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 การติดตามประเมินผลเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งเป็นกระบวนการที่จะก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการก ากับ ตรวจสอบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินผลว่าภารกิจส าเร็จ             
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นมาตรการส าคัญในการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย                             
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรี             
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจ ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย นิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ส่วนราชการหรือองค์กรหลัก เป็นหน่วยงานระดับส่วนกลางและส านักงานศึกษาธิการภาค                    
และศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค มีหน้าที่จะต้องด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การบริหารและการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนโยบาย              
ตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมระดับนโยบาย                      
และยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีบทบาทภารกิจ     
ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
โดยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานและสภาพความส าเร็จตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่สอดรับกับนโยบายในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไป
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 ในการนี้  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ขอขอบคุณส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในก ากับ                 
ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษา ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาการศึกษาตามความมุ่งหวังต่อไป 
 
 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 |  ก   

 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้
ส าหรับการตรวจ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 6 นโยบาย และก าหนดให้
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องจัดท ารายงานเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ได้น าข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ในหน่วยรับตรวจสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  รวม 10 แห่ง ข้อมูลจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2562 (แบบ รต. 62) จากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (E-Inspection) มาท าการสรุปวิเคราะห์และรายงานผลใน
ภาพรวม โดยจะน าเสนอข้อมูลบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  

 

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามนโยบาย มีหลักสูตรต่างๆ ที่น ามาใช้กับการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ PBL เป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือรูปแบบ BBL มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) แต่มีมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่ แม้หน่วยงานจะให้การส่งเสริมการพัฒนาครู ด้านการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และโครงการคูปองครู ก็ตาม มีผู้เรียนที่เป็นผู้ผ่าน
เกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ไม่ถึง 60  อย่างไรก็ตาม
สถานศึกษามีความตื่นตัวและส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน สถานศึกษามีความพยายามในการ
ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) มีนักเรียนนักศึกษามาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
ก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) ภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 30 จ านวนครูผู้มาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่
อาชีพ (EchoVe) ก็มีจ านวนน้อยมากเช่นกัน  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมฯ เกี่ยวกับสื่อ วัสดุ ที่ใช้อบรมให้เพียงพอ เช่น ในการอบรม     

บางหลักสูตร มีสื่อในการปฏิบัติเพียง 4 ชุด ต่อผู้เข้ารับการอบรม 60 คน 
2. การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยังเป็นเพียงระดับของการ “เชิญชวน” ให้เข้าร่วม    

จากผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือจัดการสอนทุกโรงเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงควรก าหนดเป็น

นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อไป 
4. จัดอบรมครูผู้สอนด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาให้เกิดการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ ถ่ายทอด

ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดใหม่ๆ 

1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    ข   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายการยกระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของครู  จัดให้มีการทดสอบครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. 1 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน โดยมีการก ากับ 
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัล ยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ C1 C2 

6. สนับสนุนระบบการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
7. การส่งเสริม ให้รางวัล เช่น รางวัลยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ C1 C2 รางวัลเชิดชูเกียรติครู      

ที่จบไม่ตรงสาขา แต่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดี 
8. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เห็นควรก าหนด       

ให้เป็นนโยบาย และสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

9. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี เห็นควรมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

10. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

  
 
 

ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่าผู้เรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการ
พัฒนาและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีการ
นิเทศ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม          
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีโครงการอบรมพัฒนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน รวมทั้งบุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีระบบการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การ
ด าเนินงานและผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เพ่ือให้ค าชี้แนะ ค าปรึกษา แก่ผู้บริหารและครู 
ผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้ง มีระบบการประเมิน
พัฒนาการผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (อ.3) ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  และจัดเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามท่ี สพฐ. 
ก าหนด 

ด้านโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล มีการด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดตามนโยบาย ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 พบว่า ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.46 ส าหรับด้านการ
จัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา  และตรวจสอบข้อมูล
ประชากรวัยเรียนจากฐานข้อมูล DMC  ท าให้ทราบประชากรที่อยู่ในระบบการศึกษา และนักเรียนที่ออกกลางคัน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง ทั้งการส่งเสริมการ

ประสานความร่วมมือระดับหน่วยงาน การสนับสนุนอัตราบุคลากรส าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งส่งเสริมการ

2. กำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
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อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ิมประสบการณ์การศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้การสั่งการและจัดสรรงบประมาณ ควรด าเนินการด้วยความชัดเจนและ
รวดเร็ว  

2. สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ อาทิ LAZADA, Shopee ส่งเสริมการขยายผล การค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยการ
ท างานเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากรอ าเภอ และพัฒนากรต าบล 

3. จัดท าข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนวางแผน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง                 
ได้ครอบคลุมและรวดเร็วพร้อมกับสนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ              
จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน รวมทั้งประสานขอความช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาด
โอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

5. แก้ไขปัญหาด้านสื่อ อุปกรณ์ เช่น ควรลดการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมลง เปลี่ยนมาใช้การใช้งาน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน และจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการอ านวยความ
สะดวกต่างๆ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ กศน.ต าบลที่ยังมีไม่เพียงพอไว้ใช้ให้บริการแก่นักศึกษา 

6. ควรมีการเผยเเพร่ ผลงาน หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 
DLIT หรือ DLTV เพ่ือให้ครูมีตัวอย่าง ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

 
 
  

ผลการด าเนินงาน มีจ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การท างาน ซ่ึง มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานสถานศึกษาในพ้ืนที่ เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด ร่วมกันจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าหลักสูตรทวิ
ศึกษาให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิทาง
การศึกษา 2 ใบ เป็นต้น ส าหรับการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/ 
สหกิจศึกษา (Work Integrated Learning/WIL)  มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยในพ้ืนที่
จังหวัดนครนายก สถานศึกษา สอศ. ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการส่ง
นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เพ่ือปฏิบัติจริง และในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี รับสมัครผู้มีงานท า
และประสบการณ์ในการท างาน เข้าศึกษาต่อ ด้านการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up 
พบว่าในภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เฉลี่ยภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 30  

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ ให้เป็นการกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจ เห็น

ความส าคัญ และวางแผนอาชีพส าหรับคนในประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสถานประกอบการและร่วมกันยกระดับมาตรฐาน
อาชีวศึกษาทวิภาค ี

 
 

3. กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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ผลการด าเนินงาน สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ จ านวนโรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้าน ภาพรวมคิดเป็นหนึ่งในสามของ
จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่ โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้านครูครบชั้นมากที่สุด ส่วนความพร้อมด้านครู
ครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอนมีจ านวนร้อยละความพร้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานทางการ
ศึกษามีการจัดท าข้อมูลข้าราชการครูและจ านวนสถานศึกษาที่มีครูครบและครูขาดแคลน เพ่ือที่จะได้จัดสรรครูให้
ครบตามความต้องการ และมีการด าเนินการตามนโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือการศึกษา ยังมี
หน่วยงานทางการศึกษายังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็มีความ
ล้าสมัย ไม่รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดย สถานศึกษาหลายแห่งแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยให้
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 2-3 คน ต่อเครื่อง และอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและ
น าไปใช้จัดกิจกรรมภายในห้องเรียน จัดท าแผนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
โดยจัดเวลาเรียนให้ไม่ตรงกัน เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ใช้ 

