สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
2 – 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. สถานศึกษาหน่วยรับตรวจ

พื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค ๙ จานวน 6 แห่ง ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จานวน 3 แห่ง (สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 3 แห่ง (สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก)
2. รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
2.1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
สถานศึก ษาทุก แห่ง มีก ารจัด กิจ กรรมที่ส ่ง เสริม ให้ผ ู้เ รีย นมีท ัศ นคติ ท ี่ถ ูก ต้อ งต่อ
บ้านเมืองมีคุณ ธรรมจริย ธรรม โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ-เนตรนารี ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวม เป็นเด็กนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- เวลาสาหรับจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีน้อย หรือมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรกทาให้ไม่
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือให้ครบทุกขั้นตอน
- การเข้าถึงสื่อออนไลน์ เป็นไปได้ง่าย จนบางครั้ง ไม่สามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆ ได้ ว่าสิ่ง
ใดควรปฏิบัติหรือไม่ควร สิ่งใดจริงหรือไม่จริง อีกทั้งส่งเสริมค่านิยมการเลียนแบบ
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- ใช้เวลาอื่นหรือให้เวลาในการทากิจกรรมเพิ่มเพื่อชดเชยเวลาที่หายไป
- โรงเรียนพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยการให้คาแนะนา การให้ดู VDO ประกอบคาแนะนาของครู หรือ การให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
แล้วตอบคาถาม โดยครูคอยให้คาชี้แนะที่ถูกต้องแก่นักเรียน เป็นต้น
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- การดาเนินการตามประเด็นนโยบายดังกล่าว จาเป็นต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง การสอดแทรก
กิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
๑

- ควรส่งเสริมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
- ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามกระบวนการทางลูกเสืออย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม จะทาให้
การใช้กระบวนการทางลูกเสือในการพัฒนา ความมีระเบียบวินัย มีความมั่งคงยั่งยืน
- สิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการคือ การเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน ดังกล่าวที่ว่า “ทาให้เห็น เป็นให้ดู” เพื่อให้เกิดการซึมซับจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีงาม
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่เพียง
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือ ยุวกาชาดเท่านั้น
5) ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิ ดประโยชน์ หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้ าง มีต้ นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรื อไม่
อย่างไร)
- โรงเรียนมีการพัฒนาครู พัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริม
ความเป็นระเบียบวินัยโดยการใช้กระบวนการทางลูกเสือ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียน
- โรงเรียนมีกิจกรรมที่สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายได้เป็นอย่างดี เช่น กิจกรรม “Do
care, Do home” (เยี่ย มบ้ าน) โดยเป็ น การทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และข้อมูลที่ได้ เพื่อโรงเรียน
สามารถดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน ภายใต้ความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ผู้บริหารของโรงเรียนมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
2.2 การตรวจราชการตามประเด็นนโยบายสาคัญ
2.2.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
- โรงเรียนมีการจัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประกอบการขอรับงบประมาณ
ตามวงเงินเพื่อพิจารณา
- มีการลงพื้นที่ติดตามของคณะติดตามนโยบาย และผู้รับผิดชอบของจังหวัด และมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัด
- โรงเรียนดาเนินการตามแผนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่างๆ ในการบริหารจัดการ เช่น วงจร
เดมมิ่งPDCA . โมเดล TR-Spider เป็นต้น
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ช่วงแรกค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่ทราบความ
ชัดเจน และทิศทางของนโยบาย
- ปัญหาการย้ายกลับภูมิลาเนาของบุคลากรครู ในบางเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษาต้องการบุคลากรครูภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- เข้ารับฟัง VDO Conference แนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๒

- สอบถามและรับฟังคาชี้แจงจากคณะทางานของเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
- ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Internet
- หน่ วยงานต้ นสั งกั ดหามาตรการ หรื อเตรี ยมความพร้ อมให้ ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลง การ
เคลื่อนย้ายของบุคลากรครูในพื้นที่
- ต้นสังกัดพิจารณาจัดสรรครูภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาความเหมาะสมให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและสถานศึกษา
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- สถานศึ กษาต้ อง “สร้ างความมั่ นใจเรื่องคุณภาพการศึ กษาให้ แก่ ผู้ ปกครองของนักเรียน”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนั้น ต้องตอบได้ว่า ผู้ปกครองจะได้อะไรจากการส่งบุตรหลานของ
ตนมาเรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนใกล้บ้าน หรือโรงเรียนอื่นในละแวกเดียวกัน
- โรงเรียนต้องเน้นการสร้างความโดดเด่นจาก 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ
- สิ่งสาคัญของ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือแนวคิด การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้รับการ
จัดสรรร่วมกัน (กับโรงเรียนเครือข่าย) เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ มิใช่แก่งแย่งหรือเอาชนะกัน
5) ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการชัดเจน โดย
กระบวนการ รูปแบบการบริหารต่างๆ ในการพัฒนา เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนักแก่ทุกภาค
ส่วนของชุมชนในท้องถิ่น เรื่องความรับผิดชอบต่อนักเรียน เป็นต้น
- โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนในท้องที่ ผู้ปกครอง
และชุมชน ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและการพัฒนาโรงเรียน
2.2.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนหลายแห่งอยู่ระหว่างดาเนินการ เพื่อรับการพิจารณา โรงเรียนได้จัดทารายการอาคาร
เรียนและอาคารประกอบเพื่อการพิจารณาจัดสรร ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน และเพิ่มความสามารถ ด้านการแข่งขันทางการศึกษา
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- นักเรียนบางส่วนมีบ้านห่างไกล การเดินทางมีความยากลาบาก
- ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- สถานศึกษาวางแผนให้มีการจัดรถรับส่งนักเรียนที่อยู่บ้านไกล หรือสนับสนุนค่าเดินทางให้กับ
นักเรียน
- ขอให้มีการพิจารณาแก้ไขระเบียบอัตราส่วนครู/นักเรียน เป็นครู 1 คน รับผิดชอบนักเรียน
จานวน 20 – 25 คน เพื่อคุณภาพทางการศึกษาที่เด็กนักเรียนจะได้รับ
๓

