 มาตรการ/เป้าหมายการ
เพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ  

KPI : จังหวัดได้จัดท าแผนและ
ยุทธศาสตร์การรบันักเรียนเพื่อเพิม่
ผู้เรียนสายอาชีพ  

 
KPI : นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยม ที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพือ่
อาชีพ ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ทุกจังหวัด) 
 
 
 

ข้อมูลระกอบการ
พิจารณา 
๑) เป้าหมายตาม
แผนการศึกษา
แห่งชาติ ภายใน ๕ 
ปี ข้างหน้า สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษาเป็น 
๔๕ : ๕๕ 
2) สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาต่อ
สามัญศึกษา
ภาพรวมระดับชาติ  
ปีการศึกษา 2560   
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นโยบาย 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด หมายเหต ุ

  KPI : สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อ
เทียบกับผู้เรียนในสายสามัญศึกษา 
สัดส่วน ๔๒ : ๕๘ 

สัดส่วน 39. 85 : 
60.15 ) 
 

6. การพัฒนา
ก าลังคนตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
ภายในประเทศ 
 

6.1 สมรรถนะของผูส้ าเร็จ
อาชีวศึกษา  
 

6.2 การเข้าสู่การมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
 
 
 
 
 

6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อใหผู้้ส าเรจ็อาชีวศึกษามี
ประสบการณ์ตรงในการฝึกอาชีพ 
และมสีมรรถนะทีส่อดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน 

KPI : ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อสมรรถนะผู้ส าเรจ็
อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

KPI 1 : ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาระดบั ปวช. 
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
KPI 2 : ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาระดบั ปวส. 
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ปี ร้อยละ 80 
 

KPI 1 : ผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี 
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ 

 
 
 

 
 

7. การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา
ท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่าง
เร่งด่วน (ICU) 

7.1 สถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 

KPI สถานศึกษา (ICU) ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือและพฒันา ออกจากความ
ช่วยเหลือได้เพิ่มข้ึน 

* ไม่มีการตรวจ/
ติดตามผลและรายงาน 
ซ่ึงเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ครั้งที่ 1 /2561  

8. การบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

8.1 การจัดท าแผนและ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

KPI 1 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
แผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ 
KPI 2 : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผน
บรหิารจัดการโรงเรยีนที่มีช้ันเรยีนไมเ่หมาะสม 
KPI 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีจ านวนลดลง 
 

สภาพการบริหาร 
จัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
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9. การอ่านออก
เขียนได้ 
 

9.1 การอ่านออก เขียนได้ 
 
 
9.2 การอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง 

KPI : นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียน
ได้ ร้อยละ 100  
 
KPI :  นักเรียนช้ัน ป.2-ป.3 อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง รอ้ยละ 100 

 

10. การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 
 
 
 

10.1 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาโรงเรียน
คุณธรรมตามโครงการของต้น
สังกัด และมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 

10.2 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

KPI : สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 100 
 
 

KPI : นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ระบุเกณฑ์การ
พิจารณา 
 
 
 

พิจารณาจากภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓ 
ห่วง ๒ เงื่อนไข และ 
๔ มิติ 

11. การขับเคลื่อน
นโยบายการจัด
การศึกษาในระดับ
ภูมิภาค 
 

11.1 การวางแผนบูรณา
การเพือ่การขับเคลื่อน
นโยบายการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัดและระดับภาค 
 
11.2 การจัดระบบและ
พัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการ
วางแผนและการก ากบั 
ติดตาม ประเมินผล 
 
๑๑.๓ การประสานงานและ
พัฒนาเครอืข่ายการ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที ่
 
 

KPI : ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
กระทรวงสู่การปฏิบัติได้ ร้อยละ  100 
 
KPI : ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ระดับจังหวัด สามารถจัดระบบ ข้อมลู
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษาได้ตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจ ร้อยละ  100 
 
 
KPI : ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ระดบัจงัหวัด มีกระบวนการประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัตงิานที่มี
ประสิทธิเป็นที่พงึพอใจของผู้รับบริการ
และผูเ้กี่ยวข้อง ร้อยละ100 

 
 
 
 
 

พิจารณาจากการให้
ข้อมูลสนับสนุนการ
ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการจัด
การศึกษาด้วย 

 
 
 

12. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

๑๒.๑ การบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
สถานศึกษาระดับจังหวัด เพื่อ
การบริหารและจัดการศึกษา

KPI 1 : ความสามารถในการรับนกัเรียน
ของสถานศึกษา 
KPI 2 : อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
KPI ๓ : อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 

* ปรับเปลี่ยนตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ตรวจสอบและ
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 ในพื้นที่ให้สามารถใช้
ทรัพยากรใหม้ีประสทิธิภาพ 
สามารถน าข้อมลูสารสนเทศ
มาใช้เพื่อการวางแผน การ
ก าหนดนโยบาย การก ากบั 
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตลอดจนเพิ่ม
โอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

KPI  ๔ : ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการศึกษา 
KPI ๕ : ต้นทุนต่อหน่วยที่ควรจะเป็นของ
การจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดการศึกษาและมาตรฐานอัตราก าลัง 
KPI ๖ : ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของการ
จัดการศึกษา 
KPI ๗ : ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา (ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน (คะแนน O-NET) ช้ัน ป.
6 ม.3 และ ม.6 

 

ประเมินผลการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ครั้งที่ ๑ โดยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
ศึกษา นายชาญ ตันติ
ธรรมถาวร ได้จัดท า
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการตาม
นโยบายน้ีไว้แล้ว 
ซ่ึงหน่วยงานต่างๆไม่
ต้องจัดเก็บโดยน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์และ
รายงานผลได้ 

13. การยกระดับ
คุณภาพการ ศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนท่ีพิเศษ 
 

13.1 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) 
 

13.2 ผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

 

KPI ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ของนกัเรียน 4 วิชาหลักเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 3 
 

KPI 1 : นักเรียนทีอ่อกกลางคันและตก
หล่น โครงการจัดการศึกษาให้เดก็ออก
กลางคันและเด็กตกหล่น ได้รับการ
ช่วยเหลือและกลับเข้าสูร่ะบบการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 100 
(จ านวน 1,620 คน (กศน. 5 จว.) 
ข้อมูลจากแผนบูรณาการฯ  
KPI 2 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้ารับการติวเตอร์
มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเข้าอบรมสงูข้ึน 
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ 
ในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรม ติวเตอร์ 
แนะแนวการศึกษาต่อ เข้ารับการศึกษา
ต่อได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 

14. การพัฒนาครู
ท้ังระบบ 

 

14.1 การพฒันาครูตาม
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบ
วงจร 
 
 

KPI: ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครรููปแบบครบวงจรน าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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14.2 การพฒันาครู
กระบวนการสร้างชุมชนแหง่
การเรียนรู ้: PLC 

KPI : ครูที่ผ่านการพฒันาตาม
กระบวนการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู ้
(PLC) น าผลการพัฒนามาปรบัการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15. การพัฒนา
ผู้เรียนและเยาวชน
ผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและ 
ยุวกาชาด 
 

15.1 การจัดท าแผนพฒันา
ลูกเสือจังหวัด และลูกเสอื
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 การใช้กระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาดในการ
จัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดี (Civic 
Education)  
 

KPI : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดท า
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพฒันา
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
 
KPI : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา 
 
KPI : สถานศึกษาใช้กระบวนการลกูเสือ
และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองดี
(Civic Education) ร้อยละ 100 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ไดส้รปุผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนนโยบาย     
ไปสู่การปฏิบัติตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอน าเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตามประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยสรุปดงันี ้

    นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย 
    นโยบายที่ ๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
    นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    นโยบายที่ ๕ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
    นโยบายที่ ๖ การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ 
           ในประเทศ 
    นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
    นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้ 
    นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
    นโยบายที่ ๑1 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค (ศธจ.) 
    นโยบายที่ ๑4 การพัฒนาครูทั้งระบบ 
    นโยบายที่ ๑5 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลกูเสอืและยุวกาชาด 

*หมายเหตุ : นโยบายที่ 7 นโยบายที่ 12 และนโยบายที่ 13 ไม่ติดตาม 
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นโยบายที่ 1 การยกระดบัคุณภาพการศกึษา (สพป./สพม./สศศ.(ร.ร.ประชานเุคราะห์)/ สช./ 
       สกอ.(ร.ร.สาธติ)/สอศ./กศน.) 
 1.1 การยกระดับคะแนน O-NET/N-NET/V-NET 
  1.1.1 การตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระและรายสาระ 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ตรวจสอบ/วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งรายกลุ่มสาระ 
    และรายสาระ 
  1.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน  
    เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 
  1.1.3  การก าหนดเป้าหมาย การยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET/N-NET/V-NET ตามแนวทางก าหนด 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                      การประกันคุณภาพการศึกษา 
            KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการก าหนดเป้าหมายการยกระดบัค่าเฉลี่ย O-NET/ 
                      N-NET/V-NET ตามแนวทางก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึง่ออกตาม   
                      กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
มีการตรวจสอบ/วิเคราะห์

จุดอ่อนจุดแข็งผลการ
ทดสอบ O-NET/N-NET/ 

V-NET 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และแก้ปัญหาจุดอ่อน
เพ่ือพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 

ก าหนดเป้าหมายการ
ยกระดับค่าเฉลี่ย O-
NET/N-NET/V-NET 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สพป. 413 413 100 413 100 413 100 
สพม. 29 29 100 29 100 29 100 
สศศ. (ร.ร.ประชานุเคราะห์) - - - - - - - 
สช. 
มีโรงเรียนเอกชน 2 โรง ไม่ได้
เปิดสอนระดับประถมศึกษา 
1.รร.สุภัทรกาญจน์ 
2.รร.อนุบายค่ายสุรสีห์ 

23 21 95.45 21 95.45 21 95.45 

สกอ.(ร.ร.สาธิต) - - - - - - - 
สอศ. 8 8 100 8 100 8 100 
กศน. (อ าเภอ) 13 13 100 13 100 13 100 
อื่นๆ (ระบุ)........................... - - - - - - - 

 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  1.2 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เป็นจุดแข็งจากการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ O-NET/ ของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
   1) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ การฟัง การดู การพูด กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะภาษาไทย 
   2) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
   3) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น  
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร ์
   4) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ ดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะวิทยาศาสตร ์
  1.3 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เป็นจุดอ่อนของการวิเคราะห ์
ผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาโดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
   1) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ ภาษากบัความสัมพันธ์กับกลุม่สาระอื่น 
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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   2) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น 
กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ คณิตศาสตร์  
   3) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ/รายสมรรถนะ วิทยาศาสตร ์
   4) รายสาระ/รายทักษะ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ กลุม่สาระ/รายสมรรถนะ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
  1.4 สถานศึกษามีวิธีการวิเคราะห์จุดออ่นจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET อย่างไร 
   1) วิเคราะหผ์ลการประเมิน ค้นหามาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ต้องแก้ไข ค้นหาเนื้อหาสาระ 
การเรียนรูท้ี่ต้องแก้ไข 
   2) วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข พิจารณาจากสภาพบรบิทต่างๆ 
ของสถานศึกษา แหลง่สาเหตุของปัญหา จุดอ่อน/อุปสรรค/จุดแข็ง/โอกาส แนวทางการแกป้ัญหา 
   3) ก าหนดกลยุทธ์ และแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สรุปงาน/โครงการทีโ่รงเรียน
จะจัดท าแผนการแก้ปญัหา/พฒันาคุณภาพการศึกษา 
   4) ก ากับและติดตามการด าเนินงานยกระดบัคุณภาพการศึกษา ก าหนดกลุม่เป้าหมาย
ออกเป็นกลุ่มคุณภาพ เช่น แบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มดีมาก กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ และกลุ่มปรบัปรุง 
       4.1 ผู้บรหิารสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผลของครูผูส้อนให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลกัสูตร 
เป็นตัวเช่ือมโยง 
       4.2 ครูผู้สอนให้ความส าคัญกบัการประเมินเพื่อปรบัปรงุและพฒันา (Formative 
Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคน 
อย่างแท้จริง 
  1.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนหรอืจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เพือ่แก้ปญัหา
จุดอ่อนที่พบจากการผลการทดสอบ O-NET อย่างไร 
   1) ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
รายช้ัน และ ระดับโรงเรียน ได้แก่ โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการจัดท าคลังข้อสอบ 
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม และการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
   2) พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนให้เข้มแข็งจัดท า และให้บริการ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล  
   3) จัดหาครมูาสอนในวิชาที่มปีัญหา / มีครูไม่เพียงพอ 
   4) จัดสอบ และวิเคราะหผ์ลการสอบ Pre O-net เพื่อน าผลมาพัฒนาปรับปรงุนักเรียน 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ที่เป็นปัญหา 
   5) นิเทศ ติดตามผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายและโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
  1.6 หน่วยงาน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพือ่เสรมิจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET  
ของสถานศึกษาอย่างไร 
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   1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ข้อสอบ O-NET เพื่อจดัท าคลังข้อสอบให้สถานศึกษา
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณกลุ่มโรงเรียน ในการด าเนินการเสริม
ความรู้นักเรียนในรายวิชาที่สอบ O-NET 
   2) จัดกิจกรรมพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ /กระบวนการอ่านตามแนว PISA  
   3) การพฒันาบุคลากรด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดท าสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 
   4) สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 
ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   5) ให้บรกิารสื่อการสอน ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
  1.7 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการยกระดบัค่าเฉลี่ย O-NET ได้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันหรือไม่/อย่างไร 
   1) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการยกระดบัค่าเฉลี่ย O-net เป็นไปตามเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ อย่างน้อยร้อยละ 3 หรอืให้สถานศึกษาพัฒนาให้สงูกว่าค่าเฉลี่ยรวมของปี
การศึกษาทีผ่่านมา 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์ 
หรือมีผลกระทบทางบวกแก่ผูเ้รียนอย่างไรบ้าง 
                 ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาได้อย่างครบถ้วน ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถสูงจะได้รับการ
เสริมใหม้ีศักยภาพทีสู่งข้ึน นักเรียนที่มีความสามารถน้อยและปานกลางก็ได้รบัการพัฒนาให้เหมาะสมกบั
ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  ส่งผลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะมากยิ่งข้ึน ในด้าน
ครูผูส้อนเกิดความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการพฒันาผู้เรียน  สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แกผู่้เรียนอย่างคุ้มค่า 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 
 

ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

นวัตกรรม : DLTV สู่ความเป็น
เลิศ 
   โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อใช้
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
(Deming) เป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน
การด าเนินงานและ   
ได้ด าเนินงาน KAITOR MODEL 
IS THE WAY TO SUCCESS 
FOR ALL  ไก่ต่อโมเดลเป็น
เส้นทางแหง่ความส าเร็จของพวก
เรา 
 
 
 
 
 
 
 

2.โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม 
 

ต าบลทุง่กระบ่ า  อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุร ี

แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
1.จัดครผูู้สอนตรงวิชาเอกใน
รายวิชาหลักที่ใช้สอบO-NETวิชา
ละ 2คน ตั้งแต่เปิดภาคเรียน ใน
ระดับช้ันป.6และม.3  
2.จัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การติว
O-NET ในระดับโรงเรียนและ
ระดับกลุ่มเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้บุคลากร
ร่วมกันในการติวให้นกัเรียน
ทั้งหมดในกลุม่ซึ่งได้ก าหนด
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
ตารางการติว คือวันที่18-19 
และ22-23 ม.ค.60 
3.โครงการค่ายวิชาการ โดยการ
จัดค่ายติว1สัปดาหก์่อนสอบ 
ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ. 6
๐ โดยก าหนดตารางติวเวลา
07.30 ถึง21.00 น. 

3. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 
 

ต าบลพนมทวน อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุร ี

-ผู้บรหิารมีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ   ให้การสนับสนุน 
งบประมาณ พร้อมทัง้นิเทศ
ติดตามช้ันเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
-ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
และตั้งใจจัดการเรียนการสอน 
-มีการบริหารจัดการ งานวิชาการ
อย่างเป็นระบบ เหมาะสม เช่น 
การจัดครูเข้าช้ันเรียน การ
ก าหนดปฏิทินวิชาการ การจัด
ตารางเรียน เป็นต้น 
 

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 เนื่องจากภาระงานด้านนโยบายทีม่ีมากประกอบกับการรายงานข้อมูลที่มีอยู่ในทกุนโยบาย
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถทุ่มเทในด้านการสอนได้อย่างเตม็ที่และเต็มเวลา 
   3.2 การขาดแคลนครบูางสาขาวิชาที่จ าเป็นท าให้โรงเรียนบางโรงเรียนประสบปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจอย่างท้องแท้ในธรรมชาติของวิชาน้ัน ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย เป็นต้น 
โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาสทีเ่ปิดสอนในระดบัมัธยมศึกษาต้อนต้น 
   3.3 หลกัสูตรการเรียนการสอน นโยบายการจัดเวลาเรียน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การจัดครู
สอนขาดความต่อเนื่อง 
   3.4 การจัดสรรงบประมาณตามปีงบประมาณ ไม่สอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานจริงของโรงเรียนที่
จัดเป็นปีการศึกษา ท าให้การบรหิารจัดการงบประมาณไมร่าบรื่น 
  3.5  บุคลากรในการนเิทศ ติดตาม มีจ านวนน้อย ท าให้นเิทศไม่ทัว่ถึงและต่อเนื่อง 
  3.6 สภาพความพร้อมของโรงเรียนแตกต่างกัน ทั้งด้านครูและนกัเรียน 
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  3.7 ความพร้อมและความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกัน 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีความเท่าเทียมกันทุกด้าน 
   2) ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีจุดด้อยอย่างต่อเนื่อง 
   3) หน่วยงานทุกกลุ่ม ทกุระดบัให้ความส าคัญกับงานวิชาการมากกว่างานอื่น ไม่ปลอ่ยเป็น
ภาระของคนใดคนหนึ่งหรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
   4) ลดภาระงานอื่น ๆ เช่น การรายงานทางเว็บไซต์ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
   5) การติดตามหรือรายงานการด าเนินงานตามนโยบายควรให้มกีารรายงานและมีการติดตาม
เพียงครัง้เดียวในรอบปงีบประมาณเพือ่การท างานที่ไมซ่้ าซ้อนในระดับของการปฏิบัติ ซึ่งในปจัจุบันโรงเรียน
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆของกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้งมาก 
   6) การสะท้อนปัญหาการด าเนินงานควรได้รบัการแก้ไขหรือพฒันาการด าเนินงานให้ดีข้ึน 
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในครั้งต่อๆไป 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ตรวจสอบความพรอ้ม และกิจกรรมตามนโยบายให้ครอบคลุม 
   2) ปฏิบัติงานตามนโยบาย โดยอาจท าเป็นงานเดี่ยว หรอืบรูณาการแต่ละเรื่องเข้าด้วยกัน 
   3) หน่วยงานที่มหีน้าที่ก ากับ ติดตามนโยบาย ควรมกีารบูรณาการงานกัน จะได้ไม่ติดตาม
ซ้ าซ้อนกบัหน่วยงานต้นสังกัด และจัดท าแบบติดตามให้ชัดเจนว่า หน่วยงานระดับใด ควรรายงานแบบใด 
และควรแจง้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

 1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA 
  1.2.1 การเตรียมความพร้อมของครูเพือ่รองรบัการทดสอบ PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้
แบบทดสอบ PISA) 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดบัที่ได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อรองรับการทดสอบ 
    PISA (เช่น การศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA) 
  1.2.2 การปรับกระบวนการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบัการทดสอบ PISA 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ปิดสอนช้ัน ม.3 ได้ปรบักระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคล้อง กับการทดสอบ PISA 
  1.2.3 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนฝกึท าแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA 
   KPI: ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ปิดสอนช้ัน ม.3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ 
    เสริมสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA แก่ผูเ้รียน 
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ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่มี นร.
อายุ 15ปี 
(ม.ต้น, 
ม.ปลาย, 
ปวช.) 
ทั้งหมด 

สถานศึกษาที่เตรียม
ความพร้อมให้กับครู 
เพื่อรองรับการ
ทดสอบ PISA 

สถานศึกษาที่มี นร.
อายุ 15 ปี (ม.ต้น,  
ม.ปลาย, ปวช.) 
ได้ปรับกระบวนการ
เรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการ
ทดสอบ PISA 

สถานศึกษาที่มี นร.
อายุ 15 ปี (ม.ต้น,  
ม.ปลาย, ปวช.) 
ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
ทดสอบตามแนวทาง
ของการทดสอบ PISA 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สพป. 413 115 65 56.52 65 56.52 65 56.52 
สพม. 29 29 29 100 29 100 29 100 
สศศ. (ร.ร.ประชานุเคราะห์) - - - - - - - - 
สช. 23 1,292 23 100 23 100 23 100 
สกอ. (โรงเรียนสาธิต) - - - - - - - - 
สอศ. - - - - - - - - 
อื่นๆ (ระบุ)................... - - - - - - - - 