ด้าน Partnership School  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใน
การบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา พบว่า จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ ไม่ถึงร้อยละ 80 จากจ านวนโรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
กรกฎาคม 2562) ปัญหาส าคัญ คือ ชุมชนยังไม่กล้าที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แม้สถานศึกษาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการช่วยดูแลบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เป็นเครือข่ายในการระดมทุนสนับสนุนจากบุคคลภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้
งบประมาณสูง รัฐก็ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ 
 
 
  

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย พบว่ามีจ านวนครู/
ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 76.15 ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษา มีการด าเนินการพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ บรรจุ
ครู ในวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา และอบรมพัฒนาส าหรับผู้ไม่จบเอกปฐมวัย รวมทั้งมีการนิเทศ 
ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ด้านการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC พบว่า ครูที่ผ่านการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับจ านวนครู
ที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.29 โดยครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร ตรงตามความต้องการ
ของตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ดี 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนว

4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

5. กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 |  จ   

ทางแก้ไข การออกแบบกิจกรรมน าสู่การปฏิบัติ และสะท้อนผล เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งรูปของชมรมตามกลุ่มสาระ และรูปของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามสาขาวิชา 

ด้านการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ ครูมีความพร้อมในการได้รับการฝึกงานใน
สถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอน งานทวิภาคีของสถานศึกษามีโครงการส่งครูฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ให้ตรงกับสาขาของตนเอง มีการส ารวจความต้องการของครู ในการฝึกงานในสถานประกอบการ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกงาน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรจัดสรรครูให้ครบชั้นเรียน และก าหนดให้ครูที่จบการศึกษาปฐมวัยที่

บรรจุต้องสอนระดับปฐมวัย 
 

 

 
ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่ม

จังหวัดและภาค มีประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและ
ภาคที่ใช้ในการพิจารณาระดับปฏิบัติได้แก่ 1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด  2. มีการบูรณาการการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค 3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ศึกษาธิการ และ 4. มีการน า
แผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ  

ภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ 9 ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ประเด็นการขับเคลื่อนข้างต้น โดยแต่ละจังหวัดมีความโดดเด่น ยกตัวอย่าง
จังหวัดในพ้ืนที่ จังหวัดปราจีนบุรี มีกระบวนการขับเคลื่อน ในรูปแบบประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
(Prachinburi Provincial Education Community : PEC) จังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
จันทบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต ก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จันท์” และมีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี คือ “นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต มีทักษะอาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 

ด้านการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่        
และติดตามประเมินผลผลการด าเนินงาน ในภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
การปฏิบัติจากประเด็น การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิง
พ้ืนที่ ได้แก่ 1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  2. มีการประมวลผลข้อมูล และจัดท าสาระสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด  3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อ
การน าไปใช้  4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผนการศึกษา พบว่า มีระดับปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยประเด็นการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 
รวมทั้งประเด็น การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผนการศึกษา อยู่ระดับปานกลางถึงมาก  

ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งตามระบบเอกสารและระบบอิเลคโทรนิคส์ ( Big Data ) แต่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจาก

6. กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภูมิภำค 
 



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    ฉ   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดแตกต่างกัน ส่งผลให้การรวบรวมจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลมีความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อยมากและมีภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง  

หน่วยงานในพ้ืนที่ยังแสดงให้เห็นถึง การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวอย่างเช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และ
แต่งตั้งกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดจันทบุรี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในทุก
ระดับ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ รายงานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ผลักดันและขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษา ตาม

บริบทเชิงพ้ืนที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสถานศึกษา การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังของแต่
ละหน่วยงานในภูมิภาค 

2) การจัดสรรบุคลากร เพ่ิมก าลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพของผลงานและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ 

3) การเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยจัดให้มีการประกวด คัดเลือก แข่งขัน มีเวทีส าหรับแสดง
ความสามารถ ผลงาน โครงงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การสร้างอาชีพให้เหมาะสม
กับบริบทของจังหวัดนครนายก ความเจริญก้าวทันยุคทันสมัย รองรับความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป 

4) ส่งเสริมการส ารวจและวิจัย เพ่ือให้การสังเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มและทางเลือกในการตัดสินใจศึกษา
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถสนองตอบการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างเกิดประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของนักวิจัยระดับพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคประชาชน เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) เน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการด าเนินการระยะสั้น เช่น การจัดท า
แผนการพัฒนาระยะ 3 ปี   

6) มีมาตรการในการผลักดัน ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระยะยาว เช่น การวางแผน
การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การติดตามประเมินผล การประสานให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของแต่ละหน่วยงาน อันจะท าให้เกิดการให้ความร่วมมือด้านข้อมูล องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร โดยต้อง
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ในภาพรวมของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เกี่ยวกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ือการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องการพยายามขับเคลื่อนให้ปัจจัยแห่งความส าเร็จ             
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 
ประเด็นส าคัญ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า 

1. จุดแข็งในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ บางส่วนและส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบางส่วนยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป ประกอบการ
พิจารณาด้านของศักยภาพจุดแข็งของพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของ
ประเทศ แหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอยู่ใน



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 |  ช   

พ้ืนที่จ านวนมาก หากการด าเนินงานทางการศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพ หรือจุดแข็งของพ้ืนที่ โดยการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ จะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งคนในพ้ืนที่และพัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ที่
อยู่ให้มีความมั่งคง  ทั้งการประกอบสัมมาอาชีพ การด ารงวิถีชีวิตของชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในพ้ืนที ่ให้ยั่งยืนต่อไป  

2. ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ ปัจจัยส าคัญคือตัวบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
หากแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคล ยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข จะบังเกิดผลของ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง เช่น ผู้บริหาร หากใช้ความรู้ความสามารถของตน ประกอบกับมี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความเพียรในการด าเนินงาน อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถแล้ว 
การประสานงานกับหน่วยงานหรือ เครือข่ายทางการศึกษาในพ้ืนที่ ย่อมได้รับความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ อย่างแน่นอน บุคลากรครู หากยึดมั่นการด าเนินงาน มีความอดทนทุ่มเทเสียสละ มีความเพียร ในการใช้
สติปัญญาอบรมสั่งสอนศิษย์ อย่างเต็มก าลังความสามารถ ผลย่อมสะท้อนผ่านผลการท างานซึ่งคือ ตัวของลูกศิษย์ 
หรือผู้เรียน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน และการจะพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนา
ประเทศ ล้วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน  

3. ในการด าเนินงานทางการศึกษา ปัญหาที่มีอยู่ในบางส่วน บางพ้ืนที่ หากมองในมุมของศักยภาพใน
การบริหารงาน ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ของผู้บริหาร การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพ
ของความเป็น ผู้บริหำร อย่างแท้จริง ทั้งนี้ มิใช่เป็นการผลักภาระให้แก่ผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ หากแต่
เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เพ่ือผลประโยชน์แก่ผู้เรียน แก่ประเทศชาติ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วในภาพรวม รัฐบาลย่อม
หาทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 

4. การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมการศึกษา ในการด าเนินงานทางการศึกษา 
ตัวอย่าง จังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC) ที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงาน คือตัวผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมถึง 
ศักยภาพในการบริหารของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ ซ่ึงบทบาทของการเป็นกรรมการและเลขานุการ ใน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ถือเป็นเครื่องมือส าคัญ และนอกเหนือจากศักยภาพของความเป็น ผู้บริหาร
แล้ว การมี “ความรู้ คู่คุณธรรม” ของศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้บริหารหน่วยงาน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นส่วน
ส าคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเช่นกัน อันจะท าให้เกิดการยอมรับและน ามาซึ่งความร่วมมือใน
การด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดความส าเร็จได้ในที่สุด 

5. จากการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่าแต่ละพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในแต่ละ
นโยบาย ควรมีการต่อยอด และน ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมแรงกระตุ้นเพ่ือการขยายผลเป็น
เครือข่ายสถานศึกษาแม่ไก่สู่ลูกไก่ หรือการส่งเสริมให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือ โมเดลน าร่องสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือสถานศึกษาที่สนใจ สามารถใช้เป็นแบบอย่าง น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปในลักษณะปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่บริบท
ของตนเอง มิใช่การลอกเลียนแบบ  



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    ซ   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. จากผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง หากสามารถส่งเสริมให้มี
การจัดเวทีสัมมนาเพ่ือการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ นอกจากเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ยังเป็นการรายงานสรุปผลการจัด
การศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เอง ได้มีนโยบายในการ
ด าเนินงานการจัด Symposium หรือการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้
ด าเนินการจัด Symposium โดยมีการน า แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) 
ของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
รวมทั้งเป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพการสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละโครงการที่ได้
ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าในการจัด Symposium ในปีงบประมาณ 2563 จะขยายผลให้มีการน าเสนอโครงการที่
มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
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ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 2.12  ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net    

ปีการศึกษา 2561 ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 2.13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 2/2561 ปีการศึกษา 

2561 รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 2.14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 1/2562 ปีการศึกษา 

2561 รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 4.1 แสดงร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM 

Education 
ตารางที่ 4.2 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
ตารางที่ 4.3 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning 
ตารางที่ 4.4 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 4.5 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.6 แสดงร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตารางที่ 4.7 แสดงร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
ตารางที่ 4.8 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ตารางที่ 4.9 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ตารางที่ 4.10 แสดงร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน า              
ตามหลักสูตรแกนกลาง 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล     
จากวิทยากรแกนน า กศน. 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคันแยกระดับและประเภทปัญหาของการออกกลางคัน           
ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนา
ตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 4.15 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 4.16 แสดงร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
ตารางที่ 4.17 แสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ท างาน 
ตารางที่ 4.18 แสดงร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ตารางที่ 4.19 แสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ท างาน 
ตารางที่ 4.20 แสดงร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตารางที่ 4.21 แสดงอัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 
ตารางที่ 4.22 แสดงร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครฐั/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจดัการศึกษาแบบ

ประชารฐั 
ตารางที่ 4.23 แสดงร้อยละของครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน าผล

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.24 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน 

ตารางที่ 4.25 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ตารางที่ 4.26 แสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนที่สอน 

ตารางที่ 4.27 แสดงระดับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่ม
จังหวัดและภาค 

ตารางที่ 4.28 แสดงระดับความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ตารางที่ 4.29 แสดงระดับการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผน
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ และติดตามประเมินผล 
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 บทที่ 1   

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

ตามนัยแห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้การตรวจ
ราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิด
จากการด าเนินงาน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบสอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง            
และปลัดกระทรวง ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานยิ่งขึ้น  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ในระดับส านักงาน
คณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจน
นิเทศให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของหน่วยงานตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อ 5(4) ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 ได้บัญญัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไว้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหาร                
จัดการศึกษาในภูมิภาค กระทรวงจึงได้มีการทบทวนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือวางระบบการตรวจ
ราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญ คือ การตรวจราชการ เป็นการตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลระดับนโยบาย นิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่ ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตามประเมินผล ได้แก่ ส่วนราชการหรือองค์กรหลัก             
เป็นหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส านักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค        
มีหน้าที่จะต้องด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินงานตามแนวทางการจัด
การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนโยบายตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องรายงาน            
ผลการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเสนอข้อมูล
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ส าคัญต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีหน้าที่ในการด าเนินการ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบาย                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง           
จึงได้จัดท ารายงานผลการตรวจราชการการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานและสภาพความส าเร็จตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดรับ       
กับนโยบายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                    
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของกระทรวง และการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
2) เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
3) เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงาน ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
4) เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้ทราบถึงผลการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลาง 
และระดับส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบแนวคิด  
1) การตรวจติดตาม (Inspection and Monitoring)  เป็นลักษณะการตรวจติดตามในเรื่องที่           

เป็นที่สนใจการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/
ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area KR ) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

2) การก ากับติดตาม (Monitoring) ก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
3) การประเมินผล (Evaluation) ได้แก ่

3.1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 
(Ongoing Evaluation) 

3.2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพ่ือประเมินความก้าวหน้า แนวโน้ม      
การบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่ พบว่า มีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3.3) การติดตามประเมินผลโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ Software เพ่ือการตรวจราชการ 
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
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4) การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงบประมาณ 

5) ระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ ระดับภาค  
และระดับจังหวัด ที่มีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล             
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้าน
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจากการส ารวจและข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

ขอบเขตกำรติดตำมประเมินผล 
1) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการติดตาม      

และประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการมากน้อยเพียงใด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร โดยพิจารณา
จากผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่รองรับในแต่ละนโยบายตามเป้าหมายและตัวชี้วัด             
ที่ก าหนดไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพความส าเร็จ หรือข้อบกพร่อง ในการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง         
ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง เพ่ือให้ข้อแนะในการปรับปรุง 
แก้ไข หรือการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบการศึกษาไทยในอนาคต 

2) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการติดตาม       
และประเมินผลระหว่างด าเนินการตามโครงการภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือตรวจสอบว่าหน่วยงาน     
ในสังกัดได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและเกิดความคุ้มค่าต่อการด าเนินงาน                   
การจัดการศึกษาอย่างไร 

ค ำนิยำมศัพท ์
กำรติดตำม  หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น 
กำรประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ  และค่านิยมในการพิจารณาตัดสินคุณค่า 

ความเหมาะสม  ความคุ้มค่า  หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอ่ืนใด หลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบ
ผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

กำรติดตำมและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย       
หรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย        
หรือโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

กำรตรวจรำชกำร  หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะน า สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง 
สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยมหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง 

เขตตรวจรำชกำรที่ 9 หมายถึง การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยให้ทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจราชการให้
สอดคล้องกับการก าหนดเขตตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรีจึงมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 
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ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่การตรวจของผู้ตรวจราชการ โดยในเขตตรวจราชการที่ 9 
ประกอบด้วย จังหวัดจนัทบุร ีจังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
 หน่วยรับตรวจหลักของกำรตรวจและติดตำม หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 9 ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.จังหวัด) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  มี รายงานผลการวิ เคราะห์ และสรุ ปผลการติ ดตามประเมิ นผลการจั ดการศึ กษา                              

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา 
2. หน่วยงานทั้งในและก ากับสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการศึกษาตามภารกิจ      

ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2   
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 
 

 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท า
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  3. การตรวจราชการ โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 

1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 

ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ
ภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ และมาตรา 9 การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ 1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) 
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ของภารกิจ 3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิด ผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของ ส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 20  ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์   วิจัย 
ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 วรรคสอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง และข้อ 12 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจ
ราชการตามข้อ 7 ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ
ปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี (2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆในระหว่าง
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่าง
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ร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยด่วน (3) สั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา (4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีเหตุอัน
สมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ (6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะน า หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 