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- หัวใจสาคัญของ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คือการกระจายคุณภาพทางการศึกษา ให้ไม่กระจุก
ในตัวเมืองหรือโรงเรียนยอดนิยม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้องเน้นสร้างความโดดเด่นจาก 3
ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
- สถานศึ กษาต้ อง “สร้ างความมั่ นใจเรื่องคุณภาพการศึ กษาให้ แก่ ผู้ ปกครองของนักเรียน”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนั้น ต้องตอบได้ว่า ผู้ปกครองจะได้อะไรจากการส่งบุตรหลานของ
ตนมาเรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมที่เป็นที่นิยมอยู่เดิม
5) ปัจจัยความสาเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย หรือไม่
อย่างไร)
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการชัดเจน
โดยกระบวนการ รูปแบบการบริหารต่างๆ ในการพัฒนา เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนักแก่ทุก
ภาคส่วนของชุมชนในท้องถิ่น เรื่องความรับผิดชอบต่อนักเรียน เป็นต้น
2.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ
2.3.1 รายงานสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)
สถานศึกษาพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 9 ไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง อยู่ในเขต
พื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กลุ่มพื้นที่เฝ้า
ระวัง (สีเหลือง) ยกเว้นสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนครนายก อยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) สถานศึกษา
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีบางแห่งที่ใช้รูปแบบผสมผสาน โดยร่วมกับ On hand มีการจัดทา
และการปฏิบั ติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานศึกษา แต่มีเพียงบางแห่งเท่านั้น ทีม่ ีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
การปฏิบัติ มากที่สุด
2.3.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาขาดงบประมาณในการ
1. ขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณส าหรั บการด าเนิ นการตาม
พัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ มาตรการฯ
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ช่วยเหลือ แบ่งเบา
จากต้ นสั งกั ด/กระทรวงฯ เช่ น โรงเรี ยนขนาดเล็ ก หรือ โรงเรี ยน
เอกชน ซึ่งต้องรับภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองค้างจ่ายค่าเล่าเรียนจานวน
๔

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

มาก อีกทั้งงบประมาณดาเนิ นการที่เพิ่มจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด ยังไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองเพิ่มเติมได้
2. ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ

3. การสนั บ สนุ นสั ญญาณอิ นเตอร์ เน็ ตแก่ ส ถานศึ กษาเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน นอกจากชดเชยที่ปิดเรียนไป
ยังสนับสนุนระบบการเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในอนาคต ด้วย
4. การสนั บ สนุ น เพิ่ ม อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ประจาตัวสาหรับผู้เรียนแต่ละคน เช่น แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตราคา
พิเศษ เป็นต้น
5. การเยี่ยมบ้านผู้เรียน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดเก็บข้อมูล สาหรับวางแผนแนวทางการดาเนินการ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อม หากเกิดการระบาดระลอกใหม่
6. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความพร้อมของ
ผู้เรียนแต่ละคน

3. ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ 7. ขอรับการสนับสนุนอัตรากาลั งบุคลากรเพิ่ม จากหน่วยงานต้น
สอน
สังกัด
8. สถานศึกษาบริหารจัดการภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน
9. พิจารณาปรับหลักเกณฑ์จานวนครู/จานวนเด็ก ทั้งนี้เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนด้วย เช่น สัดส่วนควรเป็น ครู 1 คน
รับผิดขอบเด็กนักเรียน 20-25 คน เป็นต้น
4. ผู้เรียนขาดความตระหนักในการ
ปฏิบัติตามมาตรการ

10. จัดทาบันทึกผลการวัดอุณหภูมิผู้เรียนรายบุคคล รายวัน จัดทา
เป็นสถิติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความตระหนักและเฝ้าระวังตนเอง
และตัวเลขอุณหภูมิ ครูสามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้
11. การดาเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนัก
การสร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี ยั ง คงต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้
สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค ๙

๕

รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธนากร อุดมวิช
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 9
นายโชคชัย พรหมมาก
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นางสาวอัจฉรา สาราญเฟื่องสุข
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการฯ
นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
นางสุติมา คาแฝง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางศิริพร งามจั่นศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางรจนา เทียนจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ดร.ปรีชา จันทวี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ฯ
นางทิพย์วรรณ สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางจริญา อาสาวัง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางสาวพจนีย์ คากาเนิด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
5. ผู้บริหารสถานศึกษารับการตรวจ
นายกล่า หาโกสีย์
นางดารุณี กาจัดภัย
นายธีรพล ดีผาย
น.ท.ธมราช ถิ่นวัฒนากุล
นายวันชัย นารีรักษ์
ด.ต.มานิตย์ บุญเพ็ง

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นฯ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อปท.)
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนผู้ปกครอง.)

๖

2. สรุปข้อมูลผลการตรวจติดตาม จากการลงพื้นที่ :
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179 จังหวัดสระแก้ว รหั ส
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รหัส 10 หลักของ ศธ.) 1027740115 ปัจจุบัน นายกล่า หาโกสีย์
เป็นผู้อานวยการโรงเรียน เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทการ
จัดการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถม
ศึกษา รวม 702 คน จานวน 23 ห้อง จัดเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง (เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)
2.2 รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
1. การส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้า นเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรีย นได้จ ัด กิจ กรรมที่ส ่ง เสริม ให้ผ ู้เ รีย นมีท ัศ นคติท ี่ถ ูก ต้อ งต่อ บ้า นเมือ ง
มีคุณ ธรรมจริย ธรรม โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่น การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย
วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิม พระชนม์พรรษา กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่นวันวิส าขบูชา วันอาสาฬหบูช า
วัน เข้าพรรษา การสอน ศีลธรรมในโรงเรียน การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมการเข้าค่าย
ลู กเสื อ -เนตรนารี กิจ กรรม ประชาธิ ป ไตย กิ จ กรรมจิต อาสา การเรี ยนรู้ แ ละปฏิบั ติ ต นให้ ห่ างไกลสิ่ ง เสพติ ด
โดยครู D.A.R.E. การเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โรงเรียนธนาคารนักเรียนมีการออมเงิน
และวางแผนการใช้เงิน ได้เหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ตลอดทั้งได้น ำพระบรมราโชวาท
ด้า นการศึก ษาของในหลวง รัช กาลที่ 10 มาบูร ณาการในการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนทำให้ผ ู้เ รีย น
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ไม่มี
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- การด าเนิ นการตามประเด็นนโยบายดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง การ
สอดแทรกกิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่
เพียงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือ ยุวกาชาดเท่านั้น
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
๗

นักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวม เป็นเด็กมีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนเข้ารับรางวัลต่างๆ จากต้นสังกัด เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จาก ปปส. เป็นต้น
2. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรีย นอนุบ าลวัง น้ำ เย็นมิตรภาพที่ 179 ได้รับการเสนอชื่อจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ระดับประถม ศึกษา โรงเรียนได้ดาเนินการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ที่
เกี่ย วข้อง ในการเตรีย มความพร้อ มในการดาเนิน การตามนโยบาย โดยโรงเรีย นได้จัด ทาข้อ มูล พื้น ฐาน
ของโรงเรีย น คุณภาพของชุมชน โรงเรียนในเครือข่ายจานวน 12 โรงเรียน และจัดทางบประมาณที่จะมาใช้
ดาเนินการในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ อื่นๆ ซึ่งได้นาเสนอไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว และเมื่อวัน ที่ 2 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2564 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทางาน
รัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้มาลงพื้นที่ ทาการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ตลอดทั้งได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน ว่าสามารถรองรับสิ่งก่อสร้างที่ขอไปได้ทั้งหมด ต่อมาในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนได้ ดาเนินการนาเสนอข้อมูลต่อ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จัง หวัด สระแก้ว และในภาคบ่ า ย รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่ าการกระทรวงศึก ษาธิก ารและคณะได้ มาลงพื้น ที่เ ยี่ย มชม
และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่ว ยงานใกล้เ คีย ง รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงศึก ษาธิก ารได้เ สนอแนะแนวทางในการ ดาเนิน การ
โรงเรีย นคุณ ภาพของชุม ชน โดยให้เ น้น ให้เ กิด ประโยชน์ส ูง สุด ต่อ ผู้เ รีย น และจะนาข้อ มูล ที่ไ ด้ไ ปเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ไม่มี
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
ไม่มี

๘

2.2.2 สถานการณ์ค วามรุ น แรงของการแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง (สี เ ขี ย ว)
สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) สถานศึกษาไม่ได้จัดทาแผน
เผชิญเหตุฯ
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของสถานศึกษา
ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้านาน 20
วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
5 ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง กลุ่มคนจานวนมาก
6 ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม
อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2 ใช้ ช้ อ นกลางส่ ว นตั ว (Spoon) ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน
5 สารวจตรวจสอบ (Check) สารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
6 กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)

๙













3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ

1. โรงเรียนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยจัดให้มีการเรียน
การสอนชดเชยในชั่วโมงท้ายของทุกวันที่เรียนในเวลา
ปกติ และมีชดเชยในวันเสาร์บางเดือน

2. ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

2. ขอให้ มี การพิ จารณาแก้ ไขระเบี ยบอั ตราส่ วนครู /
นักเรียน เป็นครู 1 คน รับผิดชอบนักเรียนจานวน 20 –
25 คน เพื่ อคุ ณภาพทางการศึ กษาที่ เด็ กนั กเรี ยนจะ
ได้รับ

๑๐

รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
นายธนากร อุดมวิช
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 9
นายโชคชัย พรหมมาก
นางสาวอัจฉรา สาราญเฟื่องสุข
นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
นางสุติมา คาแฝง
นางศิริพร งามจั่นศรี
นางรจนา เทียนจันทร์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
นายประสาน เลือดทหาร
นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
5. ผู้บริหารสถานศึกษารับการตรวจ
นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
นางสุดา บุญเถื่อน
นายวัยชัย ดอนเมือง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการฯ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
รก.ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

2. สรุปข้อมูลผลการตรวจติดตาม จากการลงพื้นที่ :
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว รหัสสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึก ษาธิการ (รหั ส 10 หลั ก ของ ศธ.) 1027740313 ปัจ จุบัน นายชัย ทัศน์ จ้อง สกุล วงษ์ เป็ น
ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทการจัด
การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนได้แก่ มะยมศึกษา มีนักเรียนรวม 790 คน จัดเป็น
สถานศึกษาขนาดกลาง (เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)
๑๑

2.2 รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
1. การส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้า นเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐาน
ชีว ิต ที ่มั ่น คง และมีค ุณ ธรรม ความเป็น พลเมือ ง ปลูก ฝัง ความมีร ะเบีย บวิน ัย โดยในระดับ มัธ ยมต้น
ได้ดาเนินการปลูกฝังตามนโยบายดังกล่าว ผ่านกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีกิจกรรมเข่าค่ายเดินทางไกล
มีการสอบวิชาพิเศษ ฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองและผู้อื่น รู้จักการดารงชีวิต
และทางานร่วมกับคนอื่น และในระดับมัธยมปลาย มีกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และวิชาการ ซึ่งได้
มีการนากระบวนการทางลูกเสือ เข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
เวลาสาหรับจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีน้อย หรือมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรกทาให้
ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือให้ครบทุกขั้นตอน
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ใช้เวลาอื่นหรือให้เวลาในการทากิจกรรมเพิ่มเพื่อชดเชยเวลาที่หายไป
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- ควรส่งเสริมผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่
เพียงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี หรือ ยุวกาชาดเท่านั้น
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
นักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวม เป็นเด็กนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยเห็นได้จากการที่โรงเรียน ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือ
บาเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทาความดี รวมใจ
ภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
2. การขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2527 ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 10 ตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ติดทาง
หลวงหมายเลข 317 ถนนสระแก้ว - จันทบุรี รวมพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น 52 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา เปิ ดสอนครั้ง
๑๒

แรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีจานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 53 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 790 คน และคาดว่าในปีการศึกษา
2564 จะมีจานวนนักเรียน 898 คน
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนขยายโอกาส ในอาเภอเดียวกัน ซึ่งมีระยะทางไม่เกิน
10 กิโลเมตร ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านเขาแหลม
ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านวังใหม่ ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร และโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ระยะทาง
10 กิโลเมตร
ตารางรายชื่อโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564)
ลาดับ

โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส
1
อนุบาลวังสมบูรณ์
2
บ้านวังใหม่
3
บ้านเขาแหลม
4
บ้านคลองยายอินทร์
5
บ้านคลองอุดม
6
บ้านพรหมนิมติ
7
บ้านทับช้าง
8
บ้านตาเรือง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
1
บ้านซับสิงโต
2
บ้านไร่สามสี
3
บ้านคลองทราย
4
ตชด.วังสีทอง
5
บ้านวังทอง
6
บ้านวังดารา
7
วังไผ่
8
บ้านคลองเจริญสุข
9
บ้านโคกน้อย
10
ตชด.พีรยานุเคราะห์
11
บ้านไทรงาม
12
เทศบาลทับช้าง

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

จานวนนักเรียน
ป.6
ม.3

วังสมบูรณ์
วังใหม่
วังทอง
วังทอง
วังทอง
ไทยอุดม
ทับช้าง
ทับช้าง

วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
คลองหาด
สอยดาว
สอยดาว

สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
จันทบุรี
จันทบุรี

116
34
109
29
35
16
57
60

296
112
25
123
95
43
206
189

วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
ทับช้าง
ทับช้าง

วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
สอยดาว
สอยดาว

สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
จันทบุรี
จันทบุรี

7
14
10
12
11
4
7
6
41
8
19
20

-

หมายเหตุ

2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
นักเรียนมีบ้านห่างไกล การเดินทางมีความยากลาบาก
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
วางแผนให้มีการจัดรถรับส่งนักเรียนที่อยู่บ้านไกล หรือสนับสนุนค่าเดินทางให้กับนักเรียน
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
๑๓

5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาที่ เ ท่ า เที ย มและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่ นั ก เรี ย น และเพิ่ ม
ความสามารถ ด้านการแข่งขันทางการศึกษา
2.2.2 สถานการณ์ค วามรุ น แรงของการแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง (สี เ ขี ย ว)
สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติเท่านั้น สถานศึกษามีการจัดทาแผนเผชิญเหตุฯ แต่ไม่ได้มี
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของสถานศึกษา
ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้านาน 20
วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
5 ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง กลุ่มคนจานวนมาก
6 ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม
อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2 ใช้ ช้ อ นกลางส่ ว นตั ว (Spoon) ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน

๑๔












ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
5 สารวจตรวจสอบ (Check) สารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
6 กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)





3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน

1. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยการ
จัดทาคาของบประมาณสนับสนุนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมืองจะเป็นส่วนสาคัญในการแก้ปัญหา

2. ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตาม
มาตรการ

2. การดาเนินกิจกรรมและสร้างความตระหนัก ยังคง
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์จะคลี่คลาย
ลงแล้วก็ตาม

3. ปัญหาอื่นๆ ได้แก่
- การเดินทางไกลมาโรงเรียนและความแออัด
ของรถรับส่งนักเรียน
- ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์เสริมในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่นสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน

3. การจัดทาคาของบประมาณสนับสนุนโรงเรียนมัธยม
ดีสี่มุมเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหานี้
4. ขอรับการสนับสนุนทั้งจากต้นสังกัด และเครือข่าย
เกี่ ยวกั บอุ ปกรณ์ การเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยน และระบบ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและของนักเรียน

๑๕

รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธนากร อุดมวิช
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 9
นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการภาค 9
นางสาวอัจฉรา สาราญเฟื่องสุข
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการฯ
นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นางปราณี สระบัว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางปาจรีย์ โอสถ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
นายอารยันต์ แสงนิกุล
ผู้อานวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
รองผู้อานวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางสมพร คาพานุช
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางผุสดี ระโหฐาน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจุฑารัตน์ สุนทรสัจจะศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
5. ผู้บริหารสถานศึกษารับการตรวจ
นายสมหมาย สังขะวินิจ
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93
นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93

2. สรุปข้อมูลผลการตรวจติดตาม จากการลงพื้นที่ :
2.1 ข้อมู ลทั่วไปของสถานศึก ษา โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รหัส 10 หลักของ ศธ.) 1025290058 ปัจจุบัน นายสมหมาย
สังขะวินิจ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ประเภทการจัดการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
๑๖

และระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนรวม 465 คน จานวนห้องเรียน 20 ห้อง จัดเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง (เป็นไป
ตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)
2.2 รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
1. การส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้า นเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ส่งผลให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มี
ทัศ นคติที่ถูก ต้อ งต่อ บ้า นเมือ ง มีพื้น ฐานชีว ิต ที่มั่น คง ใช้ชีว ิต แบบพอเพีย ง มีคุณ ธรรมจริย ธรรมและเป็น
พลเมืองดี นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎกติกาของบ้านเมืองของโรงเรียน และกฎระเบียบของลูกเสือ
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- สิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการคือ การเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ปกครอง และชุมชน ดังกล่าวที่ว่า “ทาให้เห็น เป็นให้ดู” เพื่อให้เกิดการซึมซับจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีงาม
- การเข้าถึงสื่อออนไลน์ เป็นไปได้ง่าย จนบางครั้ง ไม่สามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆ
ได้ ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติหรือไม่ควร สิ่งใดจริงหรือไม่จริง อีกทั้งส่งเสริมค่านิยมการเลียนแบบ
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- โรงเรียนพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนด้วยการให้คาแนะนา การให้ดู
VDO ประกอบคาแนะนาของครู หรือ การให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างแล้วตอบคาถาม โดยครูคอยให้คาชี้แนะที่
ถูกต้องแก่นักเรียน เป็นต้น
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
- ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามกระบวนการทางลูกเสืออย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
จะทาให้การใช้กระบวนการทางลูกเสือในการพัฒนา ความมีระเบียบวินัย มีความมั่งคงยั่งยืน
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
- โรงเรียนมีการพัฒนาครู พัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในการ
ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัยโดยการใช้กระบวนการทางลูกเสือ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน การสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียน
- ผู้บริหารของโรงเรียนมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
2. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
- โรงเรียนมีการจัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- มีการลงพื้นที่ติดตามของคณะติดตามนโยบาย และผู้รับผิดชอบของจังหวัด และมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๑๗