 
  1.2 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กบัครู เพือ่รองรบัการทดสอบ PISA อย่างไร 
   1) ช้ีแจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบในการประชุมประจ าเดอืนของสถานศึกษาแต่
ละแหง่ โดยเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องสร้างความตระหนักให้กบันักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายใหพ้ร้อมรบัการประเมิน PISA 
   2) โรงเรียนเตรียมความพร้อมครูผูส้อนในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดย
ศึกษาวิเคราะหผ์ลการประเมิน PISA ย้อนหลงัเพือ่หาจุดแก้ไข/พัฒนา และมีการปรับกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนและเนื้อหาสาระใหส้อดคล้องกบัแนวการประเมิน PISA ทั้ง 3 วิชา 
  1.3 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.)มีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนทีส่อดคลอ้งกบัการทดสอบ PISA อย่างไร 
   1) สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นใหน้ักเรียนไดล้งมอืปฏิบัติ  เน้นการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เช่น สือ่ทาง DLITYoutube เป็นต้น เพื่อให้นกัเรียนใหเ้รียนรู้อย่าง
หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
   2) โรงเรียนได้ปรับการเรียนการสอนที่มีแนวค าถาม สถานการณ์และค าตอบตามแนวข้อสอบ 
PISA โดยเน้นการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และฝกึนักเรยีนให้อ่านด้วยสื่อดิจทิัล 
  1.4 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.)จดักิจกรรมการเรียนการสอน  
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เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผูเ้รียน อย่างไรบ้าง 
   1) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นใหผู้้เรียนไดคิ้ดวิเคราะห์มกีารพฒันาและใช้
แบบทดสอบที่สอดคล้องกับการประเมินตามแนวทางของ PISA และเน้นแบบทดสอบทีเ่ป็นแบบเขียนตอบ 
มากขึ้น 
   2) โรงเรียนจัดตารางเรียน/ก าหนดช่ัวโมงให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบ online เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับรปูแบบข้อสอบ PISA ทั้ง 3 วิชา 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   1) ความโดดเด่นของสถานศึกษายังคงเห็นไม่เป็นรูปธรรม แต่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย  มีความรู้ ทักษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา ซึ่งในการประเมินผล
ตามแนวทาง PISA ต้องใช้ทักษะ กระบวนการที่มีความซับซอ้น และต้องใช้เวลาในการสง่เสรมิและพัฒนาให้
เกิดกับตัวนักเรียนพอสมควร   
   2) โรงเรียนจัดกิจกรรมและปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยฝึกทกัษะให้นักเรียนคุ้นเคย
กับแนวการสอบ PISA จากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนได้รับการกระตุ้นใหเ้กิดกระบวนการคิด 
สามารถตีความและประเมินผลลพัธ์ได้ทั้ง 3 วิชา 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงาน 
ตามประเด็นนโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หนว่ยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
 
 

หมู่ 2 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- โรงเรียนเตรียมความพร้อมและ
ปรับวิธีการเรียนการสอนตามแนว
การสอน PISA ให้นักเรียนฝึกท า
ข้อสอบรูปแบบ PISA อย่าง
หลากหลาย ทัง้ 3 วิชา 

2. โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
 
 

หมู่ 4 ต าบลแกง่เสี้ยน อ าเภอ
เมืองกาญจนบรุี จังหวัด
กาญจนบุร ี

- โรงเรียนเตรียมความพร้อมและ
ปรับวิธีการเรียนการสอนตามแนว
การสอน PISA ให้นักเรียนฝึกท า
ข้อสอบรูปแบบ PISA อย่าง
หลากหลาย ทัง้ 3 วิชา 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
3. โรงเรียนบ้านพุเลียบ 
 
 

หมู่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองกาญจนบรุี จังหวัด
กาญจนบุร ี

- โรงเรียนเตรียมความพร้อมและ
ปรับวิธีการเรียนการสอนตามแนว
การสอน PISAให้นักเรียนฝกึท า
ข้อสอบรูปแบบ PISA อย่าง
หลากหลาย ทัง้ 1 วิชา 

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ทีจ่ ากัดไม่เพียงพอกับนักเรียนจ านวนมาก 
  3.2 โรงเรียนหลายแห่งมสีัญญาณ Internet ไม่เสถียรส่งผลต่อการท าข้อสอบ online 
  3.3 งบประมาณทีส่นบัสนุนบางครัง้มาช้า ท าให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
สอดคล้องกบัช่วงเวลาทีส่ถานศึกษาจะน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างคุ้มค่า 
  3.4 สถานศึกษาบางแหง่ขาดครูผูส้อนที่ตรงกับสาขาวิชาในการประเมิน PISA จึงเป็นการยากที่จะ
ให้ครูไม่ตรงวิชาเอกมาพฒันาผูเ้รียนให้มทีักษะ กระบวนการอย่างลึกซึ้งในวิชาน้ัน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
        1) ควรให้นักเรียนฝกึท าข้อสอบจากหนงัสอื/ใบงาน 
        2) ควรให้นักเรียนฝกึท าข้อสอบ online และ offline 
      4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
      ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA ทั้งการนิเทศ
ภายในและจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องทุกป ี
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี 
1.2 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เปน็จุดแข็งจากการวิเคราะหผ์ลการทดสอบ 
O-NET ของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายสาระ) 
   1) สาระ การอ่าน 
   2) สาระการฟงั การดู และการพูด 
   3) สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
   4) สาระหลกัการใช้ภาษาไทย 
   5) สาระการเขียน 
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายมาตรฐาน) 
   1) มาตรฐาน ท 1.1 
   ๒) มาตรฐาน ท 3.1 
   ๓) มาตรฐาน ท 4.1 
   ๔) มาตรฐาน ท 2.1 
   ๕) มาตรฐาน ท 5.1 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายสาระ) 
   1) สาระ การอ่าน 
   2) สาระการฟงั การดู และการพูด 
   3) สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
   4) สาระหลกัการใช้ภาษาไทย 
   5) สาระการเขียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายมาตรฐาน) 

1) มาตรฐาน ท 1.1 
1) มาตรฐาน ท 5.1 
2) มาตรฐาน ท 3.1 
3) มาตรฐาน ท 4.1 
4) มาตรฐาน ท 2.1 

  1.3รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทกัษะ/รายสมรรถนะใด ที่เป็นจุดอ่อนของการวิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาโดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

1) สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2) สาระ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(รายมาตรฐาน) 
1) มาตรฐาน ว 1.2 
2) มาตรฐาน ว 7.1 
3) มาตรฐาน ว 6.1 
4) มาตรฐาน ว 2.2 
5) มาตรฐาน ว 2.1 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
   1) สาระชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม   
   2) สาระ สิ่งมีชีวิตและกระบวนการด ารงชีวิต 
   3) สาระ พลังงาน 
   4) สาระ สารและสมบัติของสาร 
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   5) สาระ ดาราศาสตร์และอวกาศ 
   6) สาระ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   7) สาระ แรงและการเคลื่อนที ่
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(รายมาตรฐาน) 

1) มาตรฐาน ว 2.1 
2) มาตรฐาน ว 3.1 
3) มาตรฐาน ว 1.1 
4) มาตรฐาน ว 5.1 
5) มาตรฐาน ว 4.2 
6) มาตรฐาน ว 2.2 
7) มาตรฐาน ว 7.1 
8) มาตรฐาน ว 1.2 
9) มาตรฐาน ว 7.2 
10)  มาตรฐาน ว 3.2 
11)  มาตรฐาน ว 6.1 
12)  มาตรฐาน ว 4.1 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   สาระ การวัด 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(รายมาตรฐาน) 

1) มาตรฐาน ค 2.1 
2) มาตรฐาน ค 2.2 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   1) สาระ การวัด 
   2) สาระ จ านวนและการด าเนินการ 
   3) สาระ พีชคณิต 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(รายมาตรฐาน) 

1) มาตรฐาน ค 1.1 
2) มาตรฐาน ค 2.2 
3) มาตรฐาน ค 2.1 
4) มาตรฐาน ค 1.2 
5) มาตรฐาน ค 4.1 
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(รายมาตรฐาน) 
   มาตรฐาน ต 1.3 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   1) สาระภาษากับความสัมพันธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น 
   2) สาระ ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
   3) สาระ ภาษาและวัฒนธรรม 
   4) สาระ ภาษาความสัมพันธ์กบัชุมชนโลก 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(รายมาตรฐาน) 

1) มาตรฐาน ต 1.3 
2) มาตรฐาน ต 1.2 
3) มาตรฐาน ต 3.1 
4) มาตรฐาน ต 2.1 
5) มาตรฐาน ต 2.2 
6) มาตรฐาน ต 4.1 
7) มาตรฐาน ต 4.2 
8) มาตรฐาน ต 1.1 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(รายมาตรฐาน) 
1) มาตรฐาน ส 4.2 
2) มาตรฐาน ส 3.1 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1)  สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
2) สาระ เศรษฐศาสตร ์
3) สาระ หน้าที่พลเมอืง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
4) สาระประวัติศาสตร ์

   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(รายมาตรฐาน) 
3) มาตรฐาน ส 1.2 
4) มาตรฐาน ส 3.1 
5) มาตรฐาน ส 2.2 
6) มาตรฐาน ส 4.1 
7) มาตรฐาน ส 1.1 
8) มาตรฐาน ส 4.2 
9) มาตรฐาน ส 5.1 
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  1.4 สถานศึกษามีวิธีการวิเคราะห์จุดออ่นจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET อย่างไร 
    1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทุกแห่งงวิเคราะหส์ภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน /ก าหนดแผน ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                  2) การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน    
(O-NET)  ปีการศึกษา 2557-2559 
                  ๓) ส่งข้อมูลผลการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐาน   (O-NET)  ปีการศึกษา 2557-2559 ให้กบัสถานศึกษา 

1) สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET), ผลการสอบ Pre O-NET, ผล 
การสอบโดยใช้แบบทดสอบกลางช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไปใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาสง่เสรมิสนบัสนุนหรอืจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เพือ่แก้ปญัหา
จุดอ่อนที่พบจากการผลการทดสอบ O-NET อย่างไร 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
   1) จัดท าและเผยแพรเ่อกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
  2) การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 
วันที่ 20 มีนาคม 2560  และ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
   3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันข้ันพื้นฐาน (O-NET) และการน าผลการทดสอบระดบัชาติไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   วันที่ 27 มีนาคม 2560  
   4) นิเทศ ก ากับติดตามการขับเคลื่อนการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเน้นให้คร ู
ปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ปรบัเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล 
ในระดับช้ันเรียน 
   5) ถอดบทเรียนความส าเรจ็ของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
  1.6 หน่วยงาน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพือ่เสรมิจุดแข็งผลการทดสอบ O-NET ของ
สถานศึกษาอย่างไร 
   1) การวิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันข้ันพื้นฐาน 
 (O-NET) และการน าผลการทดสอบระดับชาติ ไปใช้ในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการ ในแต่ละวิชาก่อนการสอบ  O -NET 
   3) ส่งเสริมให้ครูคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทีค่รูปรบัการเรียน เปลี่ยนวิธีการ
สอน การจัดการเรียนรู้ในหอ้งเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียน 
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  1.7 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการยกระดบัค่าเฉลี่ยO-NET ได้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันหรือไม่/อย่างไร 
   จากการพิจารณารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) พบว่า ในปีการศึกษา 2559  
และจากการพจิารณาค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2560 พบว่า ในปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนส่วนใหญ่มกีารก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัข้อมูลสารสนเทศในปจัจบุัน ที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาได้วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้สงูข้ึนร้อยละ 3 ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้สนับสนุนงบประมาณให้กบัโรงเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงต่อเนื่อง 
และโรงเรียนทีผ่ลสัมฤทธ์ิต่ ากว่าเกณฑ์ ได้วางแผนการพฒันาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียนนั้นๆ อย่างทั่วถึง 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
        1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการในแต่ละวิชาก่อนการสอบ  O-NET และคาดว่าจะมผีลสมัฤทธ์ิจากการสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน 
    2) ไดบ้ทเรียนความส าเรจ็ของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
 2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา ( สพม. 8 จังหวัดกาญจนบรุี) ที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
 

อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ี โรงเรียนทีม่ีพฒันาการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) พัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง 3 ป ี
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครผููส้อนที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น บรรยากาศในช้ันเรียน  รูปแบบการเรียนการสอน  เป็นต้น 
  3.2 กระบวนการนิเทศติดตามของเขตพื้นที่การศึกษาการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่
ต่อเนื่อง 
  3.3 การน าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายังไม่ครอบคลมุ 
 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) ควรมีการน าผลการประเมินในระดับต่าง ๆ มาวิเคราะหเ์พื่อวางแผนในการพฒันา เช่น 
ระดับห้องเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
   2) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการนเิทศเป็นการนเิทศแบบร่วมมือ ในทกุระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น การนิเทศภายใน การนเิทศสนบัสนุนร่วมกันในระดับสหวิทยาเขต เครือข่ายโรงเรียน  
และน าผลการนิเทศมาวางแผนพฒันาการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3) ผู้เกี่ยวข้องกับยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพือ่พัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
     4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
    1) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เกิดการเรียนรูเ้รื่องต่าง ๆ เช่น บรรยากาศในช้ันเรียน  รูปแบบการเรียนการสอนรวมถึง
การวัดและประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อพฒันา 
     2) ก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกันในระดับสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต และเครือข่าย 
     3) ส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
 1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA 
 1.2 สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กบัครู เพือ่รองรบัการทดสอบ PISA อย่างไร 
    1) สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินงานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ปี2018 โดยมี
แนวทางในการด าเนินงานให้ทกุสถานศึกษาได้ใช้ในการเตรยีมความพร้อมของผูเ้รียนรองรบัการประเมินผล
นักเรียนร่วมกบันานาชาติ (PISA) ปี 2018 
    2) ส ารวจนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น, ม.ปลาย) 
                   3) ศึกษาผลการประเมินในรอบที่ผ่านมาเพือ่แก้ไขพัฒนาจุดที่ควรปรบัปรุง 
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                   4) จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยกบัรูปแบบข้อสอบ PISA เช่น ฝึกทักษะการท า
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอรจ์ากระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จาก http://pst-pisatest.ips.ac.th 
    5) จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  
  1.3 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.)มีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนทีส่อดคลอ้งกบัการทดสอบ PISA อย่างไร 
  จัดกิจกรรมให้นกัเรียนรูจ้ักและคุ้นเคยกบัรปูแบบข้อสอบ PISA โดยสอดแทรกรูปแบบข้อสอบ PISA 
ในการจัดเรียนการสอนในห้องเรียน กลุม่สาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง เช่นการรูเ้รือ่งการอ่าน (Reading 
Literacy)การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) 
  1.4 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี (ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.)จดักิจกรรมการเรียนการสอน  
เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการสดสอบ PISA แก่ผูเ้รียน อย่างไรบ้าง 
  จัดกิจกรรมให้นกัเรียนรูจ้ักและคุ้นเคยกบัรปูแบบข้อสอบ PISA เช่น ฝึกทกัษะการท าข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอรจ์ากระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)จาก http://pst-pisatest.ips.ac.th  
 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์ 
หรือมีผลกระทบทางบวกแก่ผูเ้รียนอย่างไรบ้าง 
  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนใหส้อดคล้องกบัแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน  
(นักเรียนอายุ 15 ปี) ให้ได้รับการฝึกทักษะในการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และการฝึกทักษะการอ่าน 
ของผู้เรียนด้วยสื่อดจิิทลั 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
- 
 

- - 

 
 
 
 

http://pst-pisatest.ips.ac.th.ac.th/pisa/released-items
http://pst-pisatest.ips.ac.th.ac.th/pisa/released-items
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  1) การด าเนินการอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งสถานศึกษา
ไปในเดือนพฤศจิกายน 2560 จงึยังไมม่ีสถานศึกษาทีเ่ป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตาม
ประเด็นนโยบาย 
              2) การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันานาชาติ โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นกลุม่เป้าหมายของการ
ประเมิน การฝึกทักษะของนกัเรียนกลุม่เป้าหมายในการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และการฝกึทักษะการอ่าน
ของผู้เรียนด้วยสื่อดจิิทลั 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรด าเนินการก ากบั ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
ให้สอดคล้องกบัแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกบันานาชาติ โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมาย และการฝึก
ทักษะของนักเรียนกลุม่เป้าหมายในการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะการอ่านของผู้เรียนด้วยสื่อ
ดิจิทัล การรูเ้รือ่งการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
   4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
                  การเตรียมความพรอ้มนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกบั
นานาชาติ ควรด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง ควรสอดแทรกรูปแบบข้อสอบตามแนวทางของ PISA ในระดับ
ห้องเรียน ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้  
 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรึ 
  1.2 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เปน็จุดแข็งจากการวิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบ V-NET ของสถานศึกษา โดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
   1) รายทักษะทางสงัคมแลการด ารงชีวิต 
   2) รายทักษะการจัดการอาชีพ 
   3) รายทักษะภาษาและการสือ่สาร 
   4) รายทักษะการคิดและการแกป้ัญหา 
  1.3 รายสาระ/กลุ่มสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ที่เป็นจุดอ่อนของการวิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบ V-NET ของสถานศึกษาโดยเรียงล าดับมากไปหาน้อย 
   1) รายทักษะการคิดและการแกป้ัญหา 
   2) รายทักษะภาษาและการสือ่สาร 
   3) รายทักษะการจัดการอาชีพ 
   4) รายทักษะทางสงัคมแลการด ารงชีวิต 
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  1.4 สถานศึกษามีวิธีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งผลการทดสอบ V-NET อย่างไร 
   อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี จ านวน 7 แห่ง ด าเนินการ ระดับชาติน าผลการทดสอบ V-NET 
มาวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง และเปรียบเทียบผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560  
เพื่อดูพฒันาการของนักเรียน 
  1.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหา
จุดอ่อนท่ีพบจากการผลการทดสอบ V-NET อย่างไร 
   อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุีได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณและสื่อวัสดุอปุกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแก้ปญัหาจุดอ่อน การทดสอบ V-NET จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสรมิ โครงการ
พี่สอนน้อง เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.6 หน่วยงาน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมจุดแข็งผลการทดสอบ V-NET ของ
สถานศึกษาอย่างไร 
   อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุีได้จัดสง่เสรมิสนบัสนุนหรอืจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
แก้ปัญหาจุดอ่อน การทดสอบ V-NET ด้วยการจัดตารางทบทวนความรู้เพิ่มเติม ให้นักเรียน นักศึกษาใช่
วิธีการจูงใจมอบรางวัลให้แกผู่้เข้าสอบที่จะเข้าทดสอบ 
  1.7 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการยกระดับค่าเฉลี่ยV-NET ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันหรือไม่/อย่างไร 
   อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุีได้จัดสง่เสรมิสนบัสนุนหรอืจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
แก้ปัญหาจุดอ่อน การทดสอบ V-NET โดยใช้หลักการทบทวนความรู้เพิ่มเติมโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
ปัจจุบันในการทบทวนความรู้เพิม่เตมิ ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าทดสอบ 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือ
มีผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   เป็นการด าเนิน นโยบายเพิ่มความสามารถในการสอบ V-NET ของนักเรียน นักศึกษาโดยใช้ 
การทบทวนความรู้เพิ่มเตมิ ให้สามารถสอบผ่านได้มากข้ึน 
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  2.2 รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตาม
ประเด็นนโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
นวัตกรรม 

1.  วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุร ี

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุ ี มีการด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการเพือ่พัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  ได้แก่ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเตรียม
สอบ V-NET , โครงการโฮมรูม 
(นักเรียนพบครูที่ปรึกษา) , 
โครงการพีส่อนน้อง ฯลฯ  

  
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 จ านวนผู้เรียนทีเ่ข้า ทบทวนเพือ่เพิม่ความสามารถในการทดสอบ มจี านวนน้อยกว่าจ านวนที่ 
                เข้าสอบจรงิ 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   ควรมีการประชุมช้ีแจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ให้กับนกัเรียนทุกคนอย่างตอ่เนื่อง 
   4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
       -ไม่มี- 
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สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี 
1. กิจกรรมที่แบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย 

กิจกรรม/โครงการ รายการ/รายละเอียดของความโดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 
1. โครงการติดเข้มเติมเตม็ความรู้ก่อนสอบ    
N-NET 

1.1 ติวข้อสอบใหก้ับนักศึกษาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในแต่ละรายสาระมาให้ความรู้ 

2. ก าหนดเป็นนโยบาย และตัวช้ีวัดหนึ่งใน
การประเมินพนักงานราชการในเรือ่ง 
จ านวนการเข้าสอบของนักศึกษา 

2.1 ก าชับ ก ากับ ติดตามครู กศน. ให้น านักศึกษามาเข้า
สอบตามก าหนดเวลา โดยผ่านทางช่องทางการติดต่อทาง
ไลน์ โทรศัพท์ แฟนเพจก่อนวันสอบ 

3. ส านักงาน กศน.จงัหวัดกาญจนบุรี  
จัดโครงการพฒันาคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ประจ าปีงบประมาณ 2561โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ แนว
ทางการพัฒนา และการจัดท าข้อตกลง
ร่วมกัน เรือ่ง การพัฒนาคุณภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3.1 เพื่อใหผู้้บริหาร ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ศิษย์
เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน ครู กศน.ต าบล เข้ามีมสี่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
และเห็นความส าคัญของการสอบ 

  

2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
 การเข้าสอบ N-NET ของนักศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นเพียงหนึ่งในเกณฑ์ของการจบหลักสูตร นักศึกษา ครูผูส้อน และสถานศึกษาจงึให้
ความส าคัญในการยกระดบัค่าเฉลี่ย N-NET 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   ไม่มี 
 3.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   ไม่มี 
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย (สพป./สช./สกอ./อปท./ตชด./อื่นๆ) 
 2.1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดท าระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   (นิยาม: ระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานด้าน
อาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ด้านเครื่องเล่น ด้านการรับส่งนักเรียนและการจราจร) 
ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนนักเรียนปฐมวัย (อนบุาล 1-3 และเด็กเล็ก) และจ านวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบั
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รายงานว่าเป็นนักเรียนปฐมวัย ของช้ันอนุบาล 1 – 3  
และช้ันเด็กเล็ก มจี านวนสถานศึกษาทั้งหมด 141 แห่ง และได้น าโรงเรียนบ้านวังเย็น (น านักเรียนไปเรียน
รวมโรงเรียนอื่น) และโรงเรียนบ้านห้วยนาคราช (อยู่ระหว่างขอเลกิสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน) จึงเหลือจ านวน 
139 แห่ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
(สังกัด) 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่เปิดสอน

ระดับ
ปฐมวัย
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
ประชากรวัย

เรียน  
อายุ 3-5 ปี 

(คน)  

นักเรียนปฐมวัย  
(อนุบาล 1-3 และเด็ก

เล็ก) 