1.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง เป็นการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา และแนะน าเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

1.5 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศก าหนดเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) ก าหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 
3(1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 2) สนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5) ประสานการ
บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลาย
จังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน      ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 1.6 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ข้อ 
1 ส านักงานศึกษาธิการภาค แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ข้อ 2 ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 1 มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ โดย 2.5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 2) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 3) ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4) ติดตาม 
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ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5) จัดระบบ
ประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 6) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
      นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 นโยบาย ดังนี้    

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น 
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวด
ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี 
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลัก

ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
  นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้  
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็ นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส    ก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างแดนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม 
การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
   นโยบายที่ 2.1 ในระยะ
เร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน 
ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน 
การสร้างความ มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขต
แดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน 
โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอัน
เป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมาย ที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
   นโยบายที่ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน า
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับ ผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุ
สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
  นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
   นโยบายที่ 3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง   
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่า งมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน 

ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความ
ใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพ
ในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้ งในด้ านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
   นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะ
หน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน     
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง   
   นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
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อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   

 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงาน
ในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
 นโยบายที่ 4.5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิต

วิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการ เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิต และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใด ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ
ให้แยก เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของ
เสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะ
พัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้
มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิด
อุบัติเหตุให้ความส าคัญ ในการจัดการอย่างครบวงจร 
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่  10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
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2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง 

1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า 
2. ความม่ังคั่ง 

1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  

2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
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ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 
1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
(1) ด้านความมั่นคง 

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศ       ทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา       ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
(2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ การค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

(4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มีหลักการที่ส าคัญ คือ  

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่
ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็น
กรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะ
บรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

5) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 
5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง       
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  
3. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
4. เพ่ือสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
5. เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ท าให้ภาครัฐมี

ประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

เป้าหมายรวม : 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมือง

ตื่นรู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศร ี

2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล เน้นอุป
สงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพ ลักษณ์ที่ดีและเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  แนวทางพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความ
มีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฏหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายใน
ระบบสุขภาพภาครัฐ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิขาการที่ทุกคนเข้าถึง
ได้ 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 41 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ
ยกระดับรายได้และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
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เยาวชนที่ด้อยโอกสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ  บริหารจัดการให้บริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาคและ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง อาทิสนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือนการปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน
ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการอบรมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในภาคการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศและ
ด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้าการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริหาร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการค้าการ
ลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน (3) 
การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) การ



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    18   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒน าประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือ
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (4) 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า (2) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้
จ่ายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสและยุติธรรม (6) ปฏิรูป
กฏหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) ด้านระบบคมนาคมขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลัก  ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนา
โครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ พัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ า (2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานให้ ได้
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและ
สร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
(4) ด้านสื่ อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ (5) ด้าน
น้ าประปา พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การ
บริหารจัดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม 
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8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุด
พ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาค
กลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการ
สร้างรายได้ที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาพ้ืนที่ฟ้ืนฟู
ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่ างมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า
และบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกและโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมือภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน (3) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (5) เปิด

ประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
นานาชาติ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยมีบทบาททสร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการ

ภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ (11) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่
ส าคัญ 
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2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  เพ่ือใช้เป็น

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวง 
ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ

ประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์  รวมทั้ งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ได้
ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 

ได้แก่ การเข้าถึง (Access)ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบ
โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และ
ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21  

หลักการ :  
1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  สามารถ

พัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม  

2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  

3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้
ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษา ออกจากกัน  

4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับ

การศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  
6) สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพ

และมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีให้แก่ผู้เรียน  
7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/

สาขาวิชาที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ  
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8) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน     

ยุทธศาสตร์ :  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง ( Inclusive 
Education)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์
ชาติ มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มียุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
 4)  พัฒนาการจั ดการศึ กษาเ พ่ือการ

จัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพ
ติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ    
 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

      1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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      3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค ์
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

      1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา 
การติดตามประเมิน และรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 
      1) เพ่ิมโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3) พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 

1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ      

น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ 
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที ่
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ        

ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่ งผลต่อคุณภาพ             

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าหมายสุดท้าย :  
1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์  
(Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้
ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มี
รายได้  ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21   
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2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพ่ือยกระดับชนชั้น
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ   

4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการเสียภาษีตาม
สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทาง การศึกษา   

5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education)  และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 

2.5 หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้อง

ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวน
การการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
การพัฒนาจึงเกิดภาวะหยุดชะงักหรือชะลอตัว ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรประเทศ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2559 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดท า “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 -2564) และต่อเนื่องสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยึดยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 
20 ปี นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนการศึกษา
ระดับชาติในระยะยาว ก็ได้พิจารณาน ากรอบแนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
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เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจน
ตลอดชีวิต     

ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) นอกจากจะค านึงถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคน รวมทั้งกฎหมายที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ และมีผลให้อ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้ยึดกรอบหลักการที่ส าคัญอัน
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และ 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 มาวิเคราะห์ เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการได้สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมาย การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยปรากฏสาระส าคัญและประเด็นความเชื่อมโยง ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.6 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 กับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในมิติด้านต่างๆ 

1 มิติด้านความม่ันคง 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ  

ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะการ
เจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว และ
ความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั้นเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ป้องกัน  
ภัยคุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
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1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารง
รักษาสถาบันหลักคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล้ า กระจายอ านาจและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม   

3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นเสริมสร้าง
กระบวนการสันติสุขและสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ความม่ันคง เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ความมั่นคง ดังนี้  

1) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงภายใน ไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อสถาบันหลักของประเทศ ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย
และความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งและไม่ขยายตัวต่อไป 

2) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการผนึก
ก าลังรับภัยคุกคามและมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง มีศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนจากภัยคุกคาม เช่น ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์   

3) เพ่ือให้นโยบายด้านความม่ันคงกับนโยบายเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ   

4) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศทั้งในระดับโลกภูมิภาคและ
ประเทศรอบบ้าน เป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของชาติและความสงบสุขของประเทศ 

5) เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยก่อการร้ายและการโจมตีด้านไซเบอร์ ไม่ให้มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ   
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6) เพ่ือลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยต่างๆ ได้แก่ 
ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบทิศทางและ
วัตถุประสงค์ภายใต้มิติด้านความมั่นคงของประเทศในข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมาย
หรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถได้รับการเสริมสร้างทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้เกิดความส านึกที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาข้อ
โต้แย้งด้วยสันติวิธี การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ อีกทั้งควร
ก าหนดให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่าง เสมอภาค 
เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของพื้นที่     

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยัง
สามารถพัฒนาคุณภาพให้เป็นก าลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญได้ แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาซึ่งต้องเร่งรัด
ด าเนินการแก้ไข ดังนี้   

1.1) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง โดยการ
ผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน พร้อมกับเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานและผลิตภัณฑ์เฉพาะ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจและบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง และการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ ส าคัญพร้อมทั้งมีตรา
สินค้าของไทยและเป็นที่รู้จักในเอเชีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดันให้

ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะให้ความส าคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบ โลจิ
สติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา    
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1.3) ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางให้บริการสุขภาพของ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสร้างรายได้ แล้วน าไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศโดย
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
เอกชนที่มีความพร้อม และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (Wellness Health) เช่น สปานวดแผนไทย 
เป็นต้น ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มาตรฐานและส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการ และงานวิจัย
ด้านการแพทย์ของภูมิภาค 

2) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิเคราะห์ของทั้ง World Economic 
Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD) พบว่า ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูง จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชนโดยมีแนวทางใน
การด าเนินการทีส่ าคัญ ดังนี้  

2.1) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจาก
ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดไลฟ์
สไตล์ และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้
เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลั กษณ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับและรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเองและสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็น
ที่ยอมรับของคนท่ัวโลก   

2.2) พัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อยสู่สากล (SMEs) ให้มีการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่ เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการด า เนินธุ รกิ จ  และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ 
พัฒนาและยกระดับผู้รับช่วงการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ ด้วยการก าหนดธุรกิจที่มีศักยภาพ                     
และเชื่อมเครือข่ายธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ิมมูลค่า 
สินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่ม ี
ศักยภาพขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ  

2.3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สามารถพ่ึงพาตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนจะเน้นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริมการ
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เรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชนและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนาสหกรณ์จะให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
การตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

3) การพัฒนาพื นที่พิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิต
ใหมก่ระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  

4) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
4.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 

ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
การบริการภาครัฐแบบบูรณาการประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2) การวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายที่เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20 : 80 โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของ
ประเทศและสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน และ
ผลิตภัณฑ์ไบโอเบส รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านวิจัยและ
พัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ เป็นต้น   
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5) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
5.1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การให้บริการทาง

การศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย   

5.2) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนา ในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การพัฒนาทุนมนุษย์ 

5.3) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี  และ
ส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน  

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  ภาค และพื นที่
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1.1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร โดยสร้างบุคลากรด้าน
การเกษตร การผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือด าเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น จัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร้าง
เกษตรกรที่มีความรู้และความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูปการตลาดและการบริหารจัดการ   

1.2) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบันให้เข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา 
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1.3) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เช่นมาตรการที่สนับสนุน
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจ
หรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์   

1.4) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต มุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่
ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลก และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่  อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์อัตโนมัติ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
และอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ โดยวางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งต้อง
ด าเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และระบบการศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิต
บุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตระยะแรกได้อย่างทันการณ์ ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคน
ในระยะต่อไป   

1.5) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เช่น การบริการสุขภาพ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิ
สติกส์ 

1.6) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุ เทศก์
ภาษาต่างประเทศท่ัวประเทศ   

1 . 7 )  ส่ ง เ ส ริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี
ทักษะในการท าธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะ
การ เป็นผู้ ประกอบการทั้ ง ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา 
และสายอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กา ร เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ  ตล อด จน ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ  

2) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และพัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2.1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน อาทิ ปรับ
กฎระเบียบให้สามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน  การร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด   
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2.2) เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ 
ทั้งการเข้าถึงและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐจาก
สาธารณชน   

2.3) ส่งเสริมให้ภาคสังคมน างานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพชีวิต และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชนไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ  

2.4) ใช้การตลาดน าการวิจัย เพ่ือด าเนินการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ โดยเชื่อมโยงการท างานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
สถาบันการเงิน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

2.5) ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่สนใจในด้านดังกล่าว เพ่ือ
ผลิตก าลังคนและครูในเชิงคุณภาพ พร้อมไปกับการเพิ่มแรงจูงใจในอาชีพครูวิทยาศาสตร์   

2.6) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเริ่มต้นท า
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยใน
การผลิตบุคลากรเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน และส่งเสริมให้นักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสฝึกงานในสาขาเทคโนโลยี (Technology Sector) และด้านเทคนิคต่างๆ 
และขยายผลการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยภาครัฐไปท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น   

2.7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ รองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟิก เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุและผู้
พิการ เทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์   

3) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะการพัฒนา
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บุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานด้าน
การบินเพ่ือพิจารณาวางแผนก าลังคนในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

3.2) พัฒนาบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับภาคเอกชนใน
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือ
เทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้ ก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ   

3.3) ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต   

4) การพัฒนาในระดับภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
4.1) การพัฒนาภาคในระยะต่อไป จะให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
ระบบที่เน้นการด าเนินการอย่างบูรณาการยึดประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญโดยเชื่อมโยงบทบาทและสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบัน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง   

4.2) เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจติดต่อทางการค้า  การเงิน การ
บริการ และความร่วมมือกับนานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการบริการด้านการแพทย์และ
สุขภาพระดับนานานชาติ พัฒนาเมืองปริมณฑลให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ และการพาณิชย์ 
ศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย พัฒนาเมืองเชียงใหม่ 

พิษณุโลก ขอนแก่น และนครราชสีมา ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้า การบริการสุขภาพ การศึกษา โดย
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรอง 
และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานของภาค  

4.3) พัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือ  
รองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้สอดคล้องสามารถ
รองรับกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
สนั บสนุ นการศึ กษาวิ จั ย ให้ ภ าค เอกชนและ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพ้ืนที่ร่วม
ด าเนินการ   

4.4) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
10 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย 
และนราธิวาส โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคี
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การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเน้นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้สามารถใช้
ประโยชน์จากการพัฒนา   

5) การพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและบริการ และ
การลงทุนที่มีสมรรถนะสูง และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค ทั้งการให้บริการทางการศึกษาการให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การ
ให้บริการด้าน โลจิสติกส์ และการลงทุน
เพ่ือวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย และส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิตการค้า/
การบริการของผู้ประกอบการไทย สร้างผล
ตอบ แทนจากเงินทุนและองค์ความรู้ของ
ไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ชาติการค้า (Trading Nation) ซึ่งเป็นการ
ปรับตั วรับก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ด ้า น
อุปาทาน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก
การเป็นประชาคมอาเซียนภายหลังปี พ.ศ.
2558  โดยมุ่ ง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับ
ธุรกิจ สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี เพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการ
พัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทุนมนุษย์   เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับกรอบทิศทางและวัตถุประสงค์ภายใต้มิติด้านเศรษฐกิจข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับทุกประเภท ได้รับการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยีการผลิต 
การซื้อการขาย การท างานร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ตามกระบวนการให้ครบวงจร จนเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของการเรียนสายอาชีพ และควรก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จในแต่ละระดับการศึกษา
ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะความสามารถในด้านการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับสภาพ
ตลาดแรงงานในแต่ละท้องถิ่น/พ้ืนที่ ที่ส าคัญควรก าหนดให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มี
สมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีปริมาณเพียงพอส าหรับรองรับ
ตลาดแรงงานในประเทศ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล  

3. มิติด้านสังคม 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ทางสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดย
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูง
วัย ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้   
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1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื อต่อการพัฒนาคน  โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมของสมาชิกใน
ครอบครัว การสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว และการสร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต
ส่วนตัว   

2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดย
ในช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ   

3) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล  าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
สร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐาน และฐานทรัพยากร
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มด้อยโอกาส เช่น การ  เข้าถึงปัจจัย
การผลิต/ที่ดินท ากินของเกษตรรายย่อย 
การได้รับบริการด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพของเด็กยากจน
และการสร้างหลักประกันทางรายได้
ให้กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย 
เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบสวัสดิการ
พ้ืนฐานที่ จ า เป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (customize welfare) ที่

ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing)   
4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย

การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาจัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้น
ผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้   

5) การพัฒนาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ าใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและการใช้ ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มี
การลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
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บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) โดยน ารายได้
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน   

6) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  โดยการฟ้ืนฟู
บทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนทางศาสนา การธ ารงรักษา
วัฒนธรรมที่ดีงามเพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการบริหารจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาทุนศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม   

1) เป้าหมายการพัฒนา 
1.1) คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา

ประเทศ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และท าประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม เด็กวัยเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะการเรียนรู้ 
ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางการเงิน ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี วัยแรงงาน เพ่ิมสมรรถนะทั้ง
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการทางการเงินที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ วัยสูงอายุ มีงานท า
และรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้สูงอายุ   

1.2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ   

1.3) คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
1.4) คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมี

คุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  
1.5) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ   

2) แนวทางการพัฒนา   
2.1) พัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มี
โอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน   

2.2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดย   

2.2.1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยขยายผลความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา
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สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
ขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น   

2.2.2) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษารวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือ
ครูพ่ีเลี้ยงให้ทราบถึงบทบาทในการร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผู้เรียน   

2.2.3) พัฒนาคุณภาพครูโดยปรับหลักสูตรการผลิตครูให้อิงสมรรถนะ  มีจิต
วิญญาณความเป็นครู ให้เป็นผู้แนะน า รวมทั้งศึกษาแนวทางการก าหนด “สมรรถนะครูระดับชาติ” ที่จะน าไปสู่
การออกแบบวิชาชีพครูทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตรการผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจ าการ การประเมิ นวิทย
ฐานะทางวิชาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู   

2.2.4) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีการจัดท าสื่อระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งาน
ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ รวมถึงใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก   

2.2.5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้มีชีวิตในชุมชนและให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดโบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงวิถีชีวิต  วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดมาจากอดีต รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการความรู้บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและภูมิสังคม   

2.3) หล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม โดยสร้างค่านิยมในการด าเนินชีวิต การศึกษา และการท างานตามบรรทัดฐาน
ของสังคม โดยการปลูกฝังและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัวให้มีความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มี
คุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม 
ปรัชญาชีวิต มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการ
ท างานที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ท างาน
เป็นทีม มีระเบียบวินัย ยอมรับความคิดเห็นต่าง 
ความมมุานะในการแสวงหาความรู้   

2.4) ให้ความช่วยเหลือทาง
สังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด ให้ได้รับการศึกษาที่
สูงขึ้นและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ ให้ได้รับการ
คุ้ มค รองทา งสั ง คม  ( Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ อย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพโดยไม่ถู กจ ากั ดศั กยภาพจากสภาพ
ครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย โดยการพัฒนา
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ศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การดูแลและป้องกันนักเรียนที่ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล
โรงเรียน ไม่ให้เด็กออกจากโรงเรียนกลางคันโดยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากจนที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
สร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่
เด็กเรียนดีและยากจน โดยมีเงื่อนไขเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องกลับไปท างานที่บ้านเกิด  และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล   

2.5) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
การจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภายใต้
มิติด้านสังคมข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมายหรือแนวทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ผู้เรียนและ
สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาเกิดความเสมอภาค
ทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยประสานทรัพยากรทางการศึกษาในจังหวัด/ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย และควรก าหนดให้ระบบ
และวิธีการส่งเสริม คัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความ
เป็นธรรมความเสมอภาคแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา รวมทั้งควรก าหนดให้ผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอุดมศึกษามีปริมาณเหมาะสมสอดคล้องในสาขาความต้องการแต่ละสายอาชีพ มีองค์ความรู้
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีเจตคติและคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 

4. มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่าโปร่งใส และเกิด
ความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐโดย  การปรับโครงสร้างระบบราชการ

ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น 
พั ฒ น า  e-government แ ล ะ  e-service เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการ เป็นต้น และ
พัฒนาและบริหารก าลังคนภาครัฐเพ่ือปรับบทบาทให้
สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่  และเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ
ฝึกอบรมต่างๆ จัดท าร่างยุทธศาสตร์บริหารก าลังคน
ภาครัฐ วิเคราะห์อัตราก าลังคนภาครัฐตามยุทธศาสตร์
ประเทศ เป็นต้น รวมทั้งลดปัญหาคอร์รัปชั่นเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  และสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและลด
ขั้ นตอนในการท า งาน  น า ระบบ  ICT มาใช้ ในการ
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ด าเนินงาน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
1) เป้าหมาย   

1.1) เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและ
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน  

1.2) เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
1.3) เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นอยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
1.4) ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม  
2) แนวทางการพัฒนา 

2.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ โดยก าหนดภารกิจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง   

2.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกระบวนการงบประมาณ โดยแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัดซึ่งค าของบประมาณของจังหวัดควรมีความชัดเจนว่า
เป็นวงเงินตามภารกิจของกระทรวงและวงเงินตามค าขอของจังหวัด นอกจากนี้ให้ปรับปรุงระบบติดตาม
ประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างแท้จริง   

2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  สากล 
โดยปรับรูปแบบและวิธีด าเนินการของภาครัฐให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาสังคมในลักษณะ

รูปแบบประชารัฐปรับรูปแบบการ
ให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิม
ไปสู่ การ ให้บริการผ่ านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ สร้างระบบ
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานกลางของ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ( Data 
Center) ผ่านบริการเครือข่ าย
ภาครัฐ  บู รณาการข้อมูลข้ าม
หน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลรองรับ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ
ร่วมกัน   
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2.4) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม โดยปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีของสังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านกลไกการบริหารงานบุคคล วางระบบและกระบวนการจัดการต่อการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ  มาตรฐานวิชาชีพครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม รองรับ
ความต้องการของตลาดงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ความคาดหวัง :  

1.1) ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา   
1.2) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
1.3) กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
1.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้ก ากับของรัฐ   
1.5) สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาค

ส่วนของสังคม   
2) มาตรการ :   

1.1) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา ภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือการก ากับ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ และการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
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พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในการประเมิน
คุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผลของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.2) จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้ระบบ GIS เพ่ือก าหนดจ านวนและ
ที่ตั้งสถานศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัดท าแผนและขั้นตอนการควบรวม
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งกลุ่มสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามศักยภาพและความพร้อม เพื่อลดความแตกต่างของ
คุณภาพและมาตรฐานระหว่างสถานศึกษา   

1.3) ส่งเสริมให้สถาบันอาชีวศึกษา /สถาบันอุดมศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้สถาบันมีขนาดและจ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนที่มีแนวโน้มลดลง 
รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรับและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยอาศัยกลไก
ทางการเงินด้านอุปสงค์ ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต   

1.4) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา ตาม
แนวทางการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา รวมทั้งปรับบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง  หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคให้ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ติดตามประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุน และกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษาท าหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษา   

1.5) ปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐและเอกชนที่สะท้อนคุณภาพ
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามความแตกต่างของคุณลักษณะสถานศึกษาและคุณลักษณะของผู้เรียน
ด้วยความเป็นธรรม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา   