- โรงเรียนดาเนินการตามแผนการพัฒนาโดยใช้โมเดล TR-Spider ในการบริหารจัดการ
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- การจัดทาแผนพัฒนาช่วงแรกค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่ทราบความชัดเจน และ
ทิศทางของนโยบาย
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- เข้ารับฟัง VDO Conference แนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
- สอบถามและรับฟังคาชี้แจงจากคณะทางานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต ๒
- ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Internet
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
- โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการ
ชัดเจน โดยใช้ TR-Spider โมเดล ในการพัฒนา
- โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
- ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานและการพัฒนาโรงเรียน
2.2.2 สถานการณ์ค วามรุ น แรงของการแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง (สี เ ขี ย ว)
สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) สถานศึกษามีการจัดทาแผน
เผชิญเหตุฯ แต่ไม่ได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของสถานศึกษา
ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้านาน 20
วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
๑๘






ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
5 ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง กลุ่มคนจานวนมาก
6 ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม
อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2 ใช้ ช้ อ นกลางส่ ว นตั ว (Spoon) ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน
5 สารวจตรวจสอบ (Check) สารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
6 กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)











3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ

1. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้การ
จัดทาคาของบประมาณสนับสนุนโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชนจะเป็นส่วนสาคัญหนึ่ง ที่ช่วยในการแก้ปัญหา

2. ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตาม
มาตรการ

2. การดาเนินกิจกรรมและสร้างความตระหนัก ยังคง
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์จะคลี่คลาย
ลงแล้วก็ตาม

๑๙

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

3. ปัญหาบุคลากรครูย้ายกลับภูมิลาเนา
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีสถิติครูบรรจุใหม่มี
ภูมิลาเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อครบ
กาหนดย้าย จึงมีการย้ายโอนกลับภูมิลาเนาเป็น
จานวนมาก

3. หน่วยงานต้นสั งกัดหามาตรการ หรือเตรียมความ
พร้อมให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง การเคลื่ อนย้ายของ
บุคลากรครูในพื้นที่

4. ความต้องการบุคลากรครูภาษาต่างประเทศ 4. ต้นสังกัดให้การพิจารณาเพื่อสนับสนุนตามระเบียบ
สถานศึกษาต้องการบุคลากรครูเพื่อจัดการเรียนการ ต่อไป
สอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมจาก
บุคลากรครูภาษาญี่ปุ่นที่มีอยู่เดิม เนื่องจากการเรียน
ภาษาจีนมีความสาคัญและเป็นที่ต้องการของผู้เรียน
5. การสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง

5. สถานศึ กษาต้ อง “สร้ างความมั่ นใจเรื่ องคุ ณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนั้น ต้องตอบได้
ว่า ผู้ปกครองจะได้อะไรจากการส่งบุตรหลานของตนมา
เรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนใกล้บ้าน หรือ
โรงเรียนอื่นในละแวกเดียวกัน
6. โรงเรียนต้องเน้นการสร้างความโดดเด่นจาก 3 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
7. สิ่งสาคัญของ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือแนวคิด
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรร่วมกัน
(กับโรงเรียนเครือข่าย) มิใช่แก่งแย่งหรือเอาชนะกัน

๒๐

รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธนากร อุดมวิช
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 9
นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการภาค 9
นางสาวอัจฉรา สาราญเฟื่องสุข
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการฯ
นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นางปราณี สระบัว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางปาจรีย์ โอสถ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นายสุเทพ ธีรัชสกุล
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางณัฐวีร์ ห้วยทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
5. ผู้บริหารสถานศึกษารับการตรวจ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
นายพาดี ฉิมพาลี
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ

2. สรุปข้อมูลผลการตรวจติดตาม จากการลงพื้นที่ :
2.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นศรี ม หาโพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี รหั ส สถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ (รหัส 10 หลักของ ศธ.) 1025290288 ปัจจุบัน นายพาดี ฉิมพาลี เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทการจัดการศึกษา
๒๑

การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนได้แก่ ระดับมัธ ยมศึกษา มีนักเรียนรวม 1,181 คน จัดเป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ (เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)
2.2 รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
1. การส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้า นเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพื่อส่ งเสริมให้ผู้เรี ยนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
นักเรี ย นที่ได้รับการปลู กฝั งความมีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ผ่านกระบวนการลูกเสือ
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- โรงเรียนปรับแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับนโยบาย
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ ส่งผลให้ นักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง นาความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
2. การขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
จากข้อมูลการรายงานการสาเสนอชองสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษามีความพยายาม
ผลักดันสถานศึกษา ไปสู่นโยบายดังกล่าว โดยมีการรายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน ที่สาคัญ ดังนี้คือ
- โรงเรียนมีอัตราการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ย้อนหลัง 2 ปี คิดเป็น ร้อยละ 100
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ ย้อนหลัง 2 ปี ปีการศึกษา
2561 คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.10 ปีการศึกษา 2562 คะแนนร้อยละเฉลี่ย 71.86
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ผลรวมอยู่ในระดับดี (78.43 ) แต่ยัง
ไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
- โรงเรียนใช้ 4 ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินการได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒ นาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3
๒๒

ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
โรงเรียนมีการดาเนินการที่ส่งเสริมความสาเร็จดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมีความหมายครอบคลุม ทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนิ น งาน (Participate) การเข้ ามาร่ ว มมื อร่ ว มใจ เพื่ อ พัฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานที่ โ รงเรีย นศรี ม หาโพธิ
รับผิดชอบ ให้เห็นวัตถุประสงค์ (Collaborate) และการประสานการทางานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ (Coordinate)

การมีส่วนร่วมโรงเรียนจะต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดขึ้น อย่างจริงจัง มั่นคงถาวร
ถ้าหากเกิดขึ้นได้จริงแล้ว การจะดาเนินการย่อมเป็นไปโดยง่าย เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการ
ปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสมรรถนะได้ตามคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้ไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน เข้ามามีบทบาทสูงที่จะช่วยให้เกิดผลสาเร็จอย่างมาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยู่ 5 ระดับ คือ

๒๓

2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของชุมชนในท้องถิ่น เขตบริการเกิดความตระหนัก
ในความรับผิดชอบต่อนักเรียน
เนื่องจากการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ต้องพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรมมีศีลธรรม คุณภาพ และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมไปถึงนักเรียนอยู่นอกโรงเรียนด้วย จึงจาเป็นที่จะต้องให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ตั้งแต่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ครู และผู้บริหารโรงเรียน สื่อมวลชนและภาคส่วน
อื่นๆ ของสังคม เกิดความตระหนักว่า ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาของนักเรียน ซึ่งปัจจุบันแม้เป็น
เพียง เด็ก และเยาวชน แต่ในอนาคตจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีคุณภาพ เพื่อจะสามารถรับผิดชอบ ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
การส่งเสริมให้หลักการและปัจจัย สู่ความสาเร็จดังกล่าว ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ จาเป็นต้องมีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จึงกาหนดแนวทางที่สาคัญดังนี้
1. บู ร ณาการการท างานของโรงเรี ย นศรี ม หาโพธิ กั บ ทั้ ง โรเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
โรงเรียนโรงเรียนประถามศึกษา (การศึกษาภาคบังคับ ระดับเปิดสอน ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
เครือข่ายด้านต่าง ๆ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ นาท้องถิ่น (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุส งฆ์ พระสังฆาธิการ)
หน่วยงานต้นสังกัด องค์กรภาครัฐ – เอกชน รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น) จริงจัง จริงใจ สม่าเสมอ
ต่อเนื่อง
2. ดาเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ทาความเข้าใจนโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนศรีมหาโพธิ ให้บุคลากร หน่วยปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานตามภารกิจ
การบริหารโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพ ครู – บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สร้างขวัญกาลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัล ให้เกียรติศักดิ์ศรี เพื่อสามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จ
4. พัฒนาระบบ / เกณฑ์ การสนับสนุนทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นของการพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ การดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น การปฏิบัติงานอื่นๆที่มอบหมาย ให้ เต็มประสิ ทธิภ าพ เกิดคุณภาพตาม
มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบการบริหาร รายงานติดตามการดาเนินงาน ทั้งการดาเนินงานตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม นโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายสาคัญของรัฐบาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การติดตามสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้การทางานของโรงเรียนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงสุด ตามมาตรฐานอย่างสูงต่อไป
2.2.2 สถานการณ์ค วามรุ น แรงของการแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม พื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง (สี เ ขี ย ว)
สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) แบบปกติ ผสมผสานกับแบบ
Online หรือ On air สถานศึกษาไม่มีการจัดทาแผนเผชิญเหตุฯ แต่มีมาตรการให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย
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เว้นระยะห่าง บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการให้มีการลงทะเบียนและคัดกรองในการเข้ามาติดต่อภายใน
โรงเรียน
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของสถานศึกษา
ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้านาน 20
วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
5 ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง กลุ่มคนจานวนมาก
6 ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม
อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2 ใช้ ช้ อ นกลางส่ ว นตั ว (Spoon) ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน
5 สารวจตรวจสอบ (Check) สารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
6 กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)
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3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่มี
โทรศัพท์มือถือ

1. ขอรั บการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานต้ นสั งกั ด หรื อ
สถานศึกษาเครือข่าย ทั้งนี้การจัดทาคาของบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จะเป็นส่วนสาคัญ
หนึ่ง ที่ช่วยในการแก้ปัญหา

2. การสร้างความมั่นใจด้านการศึกษาแก่
ผู้ปกครอง

2. หัวใจสาคัญของ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง คือการ
กระจายคุณภาพทางการศึกษา ให้ไม่กระจุกในตัวเมือง
หรื อโรงเรี ยนยอดนิ ยม ซึ่ งเป็ นการยกระดั บคุ ณภาพ
การศึกษา โรงเรียนต้องเน้นสร้างความโดดเด่นจาก 3
ทั กษะ ได้ แก่ ทั กษะวิ ชาการ ทั กษะชี วิ ต และทั กษะ
วิชาชีพ
3. สถานศึ กษาต้ อง “สร้ างความมั่ นใจเรื่ องคุ ณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนั้น ต้องตอบได้ว่า
ผู้ ปกครองจะได้อะไรจากการส่ งบุ ตรหลานของตนมา
เรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมที่เป็นที่
นิยมอยู่เดิม