สถานศึกษาที่มีระบบ
ป้องกันภัยทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สพป. 332 16,822 11,788 70.07 332 100 
สช. 23 5,343 96 1.80 23 1oo 
สกอ. (โรงเรียนสาธิต) - - - - - - 
อปท. 260 12,593 12,593 100 260 100 
ตชด. 16 692 - - 16 100 
อื่นๆ (ระบุ)................... - - - - - - 
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หมายเหต:ุ จ านวนประชากรวัยเรียน อายุ 3-5 ปี ใช้ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์ของแต่ละพื้นที่ (อ าเภอ/
จังหวัด) 
  1.2 สถานศึกษาได้ด าเนินการในด้านต่างๆ อย่างไร เพื่อเปน็การป้องกันภัยทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัย  
   ด้านอาคารสถานท่ี 
    1) สถานศึกษามีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
    2) ประชุมขอความร่วมมือจากชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยภายอกนอกโรงเรียน และสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแล 
    3) ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ให้มีสภาพคงทน แข็งแรง มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก 
    4) จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย 
   ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
     1) มีการติดตั้งถังดับเพลงิป้องกันไฟไหม้ตามอาคารเรียน และมีการส ารวจอปุกรณ์และ
ซ่อมแซมสิง่ของที่ช ารุด หรือจัดหาใหม่ 
     2) อบรมให้ความรู้แกบุ่คลากรในการใช้เครื่องมือและอปุกรณ์ต่างๆ 
     3) มีที่เกบ็อปุกรณ์เครื่องใช้ และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 
     4) แสงสว่างภายในอาคารมีความเพียงพอและเหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
     5) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน การเข้าออกภายในศูนย์มีกฎกติกา ก าหนด
ที่ชัดเจนเป็นรปูธรรมเพื่อปอ้งภัยภัยที่จะเกิดข้ึนกบัตัวเด็กและบุคลากรภายในศูนย์ 
     6) มีระบบติดตั้งอปุกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม 
     7) มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และอันตรายต่าง ๆ 
   ด้านเครื่องเล่น 
     1) จัดท าโครงการซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามให้ปลอดภัย และขอรบัการสนบัสนุนทรายมา
ลงสนามเดก็เล่น เพื่อช่วยลดอันตรายที่เกดจากการเล่น 
     2) ตรวจสภาพเครื่องเล่นให้พร้อมและปลอดภัย 
     3) สอนการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ถูกต้องให้กับเด็ก และแก้ไขหากเด็กเล่นผิดวิธี หรือ
ตักเตือนเมื่อเด็กเล่นอย่างไม่ระมัดระวัง 
     4) สร้างข้อตกลง หรือจ ากัดเวลาในการเล่นอย่างเหมาะสม 
     5) มีพื้นทีเ่ล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อจ านวนเด็ก 1 คน โดยจัดให้
มีเครื่องเล่นกลางแจง้ทีป่ลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก เป็นพื้นทีห่ญ้า ดิน ทราย หรือวัสดทุี่อ่อนนุ่ม 
ในกรณีที่ไมส่ามารถจัดให้มี ทีเ่ล่นกลางแจ้ง เป็นการเฉพาะ หรือในสถานที่อื่นๆ ได้ควรปรับใช้ในบริเวณที่รม่
แทน โดยมีพื้นที่ตามเกณฑ์ก าหนดหรืออาจจะจัดกจิกรรมกลางแจง้ส าหรบัเดก็ในสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ในบริเวณลานวัด หรอืในสวนสาธารณะในกรณีที่น าเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้องค านึงถึงปลอดภัย
และการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นส าคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ในแต่ละวัน 
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   ด้านการรับส่งนักเรียนและการจราจร 
     1) ได้รับความอนุเคราะหจ์ากเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร หรืออาสาสมัครในหมู่บ้าน 
     2) โรงเรียนที่จัดใหม้ีบริการรถรบัสง่นักเรียน จะมีการตรวจสภาพรถและความประพฤติ 
ของพนักงานขับรถ 
   ด้านโภชนาการ 
     1) มีโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ช่วยในเรื่องของโภชนาการ มีการปลูก
กล้วยให้เดก็รบัประทาน และส่งเสริมการรับประทานผกัผลอดสารพิษ การเพาะเห็ด และการด าเนินตามหลัก
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
     2) มีนโยบายควบคุมร้านค้าในการท าอาหารให้กับนกัเรียน ไม่ให้น าขนมขบเค้ียว และ
น้ าอัดลมมาขายในโรงเรียน 
     3) มีการจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ 
     4) บริเวณพื้นที่รบัประทานอาหาร ค านึงถึงความสะอาดเปน็หลัก มอีากาศถ่ายเทได้สะดวก 
มีแสงสว่างเหมาะสม มีอปุกรณ์เครือ่งใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกบัจ านวนเดก็ ทั้งนี้ บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ 
เก้าอี้ ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอยา่งสม่ าเสมอ และควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้มีขนาดเหมาะสมกบัเด็ก มสีภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี 
     5) บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว แยกห่างจากบรเิวณพื้นที่ส าหรบัเดก็
พอสมควร มเีครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งทีล่้าง และเกบ็ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเน้นเรื่อง
ความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก 
   ด้านสุขอนามัย 
     1) มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสุขนิสัยที่ดี การรกัษาความสะอาด โครงการกีฬาสี 
โครงการแอโรบิคตอนเช้าหน้าเสาธง เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และโรงเรียนสีขาว 
     2) มีโครงการอาหารกลางวันทีม่ีคุณภาพ 
     3) มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่ปลอ่ยให้เป็นแหล่งเพาะหรือแพรเ่ช้ือโรค 
     4) มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า การระบายอากาศ การจัดเกบ็สิง่ปฏิกลูให้
เหมาะสมไม่ปล่อยใหเ้ป็นแหลง่เพาะหรอืแพรเ่ช้ือโรคโดยเฉพาะต้องก าจัดสิง่ปฏิกลูทุกวัน 
     5) ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยู่ห่างจากแหลง่อบายมุข ฝุ่น
ละออง กลิ่น หรือสิ่งรบกวน 
     6) ห้องส้วมส าหรบัเดก็แยกเป็นสัดส่วนส าหรบัเด็กชายและเด็กหญงิ โดยเฉลี่ย 1 ที่ ต่อเด็ก 
10 – 12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเดก็ หรือมีฐานส้วมที่เดก็สามารถก้าวข้ึนลงไดง้่าย หรือมีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นไม่ลื่น หากมีประตูจะไม่ต้องใส่กลอน หรือกุญแจ และมสี่วนสงูที่
สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก 
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 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
    1) ผู้เรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนสิัยใน
การดูแลสุขภาพของตน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัตเิหตุ 
ภัยและสิ่งเสพติด เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีสขุภาพจิตดี ร่าเรงิแจ่มใส มีความรูส้ึกที่ดีต่อตนเอง 
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวัย นอกจากนี้ เด็กมีพฒันาการด้าน
สังคม และสติปญัญา 
    2) สนามเดก็เล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอย 
พระยุคลบาท เด็กจะมีพฒันาการทางด้านร่างกาย ซึ่งมีครูคอยดูแลเด็กทุกมมุ ด้านล่างของบ้านต้นไม้เป็นพื้นที่
พัฒนาระบบผิวสมัผสั ซึ่งจะมกีิจกรรมใหเ้ด็กได้เล่นน้ า สร้างเข่ือน ขุดคลอง ต่อจิ๊กซอว์จากอิฐแดง และเศษไม้ 
เด็กๆ เกิดความสุข เกิดจินตนาการจากการเล่น ได้สัมผสักบัธรรมชาติช่วยลดความเครียด ในวันหยุดทาง
โรงเรียนอนญุาตใหผู้้ปกครองพาเด็กเข้ามาเล่นได้ 
     สนามเดก็เล่นตามหลักการพฒันาสมองฯ เป็นการเปิดโอกาสให้เดก็นักเรียนได้ท าตัวตาม
สบาย สง่ผลใหเ้ด็กมีอสิระทางความคิด  การศึกษาทั้งหมดควรเกิดจากอารมณ์ที่ดี มีทัศนคติกับการเรียนรู้ที่
สนุกสนามเด็กเล่นถือเป็นก้าวแรกทีจ่ะท าให้ก้าวต่อไปของเดก็เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      3) การปลูกฝังจิตส านึกในเรื่อง “วินัยในเด็กปฐมวัย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
      3.1) จัดให้มีกจิกรรมหรอืกิจวัตรประจ าวันของเด็กทีส่่งเสรมิการปลูกฝังจิตส านึก ในเรื่อง 
“วินัย ในเด็กปฐมวัย” โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จัดให้มีกจิกรรมหรอืกิจวัตรประจ าวัน ดังนี้ 
       - กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ 
       - กิจวัตรการเข้าแถวรอคอยตามล าดับก่อนหลังเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 
       - การให้เด็กได้รบัผิดชอบด้วยตนเอง 
       - การให้เด็กได้รบัผิดชอบต่อส่วนรวม 
       - กิจกรรมทีส่อนการปฏิบัติตามมารยาทของสงัคม 
       - การจัดกิจกรรมการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะ เพื่อสอนให้เด็กปฐมวัยมีวินัยในการ
ทิ้งขยะในถูกที่ และถูกตอ้งตามประเภทของขยะ 
       - กิจกรรมดูแลรักษาสิง่แวดล้อมในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
       - การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเด็ก 
     4) การพัฒนาภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย 
      - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษ มี
ความส าคัญอย่างมากในสถานการณ์ที่ประเทศก ากลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาระดับสากล และเป็นการเตรียมพร้อม
เพื่อการพัฒนาคนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้เด็กไทย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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     5) การจัดกิจกรรมธรรมศึกษาในเด็กปฐมวัย 
      - เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปลูกจิตส านักในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม โดยขอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย 
     6) การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย 
      - เนื่องจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงชีวิตและ
การปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรฐัใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาและบรหิารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางเพื่อให้ก้าวทันต่อโลภาภิวัฒน์ 
     7) การจัดมุมหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต้องจัดให้มมีุมหนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้
พิจารณาจากสภาพอาคารและขนาดพื้นทีห่้องเรียนตามความเหมาะสมของแตล่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมมุ
หนังสือดังกล่าว ใช้ส าหรบัใหเ้ด็กได้ดูรปูภาพ อ่านหนังสือนทิาน ฟังนิทาน 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาทีเ่ป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนอนบุาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
 

ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุี 
(สพป.กาญจนบรุี เขต 1) 

- เป็นโรงเรียนหมูบ่้านศีล 5 เด็ก
มีระเบียบวินัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุและอันตราย อาคาร
สถานที่ติดแอร์และมุง้ลวดป้องกัน
อันตรายจากยงุและโรค
ไข้เลือดออก มกีารได้รบัความ
ร่วมมือจากชุมชนรักษาความ
ปลอดภัยนอกโรงเรียน ได้รับการ
สนับสนุนจากวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม ในการพฒันาอาคาร 
สถานที่ และมอบอปุกรณ์สิ่ง 
ของเครื่องใช้ต่าง ๆ และด้าน
สุขอนามัย มีโครงการสง่เสริม
สุขภาพ การสร้างสุขนิสัยที่ดี  
โรงอาหารติดแอร์ปราศจาก
แมลงวัน มีการรักษาความสะอาด 
ท าให้นักเรียนมสีุขภาพดี 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
2. โรงเรียนอนบุาลกาญจนบุร ี
 

ต าบลบ้านเหนอื อ าเภอเมอืง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุี 
(สพป.กาญจนบรุี เขต 1) 

- เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกจิ
พอเพียง เด็กปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมในเรื่องความพอเพียง มี
การดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย รบัประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เด็กปฐมวัยแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย และมีระเบียบ
วินัย มีความปลอดภัยลดอุบัตเิหตุ
ที่เกิดข้ึน ด้านอาคารสถานที่ มี
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มีการ
ติดตั้งถังดับเพลงิป้องกันไฟไหม้
ตามอาคารเรียน และได้รบัความ
อนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจร ในการรับส่งนกัเรียน 
 

3. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์
บ ารุง 

หมู่ 1 ต าบลท่าม่วง  
อ าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- เป็นโรงเรียนต้นแบบสนามเดก็
เล่น Brain-Based Learning 
(BBL) : แหลง่เรียนรู้การเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท โดยชุมชนและ
กรรมการสถานศึกษา ร่วมกัน
สร้างเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
การเล่นเครื่องเล่น เดก็ฝึกการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ได้สัมผสั
กับธรรมชาติ เด็กได้ออกก าลัง 
ปีนป่าย หัดว่ายน้ า ไต่เชือก ส่วน
ในเรื่องของความปลอดภัย ใช้การ
บรหิารจัดการภายในโรงเรียน 
โดยครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัย 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
4. โรงเรียนอนบุาลวัดลกูแก
ประชาชนูทิศ 

 อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  
(สพป.กาญจนบรุี เขต 2) 

1.โรงเรียนอนุบาลประจ าเขต 
2.โรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
3.โรงเรียนต้นแบบเครือข่าย
สนามเดก็เล่นเพือ่พัฒนาสมอง : 
เล่นตามรอยพระยุคลบาท 

5. โรงเรียนอนบุาลพนมทวน ต.รางหวาย  อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบรุี  
(สพป.กาญจนบรุี เขต 2) 

1.โรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2.โรงเรียนต้นแบบ สนามเด็กเล่น
เพื่อพฒันาสมอง : เล่นตามรอย
พระยุคลบาท 

6. โรงเรียนอนบุาลห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา  
จ.กาญจนบรุี (สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2) 

โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

7.โรงเรียนบ้านยางสูง อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  
(สพป.กาญจนบรุี เขต 4) 

โรงเรียนพระราชทานระดบั
ปฐมวัย 

8.โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี  
(สพป.กาญจนบรุี เขต 4) 

โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนาม 
BBL 

9.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  
(สพป.กาญจนบรุี เขต 4) 

ต้นแบบสนาม BBL : การเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท 
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  ด้านบุคลากร (สังกัด สพฐ.) 
  3.1 การขาดแคลนครูปฐมวัย ครูไม่ครบช้ัน การดูแลต้องเพิม่ความระมัดระวังใหก้ับเด็กปฐมวัยที่มี
จ านวนมาก 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย (สังกัด สพฐ.) 
     การหางบประมาจากภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนจา้งครูพี่เลี้ยง เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยได้
อย่างทั่วถึง 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย (สังกัด สพฐ.) 
     การขอสนับสนุนนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย มาช่วยในการดูแลเด็กปฐมวัย 
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./กศน.) 
 

 3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลให้โรงเรียน 
  เครือข่ายของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา 
  KPI: ร้อยละของครูผู้ผ่านการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถน าเทคนิค 
   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอน 
  KPI: ร้อยละของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถ 
                     เป็นครูแกนน า  
 3.2  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (เช่น ป้ายชื่อต่างๆ ให้มีภาษาอังกฤษควบคู่ 
  ภาษาไทย รวมท้ังครู นักเรียน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  
   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
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 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

สังกัด 

ครูผูผ้่านการอบรมโครงการ 
Boot Camp 

Master Trainer ตามโครงการ 
Boot Camp 

สถานศึกษา
ที่จัดสภาพ 
แวดล้อม 
ภายใน

ห้องเรียน 
และนอก
ห้องเรียน 

เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ 

(แห่ง) 

ครูที่ผ่าน
การอบรม 

Boot 
Camp 
(คน) 

ครูที่ผ่าน
การอบรม 
Boot Camp 
สามารถน า
เทคนิคการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการ
สอน (คน) 

ร้อยละ 

Master 
Trainer 

ตาม
โครงการ 
Boot 
Camp  
(คน) 

Master 
Trainer 

ตาม
โครงการ 

Boot Camp 
ที่สามารถเป็น
ครูแกนน า  

(คน) 

ร้อยละ 

สพป 115 115 100 3 3 100 413 
สพม. 99 99 ๑๐๐ ๒ ๒ ๑๐๐ ๒๙ 
สศศ.(ร.ร.ประชา 
        นุเคราะห์) 

1 1 100 0 0 0 1 

สช. - - - - - - - 
สอศ. 5 5 100 3 3 100 7 
กศน. 2 2 100 0 0 0 13 

หมายเหต ุ *ครูผ่านอบรม Boot Camp รุ่นที่ 1 – 14 / ส าหรับครูในสังกัด สพฐ. 

 1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 
     1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1-4  
จ านวน 413 แห่ง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครเูข้ารบัการอบรม Boot Camp เพื่อพฒันาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนและสามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สอนได ้จ านวน 106 คน และมีการพฒันาต่อยอดเป็น Master Trainer ตามโครงการ Boot Camp  
ที่สามารถเป็นครูแกนน าได้ จ านวน 3 คน  

   ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 1 ROAD MAP การพฒันาการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังนี ้
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แผนภูมิที่ 2 ROAD MAP การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                (ภาษาอังกฤษ) 
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 1.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนทีส่ถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง 
   1.2.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ ป้ายค าศัพท์/ประโยคภาษาอังกฤษ มุมหนังสือ
นิทานสองภาษา มีโทรทัศน์/เครื่องโปรเจคเตอร์/คอมพิวเตอร์ส าหรบัเปิดสื่อต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น  บทสนทนา การฝกึออกเสียงภาษาอังกฤษ และการจัดป้ายนิเทศตามวันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ  
ของเจ้าของภาษาในช้ันเรียน เป็นต้น รวมทั้งการใช้สื่อของจริงในช้ันเรยีนส าหรบัการจัดกจิกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  
   1.2.2  สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ ป้ายค าศัพท์/ประโยคภาษาอังกฤษตาม
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ/อาคารเรียน/ต้นไม้ และการจัดป้ายนิเทศตามวันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ ของเจ้าของ
ภาษา เป็นต้น  
 1.3 สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไร 
   กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า การสนทนาภาษาอังกฤษหนา้เสาธง กิจกรรมเสียงตามสาย 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Intensive English Camp การทัศนศึกษาตามแหลง่ท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
การเปิดบ้านวิชาการ Open House และกจิกรรมวันส าคัญ/เทศกาลต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา เช่น New 
Year Day, Valentine Day, Halloween Day เป็นต้น รวมทั้งเชิญชาวต่างชาติมาให้ความรู้และสนทนา
ภาษาอังกฤษ สร้างความคุ้นเคยกบันักเรียนภายในโรงเรียน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ชุมนุม/ชมรม 
และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 
  2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์ 
หรือมีผลกระทบทางบวกแก่ผูเ้รียนอย่างไรบ้าง 
   2.1.1 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย โดย
มีสื่อ  การเรียนการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมทัง้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนที่เน้นฝึกทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ท าให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เกิดความมั่นใจในการสื่อสารและสามารถบรูณาการเช่ือมโยงใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี นักเรียนยังมผีลงาน/ผลการประกวดแข่งขันด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเป็นที่
น่าพอใจ ส่งผลให้โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ยอมรับและไว้วางใจในการจัดการศึกษา 
   2.1.2  ในแต่ละอ าเภอมีศูนย์ PEER Center เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ซึง่กันและกันในแต่ละอ าเภอ 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบ
หรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. โรงเรียนอนบุาลวัดไชยชุมพล       
ชนะสงคราม 
(สพป.กาญจนบรุีเขต 1) 

ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- โรงเรียนเป็นศูนย์พฒันาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา (Per 
Center) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษครูและนักเรียน 
- โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรม
ภาษาอังกฤษตาม Mini English 
Program ซึ่งนักเรียนไดร้ับการพฒันา
ทักษะภาษาอังกฤษ   เต็มตามศักยภาพ
และผูป้กครองไว้วางใจและเช่ือมั่นใน
การจัดการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง 
(สพป.กาญจนบรุีเขต 1) 

หมู่ 1 ต าบลท่าม่วง        
อ าเภอท่าม่วง จงัหวัด
กาญจนบุร ี

- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา English 
Bilingual Education (EBE) ในวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ 
โดยเน้นการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (Classroom language) และ
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจ าวัน 
- โรงเรียนมีห้องเรียนเป็นศูนย์ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษตามโครงการสง่เสรมิ
ความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบรุี  
เพื่อก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนและเปิด
ประตสูู่ทวาย ระยะที่ 2 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถใช้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ทั้งครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไป       
ที่สนใจ 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบ
หรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

3. โรงเรียนอนบุาลด่านมะขามเตี้ย 
(สพป.กาญจนบรุีเขต 1) 

หมู่ 1 ต าบลด่านมะขามเตี้ย 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ี

- โรงเรียนเป็นศูนย์พฒันาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา (Peer 
Center) ได้จัดกจิกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษครูและนักเรียน 
- โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา English 
Bilingual Education (EBE) ในวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ โดย
เน้นการฝึกภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Classroom language) และการ
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
- โรงเรียนมีห้องเรียนเป็นศูนย์ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษตามโครงการสง่เสรมิ
ความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบรุี เพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตสูู่
ทวาย ระยะที่ 2 โดยได้รับการสนบัสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี สามารถใช้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ทั้งครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนทั่วไป       
ที่สนใจ 

3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา               
(สพป.กาญจนบรุีเขต 2) 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี ผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ดี, เป็นศูนย์PEER ความพร้อมด้าน
ครูผูส้อน, สถานที่, มีอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่
เสมอ, เปิดสอนภาษาจีน, EBE  

4. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพ    
ที่ 105 
(สพป.กาญจนบรุีเขต 2) 

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี เป็นศูนย์PEER ความพร้อมด้าน
ครูผูส้อน, สถานที่, มีอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัต ิ
หน้าที่เสมอ 

5. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
(สพป.กาญจนบรุีเขต 2) 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี ความพร้อมด้านครผูู้สอน, สถานที่, มี
อาสาสมัครชาวต่างชาติผลัดเปลี่ยนมา
ปฏิบัติหน้าทีเ่สมอ, เปิดสอนภาษาจีน 
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ครู/บุคลากร มีการโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ ท าใหก้ารพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
  3.2 โรงเรียนจ านวนมากมีครูที่ไม่จบเอกวิชาภาษาอังกฤษ ครูไม่ถนัดและขาดความมั่นใจในการจัด 
การเรียนการสอน 
  3.3 โรงเรียนขนาดเล็กมีครูจ านวนน้อย ท าให้นักเรียนไม่ได้รบัการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเท่าที่ควร 
  3.4 ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไม่เอือ้ต่อการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้น
เนื้อหาในหนังสือเป็นหลัก 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) จัดครูทีม่ีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้ครบทกุโรงเรียน 
   2) สนับสนุน Native Speaker ให้กับสถานศึกษาให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้
   3) ผลักดันให้มีโปรแกรมพิเศษ เช่น EP/MEP มากขึ้นโดยสพฐ.ต้องให้การสนบัสนุนในเรื่อง
ของงบประมาณเป็นหลัก เพราะเป็นปจัจัยส าคัญในการด าเนินงาน หลายสถานศึกษาสนใจจะด าเนินการแต่
ขาดแคลนงบประมาณในการจัดจ้างครูต่างชาติ ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก 
                 4) ควรอบรมเชิงปฏิบัติ (workshop) ให้ส าหรับครทูี่สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคน โดยเน้นครู      
ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและสร้างความมั่นใจ โดยใช้รปูแบบ
พัฒนาเป็นกลุ่มเครือข่ายหรือศูนย์ Peer Center 
   5) ควรให้ผู้บรหิารและครูทกุคนในโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยใช้แอพพลิเคช่ัน Echo English   
ซึ่งสอดคล้องกับระดับความสามารถตามกรอบ CEFR 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ควรนิเทศ ติดตามและค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานต้นสงักัดอย่างต่อเนื่อง 
 2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
 1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
   สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในจังหวัดกาญจนบุรี
จ านวน 29 แห่ง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครเูข้ารบัการอบรม Boot Camp เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนและสามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สอนได้ จ านวน 99 คน และมีการพฒันาต่อยอดเป็น Master Trainer ตามโครงการ Boot Camp ที่สามารถ
เป็นครูแกนน าได้ จ านวน 2 คน  
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 1.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนทีส่ถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง 
    1.2.1  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ 
     ๑) การจัดป้ายนิเทศ  เช่น ป้ายนิเทศค าศัพท์ หรือความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ      
ป้ายนิเทศตามเทศกาล/โอกาส/สถานการณ์ต่างๆ 
     ๒) การจัดโต๊ะเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือท างาน
ร่วมกันอย่างสะดวก 
   ๓) มีห้องเรียนอัจฉริยะทีม่ีสื่อ อปุกรณ์ที่ทันสมัยเร้าความสนใจของนักเรียน  สนับสนุนการ
เรียนการสอนของครู หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 
คอมพิวเตอรพ์กพา (Tablet)  เครื่องฉาย/จอโปรเจ็คเตอร์  ที่มีการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอรเ์น็ตเพื่อความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  การใช้เพื่อการน าเสนอสือ่การเรียนการสอนของครู  
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการเรียนการสอน  (อาจแตกต่างกันตามสภาพ ความพร้อมของโรงเรียน) 
   ๔) ส่งเสริมให้ครูผูส้อนสื่อสารกบันักเรียนในช้ันเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษให้มากทีสุ่ด เพื่อให้
คุ้นเคย และมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น  รวมทั้งการให้นักเรียน ครู ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารผ่านแอพลเิคช่ัน Echo English 
   ๕) การสอนโดยเน้นการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Role Play) ที่ใกล้เคียงสถานการณ์จรงิ 
    1.2.2  สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่  
     ๑) การจัดป้ายนิเทศ  เช่น ป้ายนิเทศค าศัพท์ หรือความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ      
ป้ายนิเทศตามเทศกาล/โอกาส/สถานการณ์ต่างๆ 
     ๒) การจัดห้องศูนย์เรียนรู้ ซึ่งแสดงแบบจ าลอง (Model) ต่างๆ ที่เป็นผลงานนักเรียน     
เพื่อให้ความรู้ด้านค าศัพท์ สถานที่ ฯลฯ  รวมทั้งการจัดสื่อ เอกสารเสรมิทักษะไว้ในห้องสมุด หรือห้อง
มัลติมเีดียที่นักเรียนสามารถฝึกฝน เรียนรูเ้พิ่มเติมด้วยตนเองผ่านสื่อ CD/DVD ภาพยนตร์ เพลง เกม
การศึกษา หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ (อาจแตกต่างกันตามสภาพ ความพร้อมของโรงเรียน) 
     ๓) การติดป้ายภาษาอังกฤษบอกสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน  ป้ายสุภาษิต ค าพังเพย    
ป้ายประกาศ ป้ายเตือน  ฯลฯ 
     ๔) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมเสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงประจ าสัปดาห์  กิจกรรมในเทศกาลส าคัญๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมของชาติเจ้า 
ของภาษา  เป็นต้น 
     ๕) กระตุ้น ส่งเสรมิให้นักเรียน ครูไดส้ื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยการ
สนทนากบัครูต่างชาติ  การใช้สื่อ Echo English ฝึกการใช้ภาษาด้วยตนเอง  การน านกัเรียนไปฝึก
ภาษาอังกฤษ ณ แหล่งเรียนรู้ภายนอกทีม่ีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ที่เป็นสถานการณ์จรงิในชีวิตประจ าวัน 
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  1.3 สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไร 
    ๑) จัดสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกห้องเรียน  ที่ให้ความรู้หรือกระตุ้นให้มีการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มากที่สุด  
   ๒) เปิดรายวิชาเพิม่เติม เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยครูต่างชาติ  หรือการจัดต้ัง
ชุมนุม/ชมรมภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียน ทุกระดับช้ัน  ครูผูส้อน ได้มีโอกาส และคุ้นชินกับการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา   
   ๓) ส่งเสรมิให้นกัเรียน ครูใช้สื่อ Echo English เป็นเครื่องมอืช่วยในการฝกึการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารด้วยตนเอง 
   ๔) ส่งเสริมให้ครูทีผ่่านการอบรม โครงการ Boot Camp  ได้ขยายผลการใช้เทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารแก่ครูผูส้อนท่านอื่นๆ  และน ามาปรบัใช้ในการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม
ตามศักยภาพของนักเรียน 
   ๕) สนับสนุนการจัดกจิกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง เช่น    
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ  การฝกึภาษาอังกฤษ ณ แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่มีนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ฯลฯ 
รวมทั้งสนับสนุนให้นกัเรียน ครู มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
   ๖) ส่งเสริมให้นกัเรียนที่มีความสามารถพเิศษด้านภาษาอังกฤษ  ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถในกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  เช่น  การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงานกิจกรรมโรงเรียน    
งานต้อนรบัคณะที่เข้าเยี่ยม นิเทศโรงเรียน เป็นต้น 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ๑) การใช้ Echo English  เป็นเครื่องมือฝกึการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ า
วัน ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฝนได้ต้ังแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดบัสงูข้ึนได้ด้วยตนเอง ช้า เร็วตามศักยภาพ      
ความพร้อม เมือ่ฝกึฝนอย่างต่อเนือ่งจะช่วยให้นักเรียนมีพฒันาการด้านการสื่อสารที่เห็นผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
   ๒) การจัดสภาพแวดล้อมที่สง่เสรมิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ใน
โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคุ้นชินต่อภาษาอังกฤษ จดจ าค าศัพท์ได้ น าไปใช้ในการ
สื่อสาร และมีการต่อยอดการแสวงหาค าศัพท์ในสถานที่อื่นๆ ต่อไป 
   ๓) ครูที่เข้ารบัการอบรมโครงการ Boot Camp  ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  และได้น าความรู้ ประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัครผูู้สอนในโรงเรียนตนเอง/โรงเรียนอืน่ๆ และน าไปปรับประยุกต์ใหเ้หมาะกับบรบิทของ
นักเรียน โรงเรียน เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนให้น่าสนใจ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ และมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
2. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  
   "สว่างเคลิ้มสุคนธสทิธ์ิอุปถัมภ์" 
 

260 หมู่ 7  ต าบลรางหวาย 
อ าเภอพนมทวน จงัหวัด
กาญจนบุร ี

๑) การน าเทคนิคการสอนจากการ
อบรม Boot Camp มาปรับใช้ใน
การสอนอย่างหลากหลาย  ซ่ึงเป็น
กิจกรรมเร้าความสนใจในรูปแบบ 
Active Learning เช่น กิจกรรม 
Mini board, Backs to the 
board, Chang chairs if…, Rip 
and Run (Grass skirts), Slap on 
the board, Naughts and 
Crosses เป็นต้น นักเรียนทุกคนได้
มีส่วนร่วม ได้ลงมือกระท า ได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกในการ
เรียน จดจ าความรู้ได้อยา่งคงทน
มากขึ้น และมีเจตคติทีด่ีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

๒) ผลงาน คลิปวดิีโอและสื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ หวัข้อ 
“Forming Questions” และหัวข้อ 
“Present Perfect Tense” (ได้
รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันการสอนภาษาอังกฤษใน
โครงการ BRAND’s Tutor 
Summer Camp โดยได้เขา้
รับประทานเกียรตบิัตรจากพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองคเ์จ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ)  
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
  จุดเด่นของนวัตกรรม  

เน้ือหามีความกระชับ ครอบคลุม 
และเข้าใจง่าย  มีการน าสื่อเพลง
และจังหวะ สื่อบัตรค าเข้ามาใช ้เป็น
เทคนิคที่ชว่ยในการจดจ า นักเรียน
สามารถน าความรู้และเทคนิคจาก 
วิดีโอไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

๓. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุร ี
 

154 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง  
ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุร ี

“English Up To Date” 
เป็นกิจกรรมช่วยฝึกค าศัพท์ร่วม
สมัยและไม่ปรากฏใน Dictionary 
โดยให้นักเรียนตัวแทนห้องประมาณ 
8-15 คน น าเสนอค าศัพท์ใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี วถิีชีวติตาม
ยุคสมัย ที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน (ใช้ป้ายค าศัพท์
ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชดัเจน) เป็น
กิจกรรมหน้าเสาธงทีด่ าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองทุกวันพุธ       ท าให้
นักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนได้
มีส่วนร่วม และเรียนรู้       
ไปด้วยกันผ่านการน าเสนอค าศัพท์       
ในบริบทที่สามารถน าไปใช้ได้ใน
เหตุการณ์ / สถานการณ์จริงที่ก าลงั
เป็นที่สนใจ ณ ขณะน้ัน และ
ครูผู้สอนได้ต่อยอดค าศัพท์โดยการ
ทบทวนและสอนเพิ่มเติมในชั้นเรียน 
ในบริบทอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ซ่ึงช่วย
ให้นักเรียนสามารถจดจ าค าศัพท์
และได้ฝึกสนทนาในบริบทที่
ใกล้เคียงกับชีวติจริง 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 นักเรียน/โรงเรียนส่วนใหญ่  ยังขาดความพร้อมด้านโครงสรา้งพื้นฐานด้าน ICT โดยเฉพาะ
ระบบอินเทอรเ์น็ต  โทรศัพทเ์คลือ่นที่ (Smart Phone)  หรอืโทรศัพท์พกพา (Tablet)  ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเข้าถึงสือ่ Echo English  ท าให้ไมส่ามารถเรียนรู้ ฝึกฝนผ่านแอพลเิคช่ันดังกล่าวได้อย่างเต็มที ่
  ๓.๒ โรงเรียน นักเรียน ผูป้กครอง ส่วนใหญ่ ยังให้ความส าคัญกับผลการทดสอบระดบัชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ที่มุ่งวัดความรู้  (Content)  มากกว่าการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ครูผูส้อนไมม่ีเวลาส าหรับการใช้เทคนิคการสอนจากการอบรม 
Boot Camp มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารให้กับนกัเรียนได้อย่างเตม็ที่ 
  3.๓ ศึกษานิเทศก์  ไม่มีโอกาสได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
ตามหลกัสูตร Boot Camp  จึงขาดความมั่นใจในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
ที่ผ่านการอบรม 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) พัฒนาสื่อ Echo English ในรูปแบบ Offline  เพื่อให้นักเรยีน/โรงเรียนที่ขาดความพร้อม  
ด้านอินเทอร์เน็ต  สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น 
   2) ก าหนดมาตรการในการพฒันามาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษของครูผูส้อนอย่างเข้มงวด  
เพื่อให้ครูผูส้อนตระหนกัและให้ความส าคัญต่อการพฒันาตนเอง และปรบัปรุงการเรียนการสอนของตน      
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การให้ขวัญ ก าลงัใจแก่ครทูี่มีความมุง่มั่นและสามารถพฒันาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนไดส้ าเร็จอย่างเป็นรปูธรรม  โดยพิจารณาตามศักยภาพของนักเรียน 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรูท้ี่เหมาะสมต่อการนิเทศ ติดตามผลการพฒันาของครู       
ที่ผ่านการอบรมหลกัสูตร Boot Camp 
   2) สังเคราะหผ์ลงานการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบาย ในภาพรวม 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และจัดเวทีเพื่อให้ครูได้มีโอกาสน าเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทีเ่ป็นแบบอย่าง และเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ผลงานที่ดีต่อวงการศึกษา และสาธารณชนต่อไป 
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3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 
  1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
    สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดกาญจนบรุี 
จ านวน 7 แห่ง มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครเูข้ารบัการอบรม Boot Camp เพื่อพฒันาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนและสามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สอนได ้จ านวน   5 คน และมีการพฒันาต่อยอดเป็น Master Trainer ตามโครงการ Boot Camp ที่สามารถ
เป็นครูแกนน าได้ จ านวน 3 คน  
      1.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนทีส่ถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง 
    1.2.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ ห้อง Self-Access จัดท าสือ่ป้ายภาษาอังกฤษ
ต่างๆภายในห้องเรียน 
    1.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ อุปกรณ์สือ่สนับสนุนการเรียนการสอน /   
 โปรเจ็คเตอร์ /เครื่องเสียงพร้อมแผงควบคุม / โทรทัศน์ ทุกห้องเรียน  
      1.3 สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไร 
   สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดกาญจนบรุี 
จ านวน 7 แห่ง สอนการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในการเรียนการสอนปกติ / จัดโครงการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท างานก่อนผู้เรียนออกฝกึงานและก่อนส าเรจ็การศึกษา / โครงการ
English Camp / หลักสูตร MEP /จัดกิจกรรม Christmas day 

   2.ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือ        
มีผลกระทบทางบวกแก่ผูเ้รียนอย่างไรบ้าง 
   2.1.1 เป็นการเสริมสร้าง / เตรียมความพรอ้มผูเ้รียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสาร
ในการท างานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   2.1.2 ผู้เรียนสามารถใช้ในการน าเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
ภาคภาษาอังกฤษ  ในระดับชาติ 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/
นวัตกรรม 

1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
 

อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 1.โครงงานอาชีพ เรื่อง “Tik Tok 
Art” รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
2.โครงงานอาชีพ เรื่อง 
“อุปกรณ์ช่วยขีดเส้นในตลบั
เมตร”รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

2.วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ี
 

อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี โครงงานอาชีพ เรื่อง “อุปกรณ์
ถ่างและดูดลกูสบูแม่ปัม้เบรค
รถยนต”์รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศ1 

3.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบรุ ี
 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ี โครงงานอาชีพ เรื่อง “อุปกรณ์
สมารฟ์าร์มอัจฉริยะ” รางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศ2 

4.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
 

อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุร ี โครงงานอาชีพ เรื่อง 
“ลูกประคบสมุมไพรจากหัว
เปราะ” รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ1 

5.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุร ี
 

อ.เมือง  จ.กาญจนบรุ ี โครงงานอาชีพ เรื่อง 
“การศึกษาความเข้มข้นสารสกัด
จากเมล็ดล าไยเพื่อพฒันาในการ
ท ายาหม่องครีม” รางวัลเหรียญ
เงินรองชนะเลิศ2 

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  ขาดแคลนงบประมาณจัดจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาสอน 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) จัดสรรงบประมาณจัดจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาสอน 
   2) เพิ่มการประชาสมัพันธ์ความส าคัญ / ประโยชน์ของภาษาอังกฤษ 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย  
    -ไม่มี-  
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4. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด  

1.1  ข้อมูลการด าเนินตามตัวช้ีวัด 
    สถานศึกษาสังกัดส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 13 แห่ง มีการสง่เสรมิสนบัสนุนให้ครูเข้ารบัการอบรม Boot Camp เพื่อพฒันา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนและสามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในการสอนได้ จ านวน 2 คน คือ ครู กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และ ครู กศน.อ าเภอท่าม่วง 

1.2  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีส่ถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง 
     1.๒.๑ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ 
   ๑) มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรูเ้รือ่งภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทย  
   ๒) จัดมุมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน
ห้องเรียน 
   ๓) จัดนิทรรศการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
     1.๒.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ 
   ๑) จัดบรเิวณด้านนอกใหส้ะอาด รม่รื่น ปรับภูมทิัศน์ และสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแหลง่
เรียนรู้ (good place best check in) 
   ๒) จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายบรูณาการติวเข้มเติมเต็มความรูพ้ื้นฐานและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีก้าวไกลไทยแลนด์ ๔.๐ 

1.3  สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไร 
   1) จัดโครงการค่ายวิชาการ English camp 
    ๒) จัดโครงการพฒันาครู กศน.เพื่อจัดท าหลักสูตรเพื่อการสือ่สารด้านอาชีพนวดแผนไทย
และการท่องเที่ยวและการบรกิาร ให้กบักลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอาชีพนวดแผนไทยและการท่องเที่ยวและ
การบริการที่สนใจทีจ่ะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  2.๑  ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายเกิดประโยชน์หรอืมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   - 
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  2.๒ กิจกรรมที่แบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย  
กิจกรรม/โครงการ รายการ/รายละเอียดของความโดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

๑. โครงการค่ายวิชาการ English camp -โดยครูผู้ผ่านการอบรม Boot Camp เป็นวิทยากรร่วมกับ
วิทยากรภายนอกทีม่ีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
มาจัดกระบวนการให้ความรู้แก่นกัศึกษา โดยวิธีการเลน่
เกมส์ในรปูแบบต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เล่นและฝึกปฏิบัติจริง 
เพื่อใหก้ารเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
และนักศึกษาทุกคนมีความกล้าทีจ่ะแสดงออกทั้งการพูด
และการปฏิบัติออกท่าทาง 

๒. โครงการค่ายบูรณาการติวเข้มเติมเตม็
ความรู้พื้นฐานและส่งเสริมเทคโนโลยีก้าว
ไกลไทยแลนด์ ๔.๐ 

-ผู้เรียนได้รบัความรู้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูข้ึน 

  

 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขาดครูที่จบตรงตามสาขาวิชา  
โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาอังกฤษมผีู้ทีม่ีความรู้ความสามารถและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียง ๔ คนจากครู
ทั้งหมด ๒๐๐ คน 

4. ข้อเสนอแนะ 
  4.๑ ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรก าหนดหลักสูตรในการพฒันาครูด้าน
การสือ่สารภาษาอังกฤษเบือ้งต้น และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กบัครผูู้สอนเพือ่น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  4.๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 

-ไม่มี- 
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นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./กศน.) 
 