1.6) ก าหนดแผนความต้องการการผลิตครูใหม่ การพัฒนาครูประจ าการ โดยจ าแนก
ตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน และก าหนดให้มีแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการบริหารงานบุคคลของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา   

1.7) ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือ
สถานศึกษา มาเป็นจัดสรรผ่านด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียนในสัดส่วนที่เหมาะสม และก าหนดแผนและขั้นตอน 
การเปลี่ยนผ่านระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือมิให้สถานศึกษาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบ  
การจัดสรรเงิน สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเงินให้เปล่าส าหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน ให้สามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาตามเกณฑ์คงค้างเพ่ือการ
รายงานการเงิน 

1.8) พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อ ต ารา สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งสื่อเพ่ือการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

1.9) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในทุกพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชากรทุกช่วงวัย 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่พิเศษ และพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภายใต้มิติด้าน
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพในข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการควรมีการก าหนดเป้าหมายหรือแนว
ทางการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  หรือผลกระทบภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้โครงสร้าง
ของการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดย
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กระจายอ านาจหรือมอบอ านาจจากส่วนกลางลงไปสู่หน่วยปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค ก าหนดกลไกและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

2.7 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม ห า ว ช ิร า             
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้ นายธีระ เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
เป็นรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งในวันที่  20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุ รเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา         

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพร ะเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     
มีใจความส าคัญว่า " การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ       
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย         
ที่ดีงาม (Character Education)" 
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1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
- “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่

สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้อง     
ให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 

- “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  

- “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) 

- “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)  
1.2.2 ครู 

- “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน
ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนา ต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสม
ที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควร
เป็นครูท้องที่ เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 

- “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”( 
6 มิ.ย. 2555) 

- “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 

- “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 
2555) 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 
6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุ ดเน้ นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลั กการด า เนิ นงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 
4.1 ด้านความม่ันคงแนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน : เน้นการเรียน

การสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้รูปแบบ Active Learning  
4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันแนวทาง ทางหลัก : 

ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

- พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างต่อเนื่อง 

- ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
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- พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการ
เป็นกลุ่มเล็ก โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2.2 จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและ
ชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม 

4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนแนวทางหลัก 
4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
- กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  

(เด็กอายุ 3 – 5 ปี)  
- หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
- เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 

เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง 
ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

- รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
 3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

- หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได้ 

- ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design 

and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
- เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ 

และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็ นกิจกรรม / วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับ 
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

4) การวัดและประเมินผล  
- การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
- การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

- การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน 
ออกข้อสอบ 
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4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
1) การสรรหาครู 

- โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  พ้ืนฐานและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ
สรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
ติดตามพร้อมการพัฒนา) 

- เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับ

การเรียนการสอน 
3) การพัฒนาครู การอบรมครู 

-  หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยง
กับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 

- หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่ อมล  าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  

4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการ
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

4.5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทางหลัก : พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน : การสร้างจิตส านึก / ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.6.1 เรื่องกฎหมายเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
กฎหมายหลัก 
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
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1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  

4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การขับเคลื่ อน ก ากับและการติดตามการน าจุ ดเน้นเชิ งนโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
6 ด้าน 

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

5.2.1 จัดตั้ งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

5.2.2 ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม  
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ 

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน) 

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผล
การปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุก
นโยบายเป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 

5.2.5 การรายงานและสรุปผล
การปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้
ทราบเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความ
เหมาะสมต่อไป 
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2.8 นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
1.1.1) STEM/ STEAM /STREAM 
ตั วชี้ วั ด   : ร้ อยละของครู ผู้ สอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 

1.1.2) หลักสูตร Waldorf/Montesssori/High/Scope/BBL/PBL 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
1.1.3) การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning   
1.1.4) ทักษะการพูด อ่าน เขียน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
1.1.5) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
1.1.6) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
1.1.7) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 

1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  

2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
2.1.1) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัดที่ 1  : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 
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2.1.2) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
ตัวชี้วัดที่ 1  : ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตร

แกนกลาง เพ่ือการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. หลักสูตร 
Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  
  2.1.3) การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจาก
ระบบการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 
      2.2 โครงสร้างพื นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 
  2.2.1) การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด : ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่าย
ช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 

2.2.2) DLTV/DLIT 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่านระบบ 

2.2.3) ETV 
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 
2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั น ครูไม่ครบวิชา 
ตัวชี้วัด  : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  

3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 
3.1.1) ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ท างาน 
3.1.2) การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/

สหกิจศึกษา (Work Integrated Learning/WIL) 
ตัวชี วัด : ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
3.1.3) การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up 
ตัวชี้วัด : ร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

3.2 หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
3.2.1) อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
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4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1.1) โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 
4.1.3) Partnership School 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 
4.1.4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ใน

สังคมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบ

ประชารัฐ 
4.1.5) การจัดตั งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  

5.1 การพัฒนาครูทั งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
5.1.1) การพัฒนาครู/ครูพี่เลี ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน า

ผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตาม

โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน า
ผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการ
สอน 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตาม
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนา
มาปรับการเรียนการสอน 

5.1.3) การฝึกงานในสถานประกอบการของครู
สายอาชีพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการ

ฝึกงานในสถานประกอบการ และตรง
ตามสาขาวิชาที่สอนที่สอน 
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6. นโยบาย : การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :  

6.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
6.1.1) การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด

และภาค 
ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่
การปฏิบัติได้ 

6.1.2) ความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิง
พื นที ่

ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดท าแผนการ
พัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ (Area - Based Education Management) 

6.1.3) การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษา
เชิงพื นที ่และติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที ่

 

3. การตรวจราชการ โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.1 การตรวจราชการ 
การตรวจราชการเป็นกลไกตรวจสอบภายในระบบ

ราชการ ซึ่งทั้งก ากับทั้งภาพรวม และภายในหน่วยราชการ โดย
ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงและผู้ตรวจราชการกรม บทบาทนั้นเปรียบเสมือนเป็น
ผู้ช่วยหรือผู้แทนของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแต่ละระดับใน
การก ากับ ดูแล ในการบริหารราชการให้ประสบผลส าเร็จ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือแนวปฏิบัติในการ
ตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
มอบหมายให้ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

3.1.1 การตรวจราชการกรณีปกติ 
3.1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการตรวจราชการ

ร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอ่ืน 

3.1.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

1) การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ของประชาชนอัน
เกิดจากการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2) วาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแล้งและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

3) กรณีได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 
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การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ 
ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
        ที่มา : คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 

1.1 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ 
1.2 การจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี 
1.3 การก าหนดประเด็นพร้อมจัดท าเคร่ืองมือตรวจราชการ 
1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจราชการ (ACTION PLAN) 

ขั นตอนที่ 1 
   การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 
 

ขั นตอนที่ 3 
   การด าเนินการหลังการตรวจ 

กิจกรรมย่อย 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารระดับสูงหลังการ
ตรวจราชการทุกครั ง 

3.2 ประสานแจ้งหน่วยงาน รวมทั งติดตามผลจากข้อเสนอแนะ 
และข้อสั่งการจากการตรวจราชการ 

3.3 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 
      อย่างน้อย 2 ครั ง/ปี ทั งในระดับเขตตรวจราชการ 
      และระดับประเทศ 