นายอัครชัย พะวงจิตร นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนักเรียน
และเป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานวิชาการต่างๆ
ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.84
ได้รับสิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อ (โควตานักศึกษาผู้พิการ) รอผลการพิจารณา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมหลัก
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
นายธนากร อุดมวิช
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 9
นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
นางสาวอัจฉรา สาราญเฟื่องสุข
นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี
นางสาวนภนัฏ นวลใย
นางวาสนา วรรณฉวี
นางสาวเกศญาณี พันธุ์พชื
นางสุรีย์พร ศรีจรัส
นางสาววรรณวิมล ภักดี
นายสมศักดิ์ ป่าไพร
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
นายเสรี ขามประไพ
นายอภิชัย ชาชุม
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
นางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
นายโสภณ อั๋นบางไทร
นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ ไทยถัด
5. ผู้บริหารสถานศึกษารับการตรวจ
นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค 9
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการฯ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผอ.กลุ่มลูกเสือ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22

2. สรุปข้อมูลผลการตรวจติดตาม จากการลงพื้นที่ :
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) รหัสสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (รหั ส 10 หลั ก ของ ศธ.) 1026170135 ปั จ จุ บั น นางสาวอุ ษ ณี ย์ รั ก ซ้ อ น เป็ น
ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นสถานศึกษาสังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทการจัด
การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
มีนักเรียนรวม 213 คน จานวน 8 ห้องเรียน จัดเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง (เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)
2.2 รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
1. การส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้า นเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนดาเนินการโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ-และยุวกาชาด ส่งผล
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีคุณธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็น
ระเบียบ นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง สามารถอยู่กับคนในสังคมและชุมชนได้ ภายใต้เจตนารมณ์
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ คือ เก่ง ดี มีสุข
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ไม่มี
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
โรงเรียนมีกิจกรรม “Do care, Do home” (เยี่ยมบ้าน) โดยเป็น การทาความรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล และข้อมูลที่ได้ เพื่อโรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน ภายใต้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อรับการพิจารณาเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน รายละเอียด
ของการพัฒนาและการขับเคลื่อนที่สาคัญ ได้แก่ ข้อมูลความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่าย โดยโรงเรียนบ้านคลอง 22
(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) มีพื้นที่จานวน 12 ไร่ มีนักเรียนจานวน 213 คน ครู 12 คน ซึ่งมีโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย
จานวน 8 แห่ง และหากรวมจานวนนักเรียนและบุคลากรจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง จะมี จานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 913 คน ครู 54 คน
๒๘

1.) โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) นักเรียน 80 คน ครู 5 คน ตั้งอยู่
เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 บ้านช่องตะเคียน ตาบลพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2.) โรงเรียนบ้านคลอง 23 นักเรียน 60 คน ครู 4 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปากบึง ตาบล
ศีรษะกระบือ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
3.) โรงเรียนบ้านคลอง 24 นักเรียน 166 คน ครู 8 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคลอง 24 ฝั่ง
เหนือ ตาบลศีรษะกระบือ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4.) โรงเรียนบ้ านปลายคลอง 22 นักเรียน 81 คน ครู 5 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบ้าน
ปลายคลอง 22 ตาบลศีรษะกระบืออาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
5.) โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ นักเรียน 58 คน ครู 4 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาบลศีรษะกระบือ
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
6.) โรงเรี ย นวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นักเรียน 74 คน ครู 5 คน ตั้งอยู่ 409 ซอย ตลาด
องครักษ์ 1 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
7.) โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 นักเรียน 84 คน ครู 6 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปากคลอง
17 ตาบลพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
8.) โรงเรียนบ้านคลองหกวา นักเรียน 97 คน ครู 5 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านคลองหก
วา ตาบลพระอาจารย์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โรงเรียนได้จัดทาแผนการพัฒนาโรงเรียน เป็นอาคารและสิ่งก่อสร้างจานวน 9 รายการ
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 34,489,000 บาท
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ไม่มี
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนในท้องที่เป็น
อย่างดี
2.2.2 สถานการณ์ค วามรุ น แรงของการแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กลุ่มพื้นที่เฝ้าระวัง สูง (สีเหลื อง)
สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติเท่านั้น สถานศึกษามีการจัดทาและมีการซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุฯ

๒๙

การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของสถานศึกษา
ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้านาน 20
วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
5 ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง กลุ่มคนจานวนมาก
6 ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม
อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2 ใช้ ช้ อ นกลางส่ ว นตั ว (Spoon) ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน
5 สารวจตรวจสอบ (Check) สารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
6 กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)

๓๐













3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่
เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน

1. ขอรั บการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานต้ นสั งกั ด หรื อ
สถานศึกษาเครือข่าย ทั้งนี้การจัดทาคาของบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จะเป็นส่วนสาคัญ
หนึ่ง ที่ช่วยในการแก้ปัญหา

2. การสร้างความมั่นใจด้านการศึกษาแก่
ผู้ปกครอง

2. สถานศึ กษาต้ อง “สร้ างความมั่ นใจเรื่ องคุ ณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนั้น ต้องตอบได้
ว่า ผู้ปกครองจะได้อะไรจากการส่งบุตรหลานของตนมา
เรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนใกล้บ้าน หรือ
โรงเรียนอื่นในละแวกเดียวกัน
3. โรงเรียนต้องเน้นการสร้างความโดดเด่นจาก 3 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ
4. สิ่งสาคัญของ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือแนวคิด
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรร่วมกัน
(กับโรงเรียนเครือข่าย) มิใช่แก่งแย่งหรือเอาชนะกัน

๓๑

รายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑
และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อกากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๙
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธนากร อุดมวิช
ผู้ช่วยผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานศึกษาธิการภาค 9
นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการภาค 9
นางสาวอัจฉรา สาราญเฟื่องสุข
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการฯ
นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
นางสาวนภนัฏ นวลใย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
นางวาสนา วรรณฉวี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางสาวเกศญาณี พันธุ์พชื
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุรีย์พร ศรีจรัส
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางสาววรรณวิมล ภักดี
ผอ.กลุ่มลูกเสือ
นายสมศักดิ์ ป่าไพร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก
นางรัตติกร ทองเนตร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ
นายณัฐพงศ์ ยอดสูงเนิน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวนิชาภา ปรือทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายณัฐวีร์ ห้วยทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5. ผู้บริหารสถานศึกษารับการตรวจ
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาเพิม่ นารีผลวิทยา
นายจรูญ ทองอินทร์