 4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์  
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน 
 4.2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  KPI:  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา  
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ประเด็นค าถาม 
1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ข้อมูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

สังกัด 

จัดกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อสร้างกระบวนการคิด

วิเคราะห ์

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการ
คิดวิเคราะห์แกผู่้เรียน 

จัดการศึกษาโดยบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา 
ที่จัด

กระบวน
การเรียน
การสอน
เพื่อสร้าง
กระบวน
การคิด

วิเคราะห์ 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

จ านวน
สถาน 

ศึกษาที่มี
นวัตกรรม
เพื่อเพิ่ม
ทักษะ
การคิด

วิเคราะห์
แก่

ผู้เรียน  
ปีการ 
ศึกษา 
2559 
(แห่ง) 

จ านวน
สถานศึก
ษาที่มี

นวัตกรรม
เพื่อเพิ่ม
ทักษะ
การคิด

วิเคราะห์
แก่

ผู้เรียน  
ปีการ 
ศึกษา 
2560 
(แห่ง) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
ร้อยละ 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

ที่จัดการ 
ศึกษา
โดย

บูรณา
การองค์
ความรู้
แบบ 

สะเต็ม
ศึกษา  
ปีการ 
ศึกษา 
2559 
(แห่ง) 

จ านวน
สถาน 

ศึกษาที่
จัดการ 
ศึกษา
โดย

บูรณา
การองค์
ความรู้
แบบ  

สะเต็ม
ศึกษา  
ปีการ 
ศึกษา 
2560 
(แห่ง) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 
ร้อยละ 

สพป.1 
สพป.2 
สพป.4 
รวม สพป.1-4 

139 
101 
92 

332 

139 
101 
92 

332 

100 
100 
100 
100 

139 
101 
46 

286 

139 
101 
77 

317 

100 
100 

33.69 
9.34 

10 
10 
10 
30 

10 
10 
10 
30 

100 
100 
100 
100 

สพม. 29 29 100 5 5 100 5 5 100 
สศศ. (ร.ร.ประชา 
         นุเคราะห์) 

1 1 100 1 1 100 1 1 100 

สช. 23 23 100 23 23 100 23 23 100 
สอศ. 8 8 100 8 8 100 8 8 100 
กศน. 13 13 100 - - 100 - - 100 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
  ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนดังนี ้
  2.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEM EDUCATION เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด  และการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยบูรณาการในรายวิชา 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมชุมนุม  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
  2.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อฝึกฝนใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปญัหาเป็นข้ันตอน 
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมลู คิดวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาร่วมกนั เช่น จัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงาน
คุณธรรม เพื่อฝึกอปุนิสัย การคิด เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการโครงการ 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. ร.ร.หมูบ่้านป่าไม ้
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี จัดการเรียนการสอนแบบ       
บูรณาการ  โครงการ 

2. ร.ร.บ้านพุพรหม 
 

อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุร ี จัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

3. ร.ร.บ้านห้วยหวาย 
 

อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุ ี จัดการเรียนการสอน โดยใช้
โครงงานคุณธรรม เพื่อฝึกอุปนสิัย 
การคิด เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  สรปุปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายดังนี ้
   3.1 ครูขาดความช านาญในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห ์
   3.2 การบริหารจัดการในโรงเรียนในด้านต่างๆยงัไม่สนองตอ่การจัดการเรียนรู้แบบคิด
วิเคราะห์ เช่น ขาดสื่อการเรียนรู้  งบประมาณในการบรหิารกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การอบรมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้ด้านการสอนโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์ 
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 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบายดังนี ้
   4.1.1 ควรจัดการเรียนรู้ทีม่ีการฝึกการคิดวิเคราะห์ใหผู้้เรียนมีทักษะอย่างต่อเนื่อง 
   4.1.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยควรท าต่อเนื่องถึงระดบัประถมศึกษา 
   4.1.3 ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการคิดวิเคราะห์ทั้งระบบ 
เช่น การใช้แนวคิด STEM EDUCATION ในการจัดการเรียนรู้ โดยเริม่ต้นต้ังแต่การให้ความรู้ครู  กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมทัง้การติดตามและประเมินผล 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
    ควรบูรณาการการคิดวิเคราะห์ ในกิจกรรมการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียน
เกิดทักษะชีวิต 

 2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์
บ ารุง  
 

หมู่ 1 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุร ี

- ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท
ทีม ระดับประถมศึกษา เรื่อง การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็
ศึกษา (STEM Education) เพื่อเพิม่
ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 

2. โรงเรียนดิศกลุ 
 

หมู่ 1 ต าบลหนองตากยา อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุ ี

- ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท
บุคคล ระดับประถมศึกษา  
เรื่อง เครื่องดักจบัแมลงวัน 
จากขวดพลาสติก 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
3. ร.ร.บ้านหนองกร่าง 
 

อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุร ี ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
สะเตม็ศึกษา (STEM Education)  
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท 
ทีม ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการ 
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดบัจงัหวัด  
ปี ๒๕๖๐ นักเรียนประดิษฐ ์
กล่องชุดจ าลอง 

4. ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี เหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สิ่งประดิษฐเ์รือ 
ศึกษาระบบนิเวศใต้น้ า สร้างจาก
เศษวัสดุ สามารถถ่ายภาพใต้น้ าได ้

5. ร.ร.บ้านเขาหินต้ัง 
 

อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุ ี ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้     
สะเตม็ศึกษา (STEM Education)    
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ประเภท บุคคล ระดบัมัธยมศึกษา 
ได้แก่ นายชัยณรงค์ พิฤก ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษา ระดับจังหวัด              
ปี ๒๕๖๐ นักเรียนประดิษฐ์คีมตอน
กิ่งต้นไม ้

 
  
 



                            รายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.กาญจนบรุี  -๙๕- 
 

 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสื่อวัสดุอปุกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
  3.2 ครูขาดความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา จึงยังสอนแบบเดิมวิธีเดิม 
  3.3 สภาพปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ครูตอ้งคิดค้นวิธีการจัดการเรียนรูท้ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะช่วยสง่เสรมินักเรียนทีเ่รียนรู้เร็วและแกป้ัญหานักเรียนที่เรียนรู้ช้าได ้
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
   2) มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการศึกษา เช่น จัดระบบการนเิทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ผูป้กครอง 
วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   -ไม่มี- 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 (กาญจนบรุี) 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
                  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ปรากฎหลักฐานร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรู้ของครู มีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูน าผลจากการจัดกจิกรรมการจัดการเรียนรู้มาวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และส่งผลให้เกิดเป็นหรอืมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะการ
คิดวิเคราะห์แกผู่้เรียน 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ าเภอพนมทวน จงัหวัด

กาญจนบุร ี
โครงการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ 
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  1. การสร้างความตระหนักให้กบัสถานศึกษา ครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
กระบวนการคิดวิเคราะห ์โดยปรากฎหลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรู้ของครทูุกคน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูพฒันานวัตกรรมเพือ่เพิ่มทกัษะการคิดวิเคราะห์แกผู่้เรียน 
      2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
บูรณาการสะเต็มศึกษาโดยบรูณาการองค์ความรู้แบบสะเตม็ศึกษาแก่ครูผูส้อน 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
    1) มีการนิเทศ ก ากับติดตามทีห่ลากหลาย เช่น การประชุม อบรม เพือ่การสร้าง          ความ
ตระหนักให้กบัสถานศึกษา ครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์    โดย
ปรากฎหลักฐาน ร่องรอยการพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรู้ของครทูุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิม่ทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผูเ้รียน 
          2) มีการนิเทศ ก ากบัติดตามเพือ่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเตม็ศึกษาแก่ครูผูส้อน 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   - ไม่มี – 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุีได้บูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ในรูปแบบการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐซ์ึ่งไดเ้น้นให้ผูเ้รยีนสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์
ความรู้จากการเรียนการสอน ออกมาเป็นผลงานสิ่งประดิษฐซ์ึ่งเป็นนวัตกรรมออกเผยแพร่ในรูปแบบการ
ประกวดแข่งขันในระดับ จงัหวัด / ภาค / ชาติ / นาๆชาติ 
        2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตาม
ประเด็นนโยบาย 
   -ไม่มี- 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   งบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมมีไม่เพียงพอ 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   จัดสรรงบประมาณในส่วนของการบูรณาการศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบการสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยเฉพาะ  
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  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   -ไม่มี- 
ส านักงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

๒. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  ๒.๑  ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายเกิดประโยชน์ 
หรือมีผลกระทบทางบวกแก่ผูเ้รียนอย่างไรบ้าง 
   ๒.๑.๑ ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์สงัเคราะห์ แยกแยะสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้ และคิดได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   ๒.๑.๒ ผู้เรียนได้เกิดการพฒันากระบวนการคิดในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการ
ส่งเสริมให้น าทักษะการคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ๒.๑.๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท าโครงงานในทุกภาคเรียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดเป็น 
   ๒.๑.๔ ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารปญัหาและสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๒.๒ กิจกรรมที่แบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย  

กิจกรรม/โครงการ รายการ/รายละเอียดของความโดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ๑.๑ ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝกึทักษะจากกจิกรรม เปิด

โลกทัศนจ์ากสิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ไปเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จริง 

๒. โครงการเสรมิหลักสูตร “สะเตม็ศึกษา 
เพื่อสง่เสรมิการเรียนรู้” 

๒.๑ บูรณาการความรู้ ๔ สหวิทยากร ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าไปใช้
ในการแก้ปญัหาในชีวิตจรงิ รวมทัง้การพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหมท่ี่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน ผ่านการปฏิบัติใหเ้ห็นจริง ความรู้กบัการพัฒนา
ทักษะการคิด 

๓. กิจกรรมการเรียนรู้จากการท าโครงงาน
และการประกวดโครงงาน 

๓.๑ ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าโครงงานในรปูแบบ
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้้เรียนเข้าใจและสามารถวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยการระดมความคิดและ
หารือร่วมกัน 
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๒. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   ครูขาดทักษะให้การพฒันาและจัดท าสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

๓. ข้อเสนอแนะ 
  ๓.๑ ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
 หน่วยงานต้นสงักัดควรจัดให้มีการอบรมหลกัสูตรการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพือ่การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ครูผูส้อน และจัดใหม้ีการประกวดสื่อและนวัตกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
    ๓.๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   -ไม่มี- 
ภาพรวมเชิงคุณภาพด้านการพฒันาการคดิวิเคราะห์ในจังหวัดกาญจนบุร ี
 1. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  1.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
  ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนดังนี ้
   คุณภาพด้านครู 
  1.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEM EDUCATION เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด   
และการเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยบูรณาการในรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กจิกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ กจิกรรมชุมนมุ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
  1.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อฝึกฝนใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปญัหาเป็นข้ันตอน 
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมลู คิดวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาร่วมกนั เช่น จัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงาน
คุณธรรม เพื่อฝึกอปุนิสัย การคิด เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
   คุณภาพด้านผู้เรียน  
  1.1.3 ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์สงัเคราะห์ แยกแยะสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้ และคิดได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  1.1.๔ ผู้เรียนได้เกิดการพฒันากระบวนการคิดในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการสง่เสรมิให้
น าทักษะการคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  1.1.๕ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท าโครงงานในทุกภาคเรียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดเป็น 
  1.1.๖ ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารปญัหาและสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 



                            รายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.กาญจนบรุี  -๙๙- 
 

 
 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
               สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรมีีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ปรากฏหลักฐานร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรูข้องครู มีการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียนสื่อความในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ ครูน าผลจากการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรู้มาวางแผนพัฒนาการ                 
จัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และส่งผลให้เกิดเป็นหรอืมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะ
การคิดวิเคราะห์แก่ผูเ้รียน 
  1.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสง่เสรมิทักษะการคิดวิเคราะห์ 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. ร.ร.หมูบ่้านป่าไม ้
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี จัดการเรียนการสอน 
แบบบรูณาการโครงการ 

2. ร.ร.บ้านพุพรหม 
 

อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุร ี จัดการเรียนการสอน 
แบบโครงงาน 

3. ร.ร.บ้านห้วยหวาย 
 

อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุ ี จัดการเรียนการสอน โดยใช้
โครงงานคุณธรรม เพื่อฝึกอุปนสิัย 
การคิด เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์
บ ารุง  
 

หมู่ 1 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี

- ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ประเภททีม ระดับประถมศกึษา 
เรื่อง การพฒันาการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพื่อเพิม่ทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 

5. โรงเรียนดิศกลุ หมู่ 1 ต าบลหนองตากยา อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุ ี

- ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้
สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ประเภทบุคคล ระดับ
ประถมศึกษา เรื่อง เครื่องดกัจบั
แมลงวันจากขวดพลาสตกิ 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
6. ร.ร.บ้านหนองกร่าง 
 

อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุร ี ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้    
สะเตม็ศึกษา (STEM Education)  
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ประเภท ทีม ระดบัประถมศึกษา 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการ 
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดบัจงัหวัด  
ปี ๒๕๖๐ นักเรียนประดิษฐ ์
กลองชุดจ าลอง 

7. ร.ร.บ้านหนองแสลบ 
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี เหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สิ่งประดิษฐเ์รือ 
ศึกษาระบบนิเวศใต้น้ า สร้างจาก
เศษวัสดุ สามารถถ่ายภาพใต้น้ า
ได ้

8. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ าเภอพนมทวน จงัหวัด
กาญจนบุร ี

โครงการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ 

๙. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน จังหวัดกาญจนบุร ี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทกัษะ
จากกจิกรรม เปิดโลกทัศน์จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่ไป
เรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ 

๑๐. โครงการเสรมิหลักสูตร  
“สะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู”้ 

จังหวัดกาญจนบุร ี การบรูณาการความรู้ ๔  
สหวิทยากร ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าไปใช้
ในการแก้ปญัหาในชีวิตจรงิรวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรอื
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
ผลผลิตใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตและการท างาน  
ผ่านการปฏิบัติใหเ้ห็นจรงิ ความรู้
กับการพัฒนาทักษะการคิด 

๑๑. กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ท าโครงงานและการประกวด
โครงงาน 

จังหวัดกาญจนบุร ี การท าโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อใหผู้้เรียนเข้าใจและสามารถ
วางแผนการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ของตนเองได้ โดยการ
ระดมความคิดและหารือร่วมกัน 

 

 2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 

  สรปุปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานตามนโยบายดงันี้ 
   2.1 ครูขาคความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะ การคิด
วิเคราะห ์
   2.2 การบริหารจัดการในโรงเรียนในด้านต่างๆยงัไม่สนองตอ่การจัดการเรียนรู้แบบคิด
วิเคราะห์ เช่น ขาดสื่อการเรียนรู้  งบประมาณในการบรหิารกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  การอบรมและพฒันา
ครูให้มีความรู้ด้านการสอนโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์ 

 3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบายดังนี ้
   3.1.1 จัดการเรียนรู้ทีม่ีการฝึกการคิดวิเคราะห์ใหผู้้เรียนมทีกัษะอย่างต่อเนือ่ง 
   3.1.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยควรท าต่อเนื่องถึงระดบัประถมศึกษา 
   3.1.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการคิดวิเคราะหท์ั้งระบบ  
เช่น การใช้แนวคิด STEM EDUCATION , Active Learning  ในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นต้ังแต่การให้
ความรู้ครู  กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
    3.1.4 การสร้างความตระหนักให้กับสถานศึกษา ครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห ์โดยปรากฏหลักฐาน รอ่งรอยการพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสง่เสรมิให้ครพูัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิม่ทักษะการคิดวิเคราะห์แกผู่้เรียน 
        3.1.๕ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้บรูณาการสะเตม็ศึกษาโดยบรูณาการองค์ความรู้แบบสะเตม็ศึกษาแก่ครูผูส้อน 
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  ๓.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   ๓.2.1 บูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
        ๓.2.2 ใช้การนิเทศ ก ากับติดตามที่หลากหลาย เช่น การประชุม อบรม เพื่อการสร้าง          
ความตระหนักให้กับสถานศึกษา ครู ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์    
โดยปรากฎหลักฐาน ร่องรอยการพฒันาในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมเพือ่เพิม่ทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผูเ้รียน รวมทั้งมีการก ากับติดตามเพื่อการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จดัท าแผนการจัดการเรียนรูบู้รณาการสะเต็ม
ศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาแก่ครผููส้อน 

        ๓.2.3 จัดให้มกีารอบรมหลักสูตรการพฒันาสื่อและนวัตกรรมเพือ่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู  
และจัดให้มีการประกวดสือ่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (สพป./สพม./สศศ./สกอ./สช./สอศ.) 
 

 5.1 การจัดท าแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด 
  KPI: จ านวนจังหวัดที่ได้จัดท าแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ 
 5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ    
                   และการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ 
  KPI: สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษา  
 

ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดท าแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสาย
อาชีพ หรือไม่  
    จัดท าแผนฯ 
     ไม่ได้จัดท าแผนฯ 
  1.2  ยุทธศาสตร์/มาตรการในการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพของจังหวัดมีอะไรบ้าง 
   1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ และแนะแนว ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพ ความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ ให้กบันักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ในโรงเรียนสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
   ๒) ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่าย หรือ ทวิภาคี ระหว่างโรงเรียน  
กับ สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา 
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  1.3 จ านวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและ
การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีการศึกษา 2560 

สังกัด 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  

(คน) 

จ านวนนกัเรียนที่ได้รบัการสร้างทัศนคตทิี่ดี
ต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษา 

เพื่ออาชีพ (คน) 
ร้อยละ 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม  
สพป. 37,990 7,377 201 45,568 18,057 3,422 24 21,503 47.19 

สพม. - 16,083 11,966 28,049 - 16,083 11,966 28,049 100 
สศศ.  
(ร.ร.ประชา- 
นุเคราะห์) 

201 501 288 930 201 501 288 930 100 

สกอ.  
(ร.ร.สาธิต) 

- - - - - - - -  

สช. - 1,201 91 1,392 - 1,201 91 1,392 100 
อ่ืนๆ 
(อาชีวศึกษา) 

- 10,640 1,791 12,437 - 10,640 1,791 12,437 100 

(สอศ.) - - - - - - - - - 
 
  1.4 หน่วยงาน/สถานศึกษาสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับ
ผู้เรียนอย่างไร 
   หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัดด าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการแนะแนว ด าเนินการ
แนะแนวในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวการ
ปรับตัวหรือส่วนตัว – สังคม ซึ่งทกุหน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้แก่ครผูู้รบัผิดชอบงานแนะแนวของทุก
โรงเรียน เพือ่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นกัเรียนได้ครบถูกขั้นตอน 
นอกจากจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังมีบางหน่วยงานจัดท าโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่การ
พัฒนาเส้นทางสายอาชีพผ่านระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนแบบยั่งยืน และจัดกจิกรรมประชุมสมัมนาทาง
วิชาการ “เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสูส่ายอาชีพ”  
   นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทีส่่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนวแนวการศึกษา
เพื่ออาชีพทีทุ่กหน่วยงานด าเนินการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดท าสื่อเอกสารแจกทุกโรงเรียน 
การบรูณาการเรื่องอาชีพในสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา และแนะแนวผู้เรียน  ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ด้วยการบรรยายและใช้สือ่ด้านมัลตมิิเดีย /  
สื่อโซเช่ียลมิเดีย  / สื่อสารสนเทศ / น าเสนอถึงเส้นทางการศึกษาสายอาชีพและการเข้าสู่อาชีพที่ตัวเอง 
สนใจพร้อมน านกัศึกษาที่ก าลงัศึกษาในสาขาต่างๆเข้าใหป้ระสบการณ์ในการศึกษาสายอาชีพกบัผูเ้รียน
กลุ่มเป้าหมาย 
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1.5 จ านวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามญัศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด 

ผู้เรียนระดบั 
ม.ปลาย (คน) 

(สายสามัญ: ม.4-ม.6) 
*ไม่รวมทวิศึกษา 

ผู้เรียนระบบ 
ทวิศึกษา (คน) 

ผู้เรียนระดบั 
ปวช. (คน) 

(ปวช.1-ปวช.3) 
*ไม่รวมทวิศึกษา 

สพป. 112 - - 
สพม. 11,530 436 209 

สศศ. (ร.ร.ประชานเุคราะห์) 176 52 - 
สช. - - - 

สกอ. (ร.ร.สาธิต) - - - 
สอศ. 280 362 5,822 

อื่นๆ (ระบุ) เช่น อปท.............. - - - 
 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
  หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัดกาญจนบรุี ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม  
โดยก าหนดแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการที่สร้างทศันคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่อ
อาชีพ บูรณาการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการ
ด าเนินการจัดท าโครงสร้างหลกัสูตรและการเรียนวิชาชีพ  การบูรณาการงานอาชีพในกิจกรรมการเรียนการ
สอน และผู้เรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ท าใหผู้้เรียนมีความสนใจ
ในการเรียนต่อสายอาชีพอย่างเห็นได้ชัด  อีกทั้งผูเ้รียนยงัได้รับการสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ 
เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามญั และยงัได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัโลกของอาชีพ โลกของการศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นปจัจบุัน 
และน าความรู้ที่ได้รบัไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อและเลือกท างาน หากมีความประสงค์หรือมี
ความจ าเป็นต้องท างานนอกเวลาเรียน และสง่เสรมิใหเ้กิดการมีงานท าอย่างยั่งยืน บรรเทาปัญหาการเปลี่ยน
งานและเลิกจ้างงานในระยะยาว 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุร ี

การจัดรายวิชาชีพระยะสั้น
ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี จ านวน 6 หลกัสูตร 

2.โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุร ี

การจัดรายวิชาชีพระยะสั้น
ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุร ี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบรุ ี
และบริษัทเจียไต ๋

3. โรงเรียนบ้านหนองเค็ด อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัด
กาญจนบุร ี

เป็นศูนย์แนะแนวเขตพื้นที ่

4. โรงเรียนบ้านสามยอด อ าเภอบ่อพลอย   
จังหวัดกาญจนบุร ี

มีการส่งเสริมการเรียนรูอ้าชีพ
ท้องถ่ิน 

5. โรงเรียนบ้านหนองแกประชา
สรรค์ 

อ าเภอหนองปรือ   
จังหวัดกาญจนบุร ี

เศรษฐกจิพอเพียงส่งเสริมอาชีพ 

6. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ 2 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
นักเรียนรู้จกัขั้นตอน วิธีการ และ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

7. โรงเรียนอนบุาลศรีสวัสดิ ์ หมู่ 2 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอ    
ศรีสวัสดิ์ จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- 4D สู่วิถีพอเพียง เพื่อให้
นักเรียนสามารถน าความรู้
ความสามารถที่ได้รบัไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นการสร้าง
รายได้  

8. โรงเรียนวัดเบญพาด 
 

ต าบลพงัตรุ  อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

เป็นสถานศึกษาแกนน าด้านงาน
อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
และฝกีปฏิบัตจิรงิด้านงานอาชีพ 

9. โรงเรียนวัดคร้อพนัน 
 

ต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุร ี
 

เป็นสถานศึกษาแกนน าด้านงาน
อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
และฝกีปฏิบัตจิรงิด้านงานอาชีพ 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
10. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 
“พิริยะประชาคาร” 

ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา                  
จ.กาญจนบรุ ี

เป็นสถานศึกษาแกนน าด้านงาน
อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
และฝกีปฏิบัตจิรงิด้านงานอาชีพ 

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 ความสนใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังน้อย 
  3.2  นักเรียนไม่ทราบถึงความรู้ ความสารถ และความถนัดของตนเอง ไมส่ามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรอืเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
  3.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในสงักัดส่วนใหญต่้องการให้เรียนสายสามญัเพื่อศึกษา 
ต่อให้ได้รับปรญิญา 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) สร้างสื่อเพิ่มความเข้าใจและเผยแพร่ใหเ้ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 
   2) เพิ่มช่องทางการตอบค าถามของกลุม่เป้าหมายด้วยแอพพลิเคช่ัน / โปรแกรมส าเร็จรูป 
   3) ควรเสนอแนะแนวทางการเรียนระบบทวิภาคีให้มากกว่าปัจจุบัน เพือ่จะได้มีนกัศึกษาเพิ่ม
กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
   4) จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพใน
แต่ละสาขาวิชา 
   5) พัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ให้แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของทุกองค์กร 
ในจังหวัด เพื่อของบประมาณในท้องถ่ินมาช่วยในการจัดการศึกษา 
   6) ส่งเสริม รณรงค์ ปรบัทัศนคติให้นักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษา ได้ออกไปประกอบอาชีพอสิระ 
หรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ให้เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ สามารถศึกษาต่อในระดบัสงู
ข้ึน และประกอบอาชีพควบคู่กันไป 
   7) นโยบายควรครอบคลุมถงึระดบัผูป้กครองถึงระดับดงักลา่วด้วย 

4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
         1) ควรเตรียมการบริหารงาน ทั้งด้านบุคลากร โครงสรา้งการบรหิาร การจัดการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการปรบักระบวนทัศนเ์ข้าสู่มาตรฐานสากล และการจัดการศึกษาระดบัปริญญา                   
สายอาชีวศึกษา 

 2) จัดต้ังศูนย์พัฒนาอาชีพ เป็นต้น 
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นโยบายที่ 6 การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ (สอศ.) 
 

 6.1 สมรรถนะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  
  KPI: ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
 6.2 การเข้าสู่การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  KPI: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
         ภายใน 1 ปี  
  KPI:  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
   ภายใน 1 ปี 
 6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
             มีประสบการณ์ตรงในการฝึกอาชีพ และมีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
  KPI: ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อสมรรถนะผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา 
(จ าแนกเป็นรายสถานศึกษา) 

สถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี       

 

หมายเหต:ุ รวมสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาด้วย 
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  1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาแล้วมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

สังกัด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 
2559 (คน) 

มีงานท า/ศึกษาต่อ/อื่นๆ 
ร้อยละ
ของ

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
มีงานท า 

มีงานท าหรอื
ประกอบ

อาชีพอิสระ
ภายใน  

1 ปี (คน) 

ศึกษาต่อ  
(คน) 

อื่นๆ (ระบ)ุ  
(คน) 

ระดับ ปวช.      
สอศ. (รัฐบาล) 900 120 722 58 13.33 
สอศ. (เอกชน) 53 10 38 5 18.87 
สพม. (สายอาชีวศึกษา) 61 6 55 - - 
อื่นๆ 
(ระบ)ุ....................... 

- - - - - 

      
ระดับ ปวส.      
สอศ. (รัฐบาล) 644 432 127 85 67.08 
สอศ. (เอกชน) 79 76 2 1 96.20 
อื่นๆ 
(ระบ)ุ....................... 

- - - - - 
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       1.3 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2559-2560 
 

สังกัด 

ปวช. ปวส. 

ผู้เรียน
ระบบทวิ

ภาคี  
ปีการศึกษา 

2559 
(คน) 

ผู้เรียน
ระบบทวิ

ภาคี  
ปี

การศึกษา 
2560 
(คน) 

เพิม่ข้ึน/
ลดลง 
ร้อยละ 

ผู้เรียน
ระบบ 
ทวิภาคี  

ปี
การศึกษา 
2559 
(คน) 

ผู้เรียน
ระบบ 
ทวิภาคี  

ปี
การศึกษา 
2560 
(คน) 

เพิม่ข้ึน/
ลดลง 
ร้อยละ 

อาชีวศึกษาจังหวักาญจนบุรี 523 421 -9.50 333 402 20.72 
 
  1.4 สถานศึกษามีมาตรการในการเพิม่ผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างไร 
   1.4.1 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุีใช้กระบวนการเพิ่มผู้เรยีนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในอินเทอรเ์น็ต / เว็บไซน์ทางการของวิทยาลัย / เฟสบุ๊ค / ป้ายประชาสมัพันธ์ / 
ออกแนะแนวตามสถานศึกษาเป้าหมาย / MOU สถานประกอบการ 
   1.4.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี จัด
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด าเนินงานเตรียมผู้เรยีนสู่อาชีพและการมงีานท า  โดยเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเข้าแนะแนวในสถานศึกษา  ครูแนะแนวของสถานศึกษาจัดกจิกรรมและบรกิาร
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใหก้ับนักเรียน กลุ่มเป้าหมายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา มีดังนี ้
   ๑) ครูแนะแนวรับนโยบายในการแนะแนวอาชีพ เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า 
   2) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพือ่ช่วยให้ผู้เรียน รู้ตน รูง้านและสานฝันสูอ่าชีพได้ 
   3) ใช้เครื่องมอืในการวัดแววอาชีพเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง รูจ้ักงานและรู้จักอาชีพ 
จัดบรกิารแนะแนว 5 บริการ ประกอบด้วย  บริการส ารวจเป็นรายบุคคล บรกิารสารสนเทศ   
บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบรกิารติดตามผล 
 

     2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   2.1.1 มีบันทกึข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ร่วมกันจัดท าโครงสร้างหลกัสูตรใน
การจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา  สถานศึกษาจัดหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรทวิศึกษา โดยความ
ร่วมมือของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ 
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                  2.1.2 มีประโยชน์หลายด้านทั้งแกผู่้เรียนทีม่คีวามยืดหยุ่นในการศึกษาเมือ่เข้าเรียนในระบบ
ระบบทวิภาคีจะมรีายได้จากสถานประกอบการได้ท างานจรงิเพิ่มทักษะและเพิม่โอกาสในการได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานสถานประกอบการผู้เรียน 
   2.1.3 ด้านสถานประกอบการได้แรงงานระดับฝีมือเข้าท างานตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการและยังเป็นการเพิม่พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี
 

อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 1.โครงงานอาชีพ เรื่อง “Tik Tok 
Art” รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
2.โครงงานอาชีพ เรื่อง 
“อุปกรณ์ช่วยขีดเส้นในตลบั
เมตร”รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

2.วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ี
 

อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี โครงงานอาชีพ เรื่อง “อุปกรณ์
ถ่างและดูดลกูสบูแม่ปัม้เบรค
รถยนต”์รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศ 1 

3.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบรุ ี
 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ี โครงงานอาชีพ เรื่อง “อุปกรณ์
สมารฟ์าร์มอัจฉริยะ” รางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศ2 

4.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 
 

อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุร ี โครงงานอาชีพ เรื่อง 
“ลูกประคบสมุมไพรจากหัว
เปราะ” รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 1 

5.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุร ี
 

อ.เมือง  จ.กาญจนบรุ ี โครงงานอาชีพ เรื่อง 
“การศึกษาความเข้มข้นสารสกัด
จากเมล็ดล าไยเพื่อพฒันาในการ
ท ายาหม่องครีม” รางวัลเหรียญ
เงินรองชนะเลิศ 2 
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 จ านวนสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาและเปิดรับผู้เรียนในระบบภาคีมีจ านวนน้อย 
  3.2 ความเข้าใจของผูเ้รียนที่จะเข้าเรียนในระบบภาคี 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1 ประชาสมัพันธ์เพิม่ความเข้าใจของผูเ้รียนทีจ่ะเข้าเรียนในระบบภาคีในสื่อต่างๆเพิม่ 
   2 ประชาสมัพันธ์เพิม่ความเข้าใจของสถานประกอบการในระบบภาคีในสื่อต่างๆเพิม่ 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   -ไม่มี- 
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นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (สพป./สพม.) 
 

 8.1  การจัดท าแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  KPI: จ านวนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  KPI: จ านวนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีช้ันเรียน 
   ไม่เหมาะสม 
  KPI: จ านวนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
 

ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเดน็โยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่ 
    ไม่มี 
    มี   
  1.2 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นอย่างไร 
   1) จัดการเรียนรู้แบบรวมช้ันเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบคละช้ันภายในโรงเรียน ในกรณีที่ครู   
ไม่ครบช้ัน เพื่อใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยครูไมท่ิ้งห้องเรียน ในระดับประถมศึกษา                  
   2) มีการบูรณาการหลักสูตร เนื้อหารายวิชาใหส้อดคล้องกัน และน ามาเช่ือมโยงสูก่ารจัดท า
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช้ันได้  
                  3) จัดรูปแบบการเรียนรวมบางวิชาและรูปแบบการ Stand Alone 
   4) ก าหนดมาตรการในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อหารูปแบบในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนตามบรบิทของแต่ละพื้นที่ 
   5) มีการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายให้ความรู้ ความเข้าใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองนกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
                  6) บริหารแบบมสี่วนร่วมทีเ่น้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามารถพฒันาด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืน 
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  1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดท าแผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีช้ันเรียน 
ไม่เหมาะสมหรือไม ่
    ไม่มี 
    มี 
  1.4  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีช้ันเรียนไมเ่หมาะสมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นอย่างไร 
   1) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพือ่ใหส้อดคล้องกับการบริหารจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนในแตล่ะระดับช้ันเรียน 
   2) จัดการเรียนรู้แบบคละช้ันในแต่ละโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
   3) จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งท าให้แก้ปญัหาการขาดแคลน
ครู และครูไม่ตรงวุฒิในการสอน 
   4) ด าเนินการเรียนรวมสถานศึกษาทีม่ีนักเรียนน้อยในสงักัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1  
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังเย็น ต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปเรียน
รวมกับโรงเรียนบ้านหนองกลางพง ต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จังหวัดกาญจนบุรี และ ด าเนินการ
เลิกสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวัด
กาญจนบุรี ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบุรี 
และโรงเรียนบ้านรางจิก ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                 5) มีการวางแผนน ารปูแบบการน าเด็กไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักในรายวิชาที่โรงเรียนขนาด
เล็กขาดแคลนครูผูส้อน และเลกิสถานศึกษาขนาดเล็กไปรวมกับโรงเรียนหลกัได้ส าเร็จตามนโยบายโรงเรียน
แม่เหล็ก  

               1.5 ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็กของสพป. และ สพม. 
จ านวน 159 โรงเรียน และปกีารศึกษา 2560 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 149 โรงเรียน 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
     2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู ้ความเข้าใจกับสถานศึกษา ชุมชน และผูป้กครอง 
โดยให้ชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมแสดงความคิดเห็นและก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นไปที่
คุณภาพของบุตร-หลานเป็นส าคัญ จนท าใหผู้้ปกครองพร้อมใจกันไปเรียนรวมหรือเลิกสถานศึกษาด้วยความ
สมัครใจ การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนี้ 
   1 ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและได้เรียนรูร้่วมกับผู้อื่นใน
จ านวนที่เหมาะสม สง่ผลให้มพีัฒนาการทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากข้ึน 
   2 ด้านครูและบุคลากร สามารถแกป้ัญหาครูไม่ครบช้ันและวิชาเอกที่ตรงได้ สง่ผลใหอ้ัตราการ
ขาดแคลนครูลดน้อยลง 
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   3 ด้านการบรหิารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาในการบรหิารจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งแก้ไขปญัหาเรือ่งงบประมาณไมเ่พียงพอในการด าเนนิงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สง่ผลให้โรงเรียน
สามารถบรหิารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบายสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
ในจังหวัดกาญจนบุร ี

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนวัดถ้ าองจ ุ
 

หมู่ 1 ต าบลนาสวน อ าเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบรุ ี

- บ้านพักเด็กในโรงเรียน/
โครงการจิตอาสาฝายชะลอน้ า 
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการเสริมทักษะอาชีพ 

2.โรงเรียนวัดพุน้อย 
 

หมู่ 4 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- บูรณาการกจิกรรมการเรียนรู ้
สู่งานอาชีพ การท าอาหาร 

3.โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 
 

หมู่ 6 ต าบลวังเย็น อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- การบริหารงานวิชาการ 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4. โรงเรียนบ้านห้วยตลงุ หมู่ 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอ    
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุ ี

- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นักเรียนเรียนร่วมใหม้ีทักษะใน
การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
- กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ 
100% 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน   
ร าเหย่ย/การแสดงพื้นบ้านละคร
บุญทอง บ้านหนองขาว 

5. โรงเรียนบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต าบลวังดง้ อ าเภอเมอืง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- เทคนิคการบรหิารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
- การส่งเสริมทกัษะดนตรีไทย 
- บูรณาการงานอาชีพในกจิกรรม
การเรียนการสอน 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
6. โรงเรียนบ้านท่าแย ้ หมู่ 5 ต าบลด่านมะขามเตี้ย 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ี

- ต้นแบบบูรณาการจัดกจิกรรม
การเรียนรูห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสู่วิถีชีวิต
พอเพียง 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
ท านาแบบดั้งเดิม สง่เสรมิใหเ้ด็ก
รู้คุณค่าข้าวทุกเมล็ด “หลกัสูตร
วิชาชีวิต” 

7. โรงเรียนบ้านหลังเขา 
 
 

อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุร ี สามารถเลกิสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านพุรวกมาเรียนร่วมกันได้
ประสบความส าเร็จและเป็นที่พงึ
พอใจของชุมชนเป็นอย่างด ี

8.โรงเรียนบ้านหนองผือ 
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี สามารถยกระดบัโรงเรียนใหเ้ป็น
ที่มั่นใจของชุมชน จนสามารถ
ดึงดูดนักเรียนมาเรียนเพิม่ 
 

 9.โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี เป็น Best Practice โรงเรียน
ขนาดเล็กระดับภาค ด้วยความ
โดดเด่นในการยกระดบัคุณภาพ
นักเรียน 

10. ร.ร.วัดแสน1ตอ(วรวัตต
วิทยาคาร) 
 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี มีระบบบรหิารจัดการและการ
เรียนการสอนที่ด ี

11. ร.ร.บ้านบงึวิทยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี การใช้ ICT ในการจัดการเรียน
การสอน 

12. บ้านดอนสระ 
 

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี มีระบบบรหิารจัดการและจัดการ
เรียนการสอนที่ด ี
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
     1) ผู้ปกครอง ชุมชนบางส่วน ยังมีความรัก ความผูกพันกับสถานศึกษา จึงท าให้ไมส่นับสนุนการไป   
เรียนรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
          2) ชุมชนขาดความเช่ือมั่นในอนาคตของการควบรวมโรงเรียนของตน 
     3) ขาดแบบอย่างของความส าเรจ็ที่เห็นได้ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถดึงดูดใหเ้กิดความร่วมมอืของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง 
          4) โรงเรียนมีภาระงานมาก ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที ่
   5) โรงเรียนบางแห่งมีระยะทางไกลจากส านักงานเขตพื้นทีฯ่และตัวเมือง ท าให้การเดินทางต้องใช้
เวลานาน หรอืต้องพกัค้าง 
   6) โรงเรียนมบีุคลากรจ านวนน้อย ต้องรับภาระงานทีส่ าคัญและโครงการต่างๆ จากต้นสงักัดมาก 
   7) บุคลากรส่วนใหญเ่ป็นครูผู้ช่วยหรือครบูรรจุใหม่ขาดประสบการณ์การบริหารงานแทนบุคคลอื่น 
   8) มีงบประมาณในการบริหารงานน้อย ต้องรอรับการบรจิาค และทอดผ้าป่า 
   9) มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนค่อนข้างต่ า และแก้ไขยาก 
      10) จ านวนนักเรียนลดน้อยลง เนือ่งจากเส้นทางการคมนาคมสะดวก 
      11)ขาดการสนับสนุนจากท้องถ่ิน ทั้งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และปราชญ์ชาวบ้าน. 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
     1) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการรวม/เลกิสถานศึกษาให้ชัดเจน ก าหนดเงื่อนไข
การช่วยเหลือดูแลนกัเรียนภายหลงัจากไปเรียนรวม หรือเลกิสถานศึกษา และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
               2) ครู ผู้บริหารต้องร่วมกันวางแผนการพฒันาโรงเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพปญัหาที่มี  
เช่น บุคลากร  ความสามารถของผู้เรียน สภาพแวดล้อม หนว่ยงานต้นสังกัด และท้องถ่ิน 
    3) ควรแยกการวัดและประเมินผลงานด้านต่างๆ เฉพาะในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
    4) จัดสรรงบประมาณตามความต้องการของโรงเรียน 
    5) วิจัยและพฒันาและน าผลการวิจัยมาใช้อย่างจริงจัง 
     4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
    1) การลดจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีความซบัซ้อนและละเอียดอ่อนต่อชุมชนเป็นอย่างมาก
ภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเช่ือมั่นโดยไมล่ะทิง้ ปรับเปลี่ยนนโยบาย 
              2) จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course 
    3) บูรณาการงาน โครงการ กจิกรรม และนโยบายต่างๆ เข้าสู้ห้องเรยีน ผ่านกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยโครงการ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    4) มุ่งเน้นปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูง (บุคลิกภาพ) 
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นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้ (สพป./สช.) 
 

 9.1 การอ่านออก เขียนได้ 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออก เขียนได้  
 9.2 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
  KPI: ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.2-ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 

ประเด็นค าถาม 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2560 

สังกัด 

อ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2560 อ่านคล่อง เขียนคลอ่ง ปีการศึกษา 
2560 

นักเรียน 
ชั้น ป.1 
ทั้งหมด 

(เฉพาะเด็ก
ปกติ)  
(คน) 

จ านวน
นักเรียน 
อ่านออก 
เขียนได้  

(เฉพาะเด็ก
ปกติ)  
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 
ชั้น ป.2- 

ป.3 ทั้งหมด 
(เฉพาะเด็ก

ปกติ)  
 (คน) 

จ านวน
นักเรียนที่
อ่านคล่อง
เขียนคล่อง  
(เฉพาะเด็ก

ปกติ)  
 (คน) 

ร้อยละ 

สพป. 5,978 5,657 94.63 11,534 11,168 96.82 
สช. 1,761 1,761 100.00 3,599 3,599 100.00 

 
หมายเหต:ุ นับเฉพาะนักเรียนปกต ิ
  1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีรปูแบบหรือวิธีการเพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออกเขียนได้ อย่างไร 
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หน่วยงานและสถานศึกษา ได้ด าเนินการตามนโยบายพัฒนาการอ่านและการเขยีน ดังต่อไปนี้ 
  1) ประชุมช้ีแจงประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา เรง่รัดคุณภาพการอ่าน การเขียน ให้กบัผูบ้รหิาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน
ในสังกัด และบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื กับสถานศึกษาในสังกัด   
        2) การบริหารจัดการทีเ่น้นการพัฒนาคุณภาพผลสมัฤทธ์ิ  และการอ่านและการเขียน
ก าหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพ น าสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การสร้างขวัญ 
และก าลงัใจ ยกย่องประกาศเกียรติคุณ   

3) จัดการเรียนรู้บรูณาการส่งเสริมการอ่าน  และการเขียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ตนเอง โดยพจิารณาจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT, O-NET การคัดกรอง การอ่านการเขียน 
ของนักเรียนทุกคน ก าหนดจุดพฒันา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอนซ่อมเสรมินักเรียน 
เป็นรายบุคคล  ใช้ Model : 10 step กาญจน์ 4 พลิกโฉมโรงเรียน มุง่สู่อนาคตเดก็ อนาคตชาติ  
จัดค่ายบรบิาลการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1–6 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้และปรบัปรุง ใช้
รูปแบบการสอนแบบของโรงเรียนสาธิตจุฬา ประกวดแข่งขันประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน 
ช้ัน ป.1-6 และมีประเมินการอ่านรู้เรื่องนกัเรียน ช้ัน ม.1-3 ทั้งยังพัฒนาครูผูส้อน สือ่ เทคนิค วิธีสอน  
การสอนภาษาไทยที่ได้ผล  สนับสนุนนวัตกรรมการแกป้ัญหาการอ่านและการเขียน 
         4) ระดมทรัพยากร การระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนา อาทิ เช่น ประสานผูป้กครอง ให้มสี่วนร่วมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของบุตรหลาน และ
สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 
         5) การก ากบั ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศึกษา สรา้งเครือข่ายการนิเทศ  
ติดตาม ครอบคลุมทุกพื้นที่ นิเทศการสอน สะท้อนผลโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community) นอกจากนีผู้้บริหารโรงเรียนได้นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ
ครูในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน 
  1.3 หน่วยงาน/สถานศึกษา มีรปูแบบหรือวิธีการเพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.2-ป.3  อ่านคล่อง  
เขียนคล่อง อย่างไร 
หน่วยงานและสถานศึกษา ได้ด าเนินการตามนโยบายพัฒนาการอ่านและการเขยีน ดังต่อไปนี้ 
  1) ประชุมช้ีแจงประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา เรง่รัดคุณภาพการอ่าน การเขียน  ให้กับผู้บรหิาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทกุโรงเรียน
ในสังกัด และบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื กับสถานศึกษาในสังกัด   
        2) การบริหารจัดการทีเ่น้นการพัฒนาคุณภาพผลสมัฤทธ์ิ  และการอ่านและการเขียน
ก าหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพ น าสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การสร้างขวัญ 
และก าลงัใจ ยกย่องประกาศเกียรติคุณ   
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3) จัดการเรียนรู้บรูณาการส่งเสริมการอ่าน  และการเขียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ตนเอง โดยพจิารณาจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT, O-NET การคัดกรอง การอ่านการเขียน 
ของนักเรียนทุกคน ก าหนดจุดพฒันา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอนซ่อมเสรมินักเรียน 
เป็นรายบุคคล  ใช้ Model : 10 step กาญจน์ 4 พลิกโฉมโรงเรียน มุง่สู่อนาคตเดก็ อนาคตชาติ  
จัดค่ายบรบิาลการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ัน ป.1–6 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้และปรบัปรุง  
ใช้รูปแบบการสอนแบบของโรงเรียนสาธิตจุฬา ประกวดแข่งขันประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน 
ช้ัน ป.1-6 และมีประเมินการอ่านรู้เรื่องนกัเรียน ช้ัน ม.1-3 ทั้งยังพัฒนาครูผูส้อน สือ่ เทคนิค วิธีสอน  
การสอนภาษาไทยที่ได้ผล  สนับสนุนนวัตกรรมการแกป้ัญหาการอ่านและการเขียน 
         4) ระดมทรัพยากร การระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การพัฒนา อาทิ เช่น ประสานผูป้กครอง ให้มสี่วนร่วมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของบุตรหลาน และ
สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการ
สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 
         5) การก ากบั ติดตาม และประเมินผลคุณภาพการศึกษา สรา้งเครือข่ายการนิเทศ  
ติดตาม ครอบคลุมทุกพื้นที่ นิเทศการสอน สะท้อนผลโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community) นอกจากนีผู้้บริหารโรงเรียนได้นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ
ครูในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นหน่วยงานและสถานศึกษามีรปูแบบหรอืวิธีการเพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.1 
อ่านออกเขียนได้ และช้ัน ป.2-ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง รายละเอียดดงัแผนภูมทิี่ 2 รูปแบบการขับเคลื่อน
คุณภาพการอ่านและการเขียน 
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แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการอ่านและการเขียน 
     