๓๒

2. สรุปข้อมูลผลการตรวจติดตาม จากการลงพื้นที่ :
2.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นเขาเพิ่ ม นารี ผ ลวิ ท ยา รหั ส สถานศึก ษาสั ง กั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ (รหัส 10 หลักของ ศธ.) 1026170158 ปัจจุบัน นายจรูญ ทองอินทร์ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทการจัดการศึกษา การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอนได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนรวม 284 คน จานวน 10 ห้องเรียน จัดเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก (เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)
2.2 รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)
1. การส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้า นเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนดาเนินการและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ นักเรียนได้ รับการฝึก
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบสูงขึ้น รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้อย่างมีคุณภาพ
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
นักเรียนยังไม่มีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
เน้ น กิจ กรรมลู กเสื อ เนตรนารี เพื่อให้ มีการพั ฒ นาทั กษะความกล้ าแสดงออกต่ อ
สาธารณะ รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาในชีวิตประจาวันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
นั ก เรี ย นและครู ใ นสถานศึ กษา มีจิ ต ส านึก มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่า นิ ย มที่ ดี ง าม
นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรี ยนอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการเพื่ อรั บการพิ จารณาเป็ นโรงเรี ยนมั ธยมดี สี่ มุ มเมื อง
รายละเอียดของการพัฒนาและการขับเคลื่อนที่สาคัญ ได้แก่ โรงเรียนได้จัดทารายการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพื่อการพิจารณาจัดสรร จานวน 6 รายการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 25,002,305.40 บาท
2) ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
3) วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย
ไม่มี
๓๓

4) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการดาเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ)
ไม่มี
5) ปัจจั ยความส าเร็ จ (ความโดดเด่ น จุ ด แข็ ง นวั ต กรรม และเกิ ดประโยชน์ หรื อ
ผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
หรือไม่ อย่างไร)
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนในท้องที่เป็น
อย่างดี
2.2.2 สถานการณ์ค วามรุ น แรงของการแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา กลุ่มพื้นที่เฝ้าระวัง สูง (สีเหลื อง)
สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนปกติควบคู่กับ การใช้ Online และ On hand สถานศึกษามีการจัดทาแผนเผชิญเหตุฯ แต่ยังไม่มีการซักซ้อม
แผนเผชิญเหตุฯ
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของสถานศึกษา
ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้านาน 20
วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์
4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง
ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
5 ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพืน้ ที่เสีย่ ง กลุ่มคนจานวนมาก
6 ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม
อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบ
ตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2 ใช้ ช้ อ นกลางส่ ว นตั ว (Spoon) ใช้ ช้ อ นกลางของตนเองทุ ก ครั้ ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนามาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
๓๔











ข้อ

ระดับการปฏิบัติ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด 4 กลาง 2 ที่สดุ
5
3
1

มาตรการ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน
5 สารวจตรวจสอบ (Check) สารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
6 กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)






3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ :
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนเนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอ

1. โรงเรียนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยจัดให้มีการเรียน
การสอนชดเชย

2. สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ

2. ขอรั บการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานต้ นสั งกั ด หรื อ
เครื อข่ ายภายนอก ทั้ งนี้ การจั ดท าค าของบประมาณ
สนั บสนุ นโรงเรี ยนมั ธยมดี สี่ มุ มเมื อง จะเป็ นอี กส่ วน
สาคัญหนึ่ง ที่ช่วยในการแก้ปัญหา

2. ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

3. ขอให้ มี การพิ จารณาแก้ ไขระเบี ยบอั ตราส่ วนครู /
นักเรียน เป็นครู 1 คน รับผิดชอบนักเรียนจานวน 20 –
25 คน เพื่ อคุ ณภาพทางการศึ กษาที่ เด็ กนั กเรี ยนจะ
ได้รับ
4. หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จั ด สรรบุ ค ลากรเพิ่ ม แก่
สถานศึกษา

3. ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ

5. การดาเนินกิจกรรมและสร้างความตระหนัก ยังคง
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์จะคลี่คลาย
ลงแล้วก็ตาม

4. การสร้างความมั่นใจด้านการศึกษาแก่
ผู้ปกครอง

6. หัวใจสาคัญของ โรงเรี ยนมัธยมดีสี่มุมเมือง คือการ
กระจายคุณภาพทางการศึกษา ให้ไม่กระจุกในตัวเมือง
๓๕

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

หรื อโรงเรี ยนยอดนิ ยม ซึ่ งเป็ นการยกระดั บคุ ณภาพ
การศึกษา โรงเรียนต้องเน้นสร้างความโดดเด่นจาก 3
ทั กษะ ได้ แก่ ทั กษะวิ ชาการ ทั กษะชี วิ ต และทั กษะ
วิชาชีพ
7. สถานศึ กษาต้ อ ง “สร้ างความมั่ นใจเรื่ องคุ ณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองนั้น ต้องตอบได้ว่า
ผู้ ปกครองจะได้ อะไรจากการส่ งบุ ตรหลานของตนมา
เรียนที่โรงเรียนนี้ ที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมที่เป็นที่
นิยมอยู่เดิม

๓๖

ภาพประกอบการตรวจราชการ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

๓๗

ภาพประกอบการตรวจราชการ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

๓๘

ภาพประกอบการตรวจราชการ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

๓๙

ภาพประกอบการตรวจราชการ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

นายอัครชัย พะวงจิตร นักเรียนชั้น ม.6/1 ประสบอุบัติเหตุรถยนต์
ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนักเรียน และเป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวด
แข่งขันงานวิชาการต่างๆ ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.84
ได้รับสิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อ (โควตานักศึกษาผู้พิการ) รอผลการพิจารณา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมหลัก
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๔๐

ภาพประกอบการตรวจราชการ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

๔๑

ภาพประกอบการตรวจราชการ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
-------------------- --------------------

๔๒