 

 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน ์
หรือมีผลกระทบทางบวกแก่นักเรียนอย่างไรบ้าง 
   1) นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาสือ่การเรียน ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง กล้าคิด  
กล้าแสดงออก ได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการอ่านคล่องเขียนคลอ่ง 
   2) นักเรียนมีสื่อการเรียนที่หลากหลาย เพียงพอกบัความต้องการ มีมมุสง่เสรมิการอ่าน 
ที่กระตุ้นความสนใจของนกัเรียน  
   3) การจัดค่ายบริบาลนักเรียน จุดประสงค์เพื่อแก้ไข พัฒนาผู้เรียนที่มปีัญหาการอ่านการเขียน
อยู่ในระดับปรบัปรุง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามแนวการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบั
พัฒนาการทางสมอง และสาธิตวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเรจ็แก่ครผูู้สอน 
   4) ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย จุดประสงค์เพื่อให้โรงเรียนน าชุดฝึกนี้ไปจัดท าแผนซ่อม
เสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นรายบุคคล 
 

ขบัเคล่ือนคณุภาพ
การอา่น           

และการเขียน

ประชมุชีแ้จง
ประกาศ
นโยบาย การบริหาร

จดัการเน้น
พฒันา

ผลสมัฤทธ์ิ

จดัการเรียนรู้
บรูณาการ

ส่งเสริมการอา่น

ระดม
ทรัพยากร

ก ากบั ติดตาม
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       ชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สร้างโดยใช้ค าที่นักเรียนอ่าน เขียน ไม่ถูกต้อง 
และค าจากบัญชีค าพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย จ านวน 10 ชุด รวม 204 แบบฝึก  
ให้ความรู้ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 

  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

หมู่ 5 ต าบลวังเย็น  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

“การสอนอ่านเขียน โดยใช้ 
บทรอ้งเล่น เพลงเกม และนิทาน
สระเป็นสื่อในการพัฒนานกัเรียน
ช้ัน ป.1 ซึ่งเป็นแนวคิดที่
สร้างสรรค์ สง่ผลต่อพฒันาการ
ของนักเรียน” 
บทเพลง ใช้ท านองเพลงที่คุ้นหู 
ร้องง่าย สนุกสนาน โดยเพลง
ประจ าบทมีเนือ้หาทีส่อดคลอ้ง
กับเรื่องที่เรียน 
บทร้องเล่นพยัญชนะ/สระ  
น าพยัญชนะแต่ละตัว แต่งเป็น
บทรอ้งเล่น มีเนือ้หาเกี่ยวกับตัว
พยัญชนะ เพื่อสร้าประสบการณ์
นักเรียน ท าให้จดจ าพยัญชนะ 
ได้แม่นย า 
นิทานสระ น าสระประสมที่ยาก
ต่อการจดจ าของนกัเรียนมาผกู
เป็นนิทาน กลอนสี่ ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความคิด 
จินตนาการ มีนสิัยรกัการอ่าน 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
2. ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ต าบลสมเดจ็เจรญิ 
อ าเภอหนองปรือ    
จังหวัดกาญจนบุร ี

“Spinner อักษรน า”  
การเล่นเกม Spinner การน า 
อักษรน า ค าควบกล้ า 
ค าพื้นฐาน ค าศัพท์ที่หลากหลาย 
มาฝึกให้นักเรียนสะกดค า  
โดยน าเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่กัน  
มีบาร์โค้ด ประกอบการอธิบาย
ค าศัพท์ ติดที่เกม Spinner 
นักเรียนมีความสุข สนุกในการ
เรียนรู้ และมีพฒันาการการอ่าน
และการเขียนดีข้ึน 

3. ชุมชนบ้านหลุมรัง 
 

อ าเภอบ่อพลอย   
จังหวัดกาญจนบุรี 

สื่อมัลติมีเดียใช้ภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบเสียง 

4. บ้านชุมนุมพระ 
 

อ าเภอเลาขวัญ   
จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 การพิจารณาโยกย้ายครผููส้อน บางครั้งมกีารโยกย้ายระหว่างภาคเรียน ซึ่งส่งผลตอ่การจัด     
การเรียนการสอน 
  3.2 ครูผูส้อนจบไม่ตรงเอกภาษาไทย โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีครูประจ าช้ันต้องสอน 
ทุกสาระการเรียนรู้ อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใหม้ีการอบรม 
เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนความรู้ให้กบัครผููส้อนในการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มากยิง่ข้ึน 
ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการสอนตามหนังสือเรียน ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
  3.3 ภาระงานของครทูี่มาก และต้องสอนมากกว่าหนึ่งช้ัน สง่ผลให้ระยะเวลาในการพฒันานักเรียน
ให้อ่านออก เขียนได้ น้อยไปไม่สามารถแกป้ัญหานักเรียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
  3.4 ปัญหาครอบครัวของนักเรียน เช่น ครอบครัวแตกแยกนักเรียนไมอ่ยู่กับผู้ปกครอง 
  3.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถนิเทศ ติดตามโรงเรยีนได้อย่างทั่วถึง  
เพราะ ศึกษานิเทศก์มีไมเ่พียงพอ 
  3.6 นโยบายและภาระงานอื่นๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดมีจ านวนมาก 
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 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) ส่งเสริม สนบัสนุน ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เช่น การมอบทุนการศึกษา  
จัดหางบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ สนับสนุน 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครจูัดท าวิจัยในช้ันเรียน ในปัญหาทีพ่บเพือ่แก้ปญัหาได้ทันท่วงท ี
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครู การจัดค่ายพัฒนาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
จัดหางบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย 
   2) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะที่หลากหลาย  
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นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./
     กศน.) 
 

 10.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของต้นสังกัด และมูลนิธิ 
  ยุวสถิรคุณ 
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 10.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิต 
  KPI: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 จ านวนสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการของ
ต้นสังกัดหรือมูลนิธิยุวสถิรคุณหรืออื่นๆ แบบมีส่วนร่วม  

สังกัด 

สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม

โครงการของต้นสังกัด 
หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

หรือโครงการอื่นๆ แบบมสี่วนร่วม 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการ
น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง หรือน้อมน าแนวคิด
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ในการด าเนินชีวิต (คน) 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่ด าเนินการ 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 

ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(คน) 

ร้อยละ 

สพป.เขต 1 - 4 413 220 70.32 59,369 58,167 97.73 
สพม.8 (กาญจนบุรี) 29 29 100 28,258 4,238 15.00 
สศศ. (ร.ร.ประชานุเคราะห์) 1 1 100 899 899 100.00 
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สังกัด 

สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม

โครงการของต้นสังกัด 
หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

หรือโครงการอื่นๆ แบบมสี่วนร่วม 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการ
น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง หรือน้อมน าแนวคิด
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ในการด าเนินชีวิต (คน) 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
สถานศึกษา
ที่ด าเนินการ 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียน 

ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(คน) 

ร้อยละ 

สช. 23 23 100.00 19,575 19,575 100.00 
สอศ. 8 8 100.00 7,579 7,523 99.26 
กศน. 13 13 100.00 14,513 2,766 19.06 
อื่นๆ (ระบุ)................. - - - - - - 

 
  1.2 สถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการของต้นสังกัด
หรือมูลนิธิยุวสถิรคุณ หรือโครงการอื่นๆ แบบมสี่วนร่วม อยา่งไร 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ด าเนินโครงการระดบัเขตพื้นที่ พร้อมได้ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกบัหน่วยงาน องค์กร และชุมชน ตามความเหมาะสม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ให้ความส าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมยอมรับความแตกต่าง และใช้กระบวนการ สื่อสารแบบ 2 ทาง สามารถคิดแบบองค์รวม  
มีความคิดแบบสร้างสรรค์ มีอารมณ์ดี มีสมาธิดี มีความฉลาดทางอารมณ์ และขยายผลสร้างเครือข่ายการสอน 
ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี ้
    1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กระบวนการมสี่วนร่วม) 
   2. การขับเคลื่อนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (การวิเคราะห์) 
   3. โครงการโรงเรียนสจุริต (ใช้แนวทาง ป.ป.ช.) 
นอกจากนั้น ยังมีการใช้กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมี 6 ข้ันตอน 
ดังนี้  
    1) สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วน (ทกุภาคส่วน หมายถึง ผูบ้รหิาร ครู  
และนักเรียน) 
    2) ร่วมกันระดมความคิดจากทกุคน ทุกภาคส่วน  
    3) ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
    4) ประชุมเพือ่ตกลงใจแปลงคุณธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรียน ให้เป็นแนวปฏิบัต ิ
ของแตล่ะภาคส่วน  
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    5) ประชุมประกาศข้อตกลงร่วมกันและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์  
    6) ประเมินผล และรายงานผล 
  1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือนอ้มน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กบันักเรียน อย่างไร 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้น้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ไปใช้ในการบรหิารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
บุคลากร นักเรียนมีการเรียนรูจ้ากปฏิบัติจริง และกระท าอยา่งต่อเนื่อง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนด าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง อย่างยัง่ยืน และมีการจัดกจิกรรมตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ดังนี้ 
   1. จัดท าหน่วย/แผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สาระเศรษฐศาสตร์) 
   2. จัดท าหน่วยบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (8 กลุ่มสาระ) 
   3. จัดท าสื่อ/แหลง่เรียนรูเ้กี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4. จัดท าเครือ่งมอืการวัดและประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียง 
   5. นักเรียนมีการวิเคราะหห์ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในงาน / กิจกรรมที่ให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัตทิุกกลุ่มสาระและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   6. จัดนิทรรศการแสดงผลงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ ผลงานสอดคล้องครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม 
และด้านสิง่แวดล้อม 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรบ้าง 
   การด าเนินงานตามนโยบายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สง่ผลใหผู้้บรหิาร ครู 
นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาตระหนกัรู้และประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคคลทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารดูแลเอาใจการบริหารงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี ครูมีความรับผิดชอบ เข้า
สอนตรงตามเวลา เอาใจใส่ ดูแล นักเรียนเป็นไปด้วยความเอื้ออาทร นักเรียนตัง้ใจเรียน มรีะเบียบ วินัย เอา
ใจใส่รบัผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสุภาพอ่อนน้อม ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนบัสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี  
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            2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนบ้านท่าแย้  
 

หมู่ 5 ต าบลด่านมะขามเตี้ย 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ี

- โครงการศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง
โรงเรียนบ้านท่าแย้  
- เป็นโรงเรียนคุณธรรมทีม่ีผูม้า
ศึกษาดูงานอย่างหลากหลาย 

2. โรงเรียนบ้านพุเลียบ 
 

หมู่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมืองกาญจนบรุี จังหวัด
กาญจนบุร ี

- โครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย ์

3. โรงเรียนวัดท่าน้ าต้ืน 
 

หมู่ 1 ต าบลแกง่เสี้ยน อ าเภอ
เมืองกาญจนบรุี จังหวัด
กาญจนบุร ี

- หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. โรงเรียนวัดคร้อพนัน อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี สถานศึกษาพอเพียง 
5. โรงเรียนบ้านไร่ร่วม อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี สถานศึกษาพอเพียง 
6. โรงเรียนอนบุาลวัดลกูแกฯ อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ต้นแบบ 
7. โรงเรียนวัดตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาดปราศจาก

คอรัปช่ัน 
8. โรงเรียนวัดสนามแย้ อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี สถานศึกษาพอเพียงที่มผีลการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
9. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี สถานศึกษาพอเพียงที่มผีลการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
10. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต 
มิตรภาพที่ 142 

อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี สถานศึกษาพอเพียงที่มผีลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

11. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า อ.ท่ามะกา   จ. กาญจนบรุ ี สถานศึกษาพอเพียงที่มผีลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

12. ร.ร.บ้านหนองแกประชา
สรรค์ 

อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุ ี ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว  
โยเกิร์ตมะพร้าว 

13. ร.ร.บ้านช่องด่าน อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุร ี ปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์
14. ร.ร.บ้านหนองผือ อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี การเกษตรแบบพอเพียง 
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
                 -ไม่มี- 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อต่อยอดการพฒันายิ่ง ๆ ข้ึนไป    
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เด่นๆจากโครงการทั่วประเทศ เพือ่ให้ผูเ้รียน ผูส้อนเกิดก าลังใจ     
ในการท างาน เพื่อมุ่งมั่นต่อยอดในสิ่งทีท่ า 
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นโยบายที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศกึษาในระดับภูมิภาค  (ศธจ.) 
 11.1 การวางแผนบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
และระดับภาค 
  KPI: ร้อยละของส านักงานศึกษาธิการภาคและระดบัจงัหวัด สามารถขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติได ้
 11.2 การจัดระบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเพ่ือการ
  วางแผนและการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
  KPI: ร้อยละของส านักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถจัดระบบ ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษาได้ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
 11.3 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 
  KPI: ร้อยละของส านักงานศึกษาธิการภาคและระดบัจงัหวัด มีกระบวนการประสานงาน 
และพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัตงิานที่มปีระสทิธิภาพเป็นทีพ่งึพอใจของผูร้ับบรกิารและผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์กระทรวง
สู่การปฏิบัติหรือไม่ และด าเนินการอย่างไร 
    ไม่มี 
    มี ด าเนินการ (รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3) 
  1.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อการศึกษาได้ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจหรอืไม่ อย่างไร  
    ไม่มี 
    มี ด าเนินการ (รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3) 
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  1.3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผูร้ับบริการและผูเ้กี่ยวข้อง หรือไม่   
    ไม่มี 
     มี ด าเนินการ (รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 3)  

 จากการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการประสานขับเคลื่อนนโยบายระดบั
พื้นที่ ของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี ปรากฏผลตามประเด็นการตรวจราชการและการติดตาม  
โดยใช้กระบวนการ PDCA มีการวางแผนการท างานตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
            P : Plan = วางแผน 
            D : DO = ปฏิบัติตามแผน 
            C : Check  =  ตรวจสอบ /ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
            A : Action  =  ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้ันตอนกระบวนการ PDCA 
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 1. ผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี (กศจ.) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี ด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการในระดับจังหวัด ดังนี้  

1.1 Planning-จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้กบัผู้น าองค์กรทุกหน่วยงานและหัวหน้ากลุม่งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรุ ี
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบรุี 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนทุกเขตพื้นที่ ผู้อ านวยการกลุม่ทุกกลุม่งานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และคณะศึกษานิเทศก ์

1.2 Doing-มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้
1.2.1 สร้างเครื่องมอืติดตามเชิงลึก ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบเก็บข้อมลู  

                1.2.2 จัดท าปฏิทินการนเิทศติดตาม เกบ็ข้อมลูเชิงลึกกบัสถานศึกษาในสังกัดต่างๆดงันี้ 
   1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษา จ านวน 35 แห่ง 
   2) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 16 แห่ง 
   3) สถานศึกษาสังกัดส านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จ านวน 4 แห่ง 

4) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 16 แห่ง 
5) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 6 แห่ง 

       1.2.3 แบ่งกลุ่มศึกษานิเทศก์เพื่อเก็บข้อมลูเชิงลึก จ านวน 5 กลุ่ม 
       1.2.4 ด าเนินการตามปฏิทินการนิเทศ  
1.3 Checking -มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้
 1.3.1 จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก ์
 1.3.2 น าข้อมูลตามนโยบายในภาพรวมของทุกหน่วยงาน และข้อมลูการติดตามเชิงลึกของ 

คณะศึกษานิเทศก์มาสงัเคราะห ์
  1.3.3 สรปุรายงานผลการติดตาม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมของ
จังหวัดกาญจนบุรี น าเสนอคณะอนุกรรมการ ด้านยุทธศาสตร์ (อกศจ.ด้านยทุธศาสตร์) เพื่อขออนมุัติผลการ
ติดตาม ประเมินผล ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 1.4 Act -น าสภาพปัญหาในการด าเนินการขับเคลือ่นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้อเสนอแนะ ของสถานศึกษาทุกแห่งทกุสงักัด มาสงัเคราะห์เพื่อวางแผนการด าเนินงานและออกรปูแบบ 
การติดตาม ครั้งต่อไป 
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 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
        1) บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ ความสามารถ เต็ม
เวลาและบูรณาการภาระหน้าที่ข้ามกลุ่มงานได้ รวมถึงสามารถประสานงานงานกบัหน่วยงานทางการศึกษาได้
เป็นอย่างด ี
    2) ผู้น าทุกระดับเข้มแข็ง ให้การสง่เสรมิ สนับสนุนให้ความรู ้ความร่วมมือ ให้ก าลงัใจ เข้าใจ
และให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างดีย่ิง  
   3) เกิดการมองภาพการท างานบรูณาการอย่างชัดเจน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถปฏิบัตงิานได้
มากนัก เนื่องจากติดขัดต่อระบบการบรหิารงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงาน 
ตามประเด็นนโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 
 

ต าบลหนองโสน อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นวัตกรรม : DLTV สู่ความเป็น
เลิศโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อใช้
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 
(Deming) เป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน
การด าเนินงานและ   
ได้ด าเนินงาน KAITOR MODEL 
IS THE WAY TO SUCCESS 
FOR ALL  ไก่ต่อโมเดลเป็น
เส้นทางแหง่ความส าเร็จ 
ของพวกเรา 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
2. โรงเรียนอนบุาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 
 

ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุี 
(สพป.กาญจนบรุี เขต 1) 

- เป็นโรงเรียนหมูบ่้านศีล 5 เด็ก
มีระเบียบวินัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุและอันตราย อาคาร
สถานที่ติดแอร์และมุง้ลวดป้องกัน
อันตรายจากยงุและโรค
ไข้เลือดออก มกีารได้รบัความ
ร่วมมือจากชุมชนรักษาความ
ปลอดภัยนอกโรงเรียน ได้รับการ
สนับสนุนจากวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม ในการพฒันาอาคาร 
สถานที่ และมอบอปุกรณ์สิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และด้าน
สุขอนามัย มีโครงการสง่เสริม
สุขภาพ การสร้างสุขนิสัยที่ดี โรง
อาหารติดแอร์ปราศจากแมลงวัน 
มีการรักษาความสะอาด ท าให้
นักเรียนมีสุขภาพดี 
- โรงเรียนเป็นศูนย์พฒันาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา (Peer Center) ได้
จัดกิจกรรมพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษครูและนักเรียน 
- โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร
โปรแกรมภาษาอังกฤษตาม Mini 
English Program ซึ่งนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ   เต็มตามศักยภาพ
และผูป้กครองไว้วางใจและ
เช่ือมั่นในการจัดการเรียน 
การสอน 
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 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
3.1 การติดต่อ ประสานงานระหว่างส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุีกับหน่วยงานทางการ

ศึกษาต่างๆ ยังไม่สะดวก ซึง่ส านักงานศึกษาธิการใช้การประสานงานโดยการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
เป็นหลัก ซึง่มีความล้าช้าไม่ทันต่องานทีเ่รง่ด่วน ควรเพิ่มการติดต่อสื่อสาร คือ ระบบ electronic office เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
 3.2 ระยะเวลาที่มอบหมายใหส้ านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย มีช่วงเวลาที่จ ากัดเรง่รัด 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
        1) ต้องการโปรแกรมระบบ IT ที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการติดตาม เกบ็ข้อมลู 
และวิเคราะห์น าเสนอผล ได้อย่างรวดเร็ว 
        2) ควรเปิดโอกาสให้ ผูท้ าหน้าที่ตรวจติดตามในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ได้ติดตามคณะ
ผู้ตรวจระดับต่างๆ ไปลงพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบรุี เพื่อรับฟงัข้อเสนอแนะน ามาพฒันาการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาในพื้นที่ใหเ้กิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) สร้างเครอืข่ายในการติดตามระดับเขตพื้นที่แบบบรูณาการ โดยให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามนโยบาย 
   2) หน่วยงานต้นสงักัดควรมบีทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดให้ชัดเจน 
   ๓) ควรก าหนดกรอบแนวด าเนินงานแต่ละนโยบาย ไว้ในลักษณะกว้างๆ เพื่อใหเ้อื้อต่อบรบิท
ของสถานศึกษาในพื้นที่ ที่มีอยูห่ลากหลายสังกัด 
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นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./กศน.) 
 14.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
  KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
                     น าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
 14.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : PLC 
  KPI: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) น าผล 
   การพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 
ประเด็นค าถาม 
 

 1. ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
  1.1  จ านวนครูที่ผ่านการพฒันาตามโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ 
ในการเรียนการสอน และจ านวนครูทีผ่่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
น าผลการพฒันามาปรับการเรียนการสอน (รายละเอียดดังตารางหน้าถัดไป) 
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สังกัด 

การพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร การพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC 

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม
โครงการ
พัฒนาครู

รูปแบบครบ
วงจร 
(คน) 

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม
โครงการ
พัฒนาครู

รูปแบบครบ
วงจร น าผล
การพัฒนา
มาใช้ในการ
เรียนการ
สอน (คน) 

ร้อยละ 

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม

กระบวนการ
สร้างชุมชน
แห่งการ

เรียนรู ้(PLC) 
(คน) 

ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตาม

กระบวนการ
สร้างชุมชน
แห่งการ

เรียนรู ้(PLC) 
น าผลการ
พัฒนามา
ปรับการ
เรียนการ
สอน (คน) 

ร้อยละ 

สพป. ๑,3๘๙ ๑,3๗๙ ๙๙.28 ๒,๑๒๔ ๒,๑๐๕ ๙๙.10 
สพม.  55  55 100 55 55 100 
สศศ. (ร.ร.ประชา
นุเคราะห)์ 

10 10 100 10 10 100 

สช. - - - - - - 
สอศ.  7 7 100 7 7 100 
กศน. - - - - - - 
อื่นๆ (ระบุ)........ - - - - - - 

หมายเหตุ : การพฒันาครูทัง้ระบบ จัดกิจกรรมในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  1.2  ครูที่ผ่านการพฒันาตามโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างไร 
   1) สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษาฯ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “กจิกรรมนกัธุรกจิน้อย” 
   2) น าความรู้ที่ได้จากการอบรมและบรูณาการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหส้อดคล้อง
และทันสมัย 
   3) น าความรู้ที่ได้มาจัดกจิกรรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรยีน การใช้เกม และออกแบบสือ่
การจัดประสบการณ์ทีม่ีความหลากหลาย 
   4) น าไปพัฒนาการเรียนการสอน โดยมจีุดประสงค์เพิม่ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 
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   5) จากการอบรมได้น าผลการอบรมไปเป็นแนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจและมกีารพฒันาที่ดีข้ึน 
   6) จัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อนช่วยเพือ่นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ 
   7) พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ด้วยสื่อออนไลน ์
   8) ครูได้รับการอบรม PLC มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้นและน าไปขยายผล
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรปูธรรมมากข้ึน 
   9) การจัดท าชุดฝึกกจิกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไมอ่อกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียน 
   10) การจัดท าบทเรียนส าเร็จรปู พร้อมคู่มือการใช้ชุดสิง่มีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิตกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมกีารด าเนินการเป็นข้ันตอน มีการติดตามผลเป็นระยะ จนครบ 1 ปี
การศึกษา  
   11) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรม Plickers ในการจัดกิจกรรม ท าให้
ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยียุค 4.0 
  1.3 ครูที่ผ่านการพฒันาตามกระบวนการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู ้(PLC) น าผลการพัฒนามา
ปรับการเรียนการสอน อย่างไร (การจัดการศึกษาของสถานศึกษา)  
   1) น ากระบวนการ PLC ไปบูรณาการการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพือ่ปรับปรุงผลการเรียน
ของผู้เรียน 
   2) การท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนครู นกัเรียน และชุมชน 
   3) จัดประชุมระดมความคิด ส ารวจปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกันเสนอ
แนวคิด วิธีการในการแก้ปญัหา ด าเนินการสร้างสื่อ นวัตกรรมในการแก้ปญัหา น าไปใช้ในการพฒันาการ
เรียนรู้ของนักเรียน และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลเป็นระยะ ๆ 
   4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพฒันานักเรียนในโรงเรียน โดยช่วยกันคิดและสร้างสื่อนวัต
กรรมต่าง ๆ จนสามารถแก้ไขจุดด้อยในเรือ่งการอ่านไม่ออก จนมีการพฒันาที่ดีข้ึนเป็นล าดับ 
   5) น าความรู้ที่ได้มาก าหนดเป้าหมาย อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพื่อนครู เพือ่ก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน PLC ก าหนดห้วงเวลาในการจดักระบวนการ PLC ร่วมมือกันแก้ปญัหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 
  1.4 หลักสูตรการพฒันาครทูี่เป็นจุดเน้นของสังกัด ได้แก ่
   1) หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ฉบบัปรับปรุง 
   2) การพฒันาครูตามโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร 
   3) หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   4) ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   5) การพฒันางานอาชีพ ภาษา เทคโนโลย ี
   6) การจัดการเรียนรู้แบบ BBL 
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   7) หลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยสี าหรับการจัดการเรียนการสอนส าหรบัการศึกษา 
ยุค 4.0 
   8) การอบรม English Communication Seminar for Teacher เพื่อให้ครูไทยสามารถ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
   9) ระบบการจัดการศึกษาโดยท้องถ่ินมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ
และการประกันคุณภาพการศึกษา สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย  
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแกผู่้เรียนอย่างไรบ้าง 
   1) การน าสือ่เทคโนโลยีไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล เนือ้หาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยให้นกัเรียน
ศึกษาผ่าน QR Cord และสร้าง QR Cord ในเรื่องทีผู่้เรียนสนใจ เพื่อสะดวก ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
หลากหลาย  
   2) ชุดฝึกอ่านเขียน เรื่องแบบฝึกแก้ปญัหาการอ่าน และแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาไทยระดับช้ัน ป.1 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1 เริ่มต้น
ตั้งแต่การเรียนรูพ้ยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การฝึกแจกลูกสะกดค า การผันอกัษร การอ่านเป็นค า และการ
อ่านประโยค โดยเริ่มจากง่ายไปยากและฝกึการเขียนไปพร้อมกันด้วย 
   3) ชุดฝึกกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ไขปญัหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 
และบทเรียนส าเรจ็รปูพรอ้มคู่มือการใช้ชุดสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ัน   ป.6 โดยน าชุดฝึกการอ่าน การเขียนไปใช้ในการเรียนการสอน จนนักเรียนมีการ
พัฒนาการด้านการอ่านการเขียนดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
   4) ห้องเรียนหรรษา ท าให้ผูเ้รียนกล้าพูด กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก สร้างสรรค์สิง่แปลก
ใหม ่
   5) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีสื่อการสอนทักษะชีวิตใน 
ช้ัน ป.1 – 6 ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
   6) การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อพฒันาความสามารถคิดในกจิกรรมลดเวลา
เรียน เพิม่เวลารู้ ด้วยกระบวนการ PLC เป็นการฝึกและสง่เสริมให้ผูเ้รยีน เรียนรู้ร่วมกันโดยการลงมือ 
ปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มศักยภาพจากการเรียนรู ้
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
 

หมู่ 2 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
เมืองกาญจนบรุี จังหวัด
กาญจนบุร ี

- QR Cord การน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ 
ที่น่าสนใจมาให้นักเรียนศึกษาผ่าน 
QR Cord 

2. โรงเรียนตลาดส ารอง 
 

หมู่ 3 ต าบลพงัตรุ อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี

- แบบฝึกแกป้ัญหาการอ่านและแบบ
ฝึกเสรมิทักษะการเขียนภาษาไทย ช้ัน 
ป.1 เป็นการแก้ไขปญัหาการอ่านและ
การเขียน 

3. โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
 

หมู่ 4 ต าบลท่ากระดาน 
อ าเภอ  ศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุร ี

- การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
และมีทกัษะในการด ารงชีวิตสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

4. โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์
บ ารุง 

หมู่ 1 ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุ ี

- ห้องเรียนหรรษา ผู้เรียนกล้าพูด 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ 

5. โรงเรียนบ้านถ้ า หมู่ 1 ต าบลเขาน้อย อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุ ี

- น าชุดฝึกการอ่าน การเขียนไปใช้ใน
การเรียนการสอน จนนักเรียนมีการ
พัฒนาการด้านการอ่านการเขียนดีข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด 

6. โรงเรียนอนบุาลวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม 

ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบรุ ี

- การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา เป็นการฝึกและสง่เสรมิให้
ผู้เรียนเรียนรูร้่วมกันโดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพือ่เพิม่ศักยภาพจากการ
เรียนรู ้

๗. ร.ร.บ้านหนองไก่ต่อ 
 

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุร ี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สามารถน า
กระบวนการ PLC ไปบริหารจัดการ
ได้ดี 

๘. ร.ร.บ้านหนองขอนเทพพนม 
 

อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุ ี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สามารถเป็น
แบบอย่างการท า Logbook 
ตลอดจนสื่อการสอนได้ 

๙. ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 15  
(บ้านม่วงเฒ่า) 

อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบรุ ี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
แบบอย่างในการรวมกลุม่เกิดการคิด
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

 นวัตกรรมในการสอน แก้ปัญหา
ร่วมกัน 

1๐. โรงเรียนอนบุาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ 
 

47 หมู่ 7 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุร ี

การบริหารงานและการท างานอย่าง
เป็นระบบ มีการวางแผนการประชุม
ร่วมกันเพือ่ 
1) ก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการ
จัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียน ให้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหัวหน้า
งาน/สถานการณ์จรงิของช้ันเรียน 
3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และ
รวมพลงั/หนุนเสริมให้เกิดการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 

๑๑. โรงเรียนบ้านโปง่กูป 
 

หมู่ที่ 4 ต.พนมทวน อ.พนม
ทวน  
จ.กาญจนบรุ ี

- “โมเดล 3 พ. 1 น. สู่ PLC บ้านโป่ง
กูป” เป็นกระบวนการขับเคลื่อน PLC 
ลงสู่สถานศึกษา 
- นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรือ่ง การอ่านจบัใจความ 
ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 ซึ่งถือว่าเป็น 
Best Practice ของโรงเรียน 
- คณิตศาสตร์ นวัตกรรม คือ การใช้
เกม Bingo และสื่อการแก้ปญัหาการ
เรียนเรื่องโจทย์ปญัหา 
- ปฐมวัย คือ  สื่อการสอนพฒันา
กล้ามเนื้อมือ 
- วิทยาศาสตร์ คือ ชุดการสอน เรื่อง 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

๑๒. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว 
 

128 ม.6 ต.พงตกึ อ.ท่า
มะกา   
จ.กาญจนบรุ ี

1) NONGPHANTAW MODEL 
เป็นกระบวนการขับเคลื่อน PLC  
ลงสู่สถานศึกษา 
2) นวัตกรรม เรื่อง การอ่านจับ
ใจความไปทดลองใช้กับนักเรียน 
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รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 
ในระดับช้ัน ป.1-ป.6 ซึง่ถือว่าเป็น 
Best Practice ของโรงเรียน 

๑๓. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บ ารุง 
 

อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุร ี

โรงเรียนทีม่ีพฒันาการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน(O-
NET) พัฒนาการอย่างต่อเนือ่ง 3 ป ี

 
 3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 การเดินทางไปอบรมตามนโยบาย 
  3.2 ภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนมีมากเกินไป ท าให้คุณภาพของนักเรียนด้อยลงไป 
  3.3 ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC 
  3.4 บุคลากรไม่เพียงพอ โรงเรียนขนาดเล็กมีครู 2 – 3 คน เมื่อไปเข้ารับการอบรมตามนโยบาย     
จึงเกิดความไม่คล่องตัวในการดูแลนักเรียน 
  3.5 หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
  ๓.๖ ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ และนวัตกรรม 
  3.๗ โรงเรียนมหีลายระดบั ท าให้การขับเคลื่อนไมเ่ป็นไปตามก าหนด 
  3.๘ การผลิตสือ่ต่าง ๆ ต้องใช้เวลามากในการตรวจสอบความถูกต้อง ล่าช้าต่อการน าสื่อ 
และนวัตกรรมไปใช้ 
  3.๙ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครผููส้อนที่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น บรรยากาศในช้ันเรียน รูปแบบการเรยีนการสอน เป็นต้น    
  3.๑๐ กระบวนการนิเทศติดตามของเขตพื้นที่การศึกษาการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ไม่ต่อเนือ่ง 
  3.๑๑ การน าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพือ่พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓.๑๒ จ านวนผู้เรียนทีเ่ข้า ทบทวนเพือ่เพิม่ความสามารถในการทดสอบ มจี านวนน้อยกว่าจ านวน 
ที่เข้าสอบจริง 
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 4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ/พฒันานโยบาย 
   1) ให้มีหลักสูตรที่หลากหลายในการพัฒนาครูแบบครบวงจร 
   2) เปิดหลักสูตรที่อยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดหรือใกลเ้คียง จัดสถานที่อบรมกระจายตามภูมิภาค    
เพื่อประหยัดงบประมาณ และสะดวกในการเดินทาง 
   3) ขยายระยะเวลาในการพัฒนาให้มากข้ึน จะได้ไม่ต้องเร่งรีบในการลงทะเบียนเข้ารับ 
การอบรม 
   ๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเพื่อเป็นแรงจงูใจ 
   ๕) ใช้การนิเทศแบบ PLC เพื่อใหก้ระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
   ๖) อบรมซ้ าใหก้ับบุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัด 
   ๗) เพิ่มความเข้าใจให้ผูท้ี่จะเข้าทดสอบ ในการร่วมทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มจ านวนผูส้อบผ่าน 
   ๘) ควรมีการน าผลการประเมินในระดับต่าง ๆ มาวิเคราะหเ์พื่อวางแผนในการพฒันา เช่น 
ระดับห้องเรียน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
   ๙) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการนเิทศเป็นการนเิทศแบบร่วมมือ ในทกุระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น การนิเทศภายใน การนเิทศสนบัสนุนร่วมกันในระดับระดับสหวิทยาเขต เครือข่าย และน าผล
การนิเทศมาวางแผนพฒันาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ๑๐) ผู้เกี่ยวข้องกับยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพือ่พัฒนาและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1) ให้หลักสูตรมรีะยะเวลาในการด าเนินการที่นานข้ึน 
   2) ช่วยเหลือและก ากบัติดตามอย่างใกล้ชิด 
   3) มีการปรบัเปลี่ยนหลกัสูตรให้เหมาะสม 
   ๔) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรูเ้รื่องต่าง ๆ เช่น บรรยากาศในช้ันเรียน  รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อพฒันา 
    ๕) ก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกันในระดบัสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต และเครือข่าย 
    ๖) ส่งเสรมิให้มกีารน าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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นโยบายท่ี 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด (ศธจ./สพป./สพม./ 
    สศศ./สช./สอศ./กศน.และอ่ืนๆ) 
 15.1 การจัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดและลูกเสือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  KPI: จ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  KPI: จ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้ขับเคลื่อน 
   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา 
 15.2 การใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือ 
  เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)  
  KPI: ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียน 
                      การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
ประเด็นค าถาม 
 1. ผลการด าเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด 
  1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/
แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่  
    ไม่ได้ด าเนินการ   
    ด าเนินการ  (ถ้าด าเนินการ) ด าเนินการอย่างไร  
     1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาลูกเสือประจ าปี   แผน 3 ปี และแผน 5 ปี 
     2. เสริมสร้างความความเป็นพลเมือง ในการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น  การยอมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อื่น 
     3. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในด้านการเมืองการปกครองและการมีจิตอาสา 
  1.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่ 
    ไม่ได้ด าเนินการ   
    ด าเนินการ  (ถ้าด าเนินการ) ด าเนินการอย่างไร  
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   1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสืออย่างน้อย ๒ ครั้ง/ป ี
  2. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 
  3. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีทางด้านลูกเสือ 
  4. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
  5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมทบทวน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
   6. จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือทุกระดับตามความเหมาะสม 
   7. สรุปรายงานผลโครงการตามแผนที่ก าหนด เพื่อรายงานผล 
   8. ก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ให้จัดการเรียนการสอนลูกเสือให้ด าเนินไปตาม
หลักสูตรทุกระดับช้ัน การอนุญาตเข้าค่ายพักแรมและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ วิธีการและกระบวนการทางการลูกเสืออย่างเคร่งครัด 
   9. ส ารวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการลูกเสือได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทางการ
ลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ เป็นอย่างน้อย 
  1.3 สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ/ ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 

สังกัด 

จ านวนสถานศึกษา 

ร้อยละ 
ทั้งหมด (แห่ง) 

ที่ใช้กระบวนการ
ลูกเสือ/ ยุวกาชาด/

เนตรนารีในการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างความเป็น

พลเมือง (แห่ง) 
สพป.กจ. 332 332 100 
สพม.8 55 55 100 
สศศ. (ร.ร.ประชานุเคราะห์) 1 1 100 
สช. 23 23 100 
สกอ. (ร.ร.สาธิต) - - - 
สอศ. 8 8 100 
กศน. 5 5 100 
อื่นๆ (ระบุ)............................. - - - 
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  1.4 สถานศึกษาใช้กระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) อย่างไร 
 ๑. ศึกษาก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 ๒. สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรใน
สังกัด และให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือ  
 3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เหมาะสม  
 4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ  กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้าง ค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ  
 5. ให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาหรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้
บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรของสถานศึกษาหรือ
ใช้วิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะทาง 

2. ความโดดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินงานตามนโยบาย 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
  เกิดประโยชน์ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ      
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคง     
ของประเทศชาติ  ส่งผลแก่นักเรียนในหลายๆด้าน เช่น 
  ๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง 
  ๒.  ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  ๓.  ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  ๔.  ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  ๕.  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 
  6.  ให้รู้จักความมีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบ
หรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 
2.โรงเรียนบ้านหนองเตียน 

จังหวัดกาญจนบุร ี 1.โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
2.การประกวดระเบียบแถว พิธี
ปฏิญาณตนและสวนสนาม 
ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือจราจร 
การเข้าค่ายพักแรม ค่ายลูกเสือ
ต่อต้าน 
ยาเสพติด 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8 (กาญจนบุรี) 
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือ         
มีผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
       สถานศึกษามีนวัตกรรมที่โดดเด่นหลากหลาย เช่ือ กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสืออาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท างานจิตอาสาร่วมกับ อปพร. ลูกเสือคุณธรรม เป็นการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ มีความกตัญญูกตเวที และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. โรงเรียนวิสุทธรังษี 32 หมู่ 1 ต าบลท่าล้อ 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. 

2. โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บ ารุง 141 หมู่ 1 อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี 

- ประกวดการแข่งขันสร้างอุปกรณ์
เพื่อใหบ้รกิาร งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 

  - โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพม.8 
3.โรงเรียนประชามงคล 246 หมู่ 4 อ าเภอหนองปรือ  

จังหวัดกาญจนบุรี 
- ประกวดการแข่งขันสร้างอุปกรณ์
เพื่อใหบ้รกิาร งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 

4. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพม.8 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 
   2.1.2  พัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นก าลังแรงงานฝีมือระดับต่างๆโดยผ่าน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
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  2.2 รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงานตามประเด็น
นโยบาย 

รายช่ือหน่วยงาน/สถานศึกษา
ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ด ี

ที่ตั้ง 
หนว่ยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเด่น/จุดแข็ง/

นวัตกรรม 
1. อาชีวะกาญจนบุรี 
 

จังหวัดกาญจนบุร ี พัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีเป็นก าลงัแรงงานฝมีือ
ระดับต่างๆโดยผ่านกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ 
 

 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.1 ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรมในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย เกิดประโยชน์หรือมี
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง 

   2.1.1. การสร้างจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย การเป็นผู้มีจิตอาสา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้น า ความสามัคคี ความเสียสละ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

   2.1.2. การปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
   2.1.3. การท างานเป็นกลุ่ม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีความตรงต่อเวลา  

  2.๒ กิจกรรมที่แบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็นนโยบาย  
กิจกรรม/โครงการ รายการ/รายละเอียดของความโดเด่น/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

๑. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ๑ การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
๒ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ท าความสะอาดวัด 
ห้องน้ าสาธารณะ เกบ็ขยะในแหล่งแหล่งชุมชน/ทอ่งเที่ยว 

๒. กิจกรรมบริจาคโลหิต ๑ น านักศึกษาไปบริจาคโลหิตในโอกาสต่าง ๆ  
๓. กิจกรรมลูกเสือพอเพียง ๑ ลูกเสือพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เรียนรูเ้รือ่ง  

การปลูกผักสวนครัวเพื่อพึง่พาตนเอง 
๔. ลูกเสือออมทรัพย์ ๑ ท าออมสินจากกระบอกไม้ไผ ่
๕. กิจกรรมทักษะชีวิต ๑ การป้องกันอุบัติภัยจากธรรมชาติประเภทต่าง ๆ  

เช่น กิจกรรมด ารงชีพในป่า การเอาตัวรอดจากน้ าท่วม 
๖. กิจกรรมลูกเสือรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑ กิจกรรมปลกูต้นไม้ในป่าชุมชน/พื้นทีส่าธารณะ 
๗. กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย ๑ ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นพระประมุข เช่น สิทธิและหน้าที่
พลเมืองที่ด ี

๘. กิจกรรมพัฒนากายและจิต ๑ นันทนาการ ออกก าลังกายตอนเช้า 



                            รายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.กาญจนบรุี  -๑๕๐- 
 

3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย 
  3.1 หลักสูตร กิจกรรมทางลูกเสือไม่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย กิจกรรมไม่มีความโดดเด่นและ
ไม่เป็นที่นิยม   
  3.2 งบด าเนินงานไม่เพียงพอสถานศึกษาบางแห่งมีการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนน้อยกว่า
ที่ควร 
  3.3 ขาดวิทยากรที่มีความช านาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือและความชัดเจนในเรื่องระเบียบการ
ปฏิบัติลูกเสือ หรือสัญลักษณ์/เอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นลูกเสือ 
  3.4 ระยะเวลาของการจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะด าเนินการ
ภาคสนาม 

     4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
   1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเสือ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
ให้มีความเป็นไปได้ 
   2. จัดสรรงบประมาณตอนต้นปี มิใช่ปลายปี เพื่อป้องกันการส่งคืน 
   3. ก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติลูกเสอืและจัดฝกึอบรมวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือแกบุ่คลากรอย่างทั่วถึงและตอ่เนื่องสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
  4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการด าเนินงานตามนโยบาย 
   1. งบประมาณควรมีความชัดเจน นโยบายควรจัดเจน ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัตอิย่างถูกต้อง  
   2. เพิ่มความชัดเจนในกระบวนการท างานของส านักงานลูกเสอืเขตทุกสงักัดในทกุๆ ภารกิจ
งาน เพื่อใหง้านลูกเสือด าเนินงานไปในแนวแนวทางเดียวกัน 
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ที่ปรึกษา 

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี  

ประมวลข้อมูล/เขียนรายงาน 

นายชาลี ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางวารินทร์ สุขกุล   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางรุ่งอรุณ หัสชู   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางเมตตา สุกใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวถวิล หวังกุ่ม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางพิชญาภัค อารีรอบ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวสัทธา สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายชัยวัตร ทองบ่อ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางวราภรณ์ เนาวราช   ศึกษานิเทศก์ช านาญ 
นางสาลินี อุดมผล   ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   ครูโรงเรียนบ้านแก่งจอ ปฏิบัตหิน้าที่ศึกษานิเทศก ์
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บรรณาธิการกิจ 

นายชาลี ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางสาวถวิล หวังกุ่ม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางพิชญาภัค อารีรอบ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายชัยวัตร ทองบ่อ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 

นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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