ขั นตอนที่ 2 
   การด าเนินการขณะตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 

2.1 ประชุมชี แจงนโยบาย/แผนการตรวจฯ รับทราบผลการ
ด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

2.2 การตรวจราชการในพื นที่ 
2.3 บันทึกผลการตรวจราชการ 

กิจกรรมย่อย 
 

กิจกรรมย่อย 
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ขั นตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

1) การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ ในการปฏิบัติงานตรวจราชการข้อมูล
สารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญในการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปอันเป็นที่ทราบหรือควรจะได้ทราบ เช่น กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายของกระทรวง ข้อมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่จะไปตรวจ เช่น ข้อมูลผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดจ าแนกตามเขตตรวจราชการ ข้อมูลทั่วไป
ของจังหวัด (เช่น พ้ืนที่/ประชากร) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา (เช่น สถานศึกษา จ านวนครู/นักเรียน/นักศึกษา) 
ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระดับจังหวัด ข้อมูลที่ปรึกษาภาคประชาชน 

1.2) ข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ก าหนดหรือวาง
หลักเกณฑ์ไว้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินของ สมศ. มาตรฐานที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด ราคามาตรฐาน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการต่างๆ เช่น อาคารเรียน บ้านพักข้าราชการระดับต่างๆ เป็นต้น 

1.3) ข้อมูลรายนโยบาย แผนงานและโครงการ ในแผนการตรวจราชการประจ าปี และที่เป็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง องค์กรหลัก แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นต้น 

2) การจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่าง
แผนการตร ว จร าชกา รขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 
2 .2 )  ก าหนดกรอบ

รูปแบบ และสาระส าคัญของ
แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 . 3 ) แจ้งองค์กรหลัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เสนอนโยบาย/แผนงาน/ งาน โครงการ ที่จะก าหนดในแผนการ
ตรวจราชการ  

2 . 4 ) ฝ่ ายเลขานุ การคณะท างานฯ ศึ กษา
วิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย/แผนงาน/ โครงการ ที่หน่วยงานได้เสนอ นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนการศึกษา แห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสภาวการณ์และแนวโน้มทิศทางการศึกษา พร้อมทั้งโดยวิเคราะห์เหตุผลความ
จ าเป็นของนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่ก าหนดในแผนการตรวจราชการประจ าปี 

2.5) คณะท างานฯ จัดท าร่างแผนการตรวจราชการประจ าปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการ ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของ
นโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ที่ก าหนดในแผนการตรวจราชการประจ าปี พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
นโยบาย และปฏิทินการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

2.6) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกัน
เพ่ือร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี 
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2.7) น าร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2.8) จัดท าเอกสารแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเผยแพร่ และ
มอบหมายภารกิจให้คณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) แผนปฏิบัติการตรวจราชการประจ าปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1) ก าหนดประเด็นนโยบาย งาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการต้องมี  ความ
สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2) ก าหนดระยะเวลาในการออกตรวจ 12 เดือน ในรอบปี 
3.3) ก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการ 

3.4) ก าหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจ าปี ต้องมีชื่อนโยบาย งาน โครงการ ระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจ 

3.5) แจ้งแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เครือข่ายการ
ตรวจราชการทราบ และเป็นข้อมูลในการประสานการตรวจราชการ 

4) การก าหนดประเด็นพร้อมจัดท าเครื่องมือตรวจราชการ 

เนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการและเครือข่าย
การตรวจราชการจะต้องมีบรรทัดฐานการตรวจราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เครื่องมือตรวจราชการจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าให้การตรวจราชการมีคุณภาพ และมีความแม่นย าในผลการตรวจราชการ เครื่องมือการ
ตรวจราชการจะต้องสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายนั้นๆ น าไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 

5) การด าเนินงานตามแผนก่อนการตรวจราชการ 

5.1) ประสานเครือข่ายการตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ เพ่ือแจ้งก าหนดการตรวจราชการ
ตามปฏิทินการตรวจราชการ และประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการใน
แผนการตรวจราชการประจ าปี 

5.2) จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการตรวจราชการ ได้แก่ แผนปฏิบัติ
การตรวจราชการ  ของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการตรวจราชการ 
เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามนโยบาย/ประเด็นการ
ตรวจราชการ  

5.3) จัดทีมงานหรือคณะร่วมตรวจราชการ ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงก าหนด 

5.4) ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ จัดเตรียมงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ตลอดจนการขออนุมัติพาหนะรถยนต์ราชการ 

ขั นตอนที่ 2 การด าเนินงานขณะตรวจราชการ 

1) ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจ  ราชการประจ าปี 
และรับทราบผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน
ดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 
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2) การตรวจราชการในพ้ืนที่ หน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์และสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

3) บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ต าแหน่งและวัน เดือน 
ปีที่ตรวจเป็นหลักฐาน 

ขั นตอนที่ 3 การด าเนินการหลังการตรวจราชการ 

1) สรุปผลการตรวจราชการน าเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบ และน าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการ ภายหลังการออกตรวจราชการทุกครั้ง 

2) ประสานแจ้งการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) ประสานการติดตามการรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการของหน่วยงาน สถานศึกษาของรัฐ และ
เอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา 

4) การรายงานผลการตรวจราชการในการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี 

การรายงานผลการตรวจราชการอาจด าเนินการได้ทั งขณะตรวจราชการ หรือเม่ือกลับจากการ
ตรวจราชการแล้ว ดังนี  

1) การรายงานขณะตรวจราชการในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอค าวินิจฉัย สั่งการจาก
ผู้มีอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกรณีที่ได้ตรวจพบ หรือได้ด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มีความส าคัญ 

และเห็นสมควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบโดยเร่งด่วนให้ผู้ตรวจราชการรายงานเรื่องนั้นๆ ด้วยวาจา หรือลาย
ลักษณ์โดยทางโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม ควรมีสาระส าคัญ ได้แก่ ปัญหา หรือ
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ เมื่อกลับจากตรวจราชการแล้ว ให้รายงานเรื่องดังกล่าว
เสนอผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่ง โดยแสดงรายละเอียด รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานด้วย 

2) การรายงานผลเมื่อกลับจากตรวจราชการ ส าหรับการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม
ของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายงวด 
ได้แก ่

 (1) งวดที่ 1 : รายงานภายในเดือนเมษายน ของทุกปี 
 (2) งวดที่ 2 : รายงานภายในเดือนกันยายน ของทุกปี 
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3.2 โครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ได้แก่ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สป. 1655/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2560 แสดงโครงสร้างระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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4. ข้อมูลพื นฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ข้อมูลสารสนเทศพื นฐานทางการศึกษา  

ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนพ้ืนที่รายจังหวัดสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล เมือง เทศบาลต าบล อบต. 

จันทบุรี 6,338 10 76 731 1 5 40 34 
ตราด 2,819 7 38 261 1 1 13 29 
นครนายก 2,122 4 41 408 1 1 5 39 
ปราจีนบุรี 4,762 7 65 708 1 1 12 56 
สระแก้ว 7,195 9 59 731 1 3 13 66 

รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 
ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานจังหวัด 

เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค            
และท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ าเภอ 279 ต าบล  2,839 หมู่บ้าน  96 เทศบาล 224 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ าแนกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
จันทบุรี อ าเภอแกงหางแมว อ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์  และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ต าบล 731 หมู่บ้าน 45 เทศบาล 34 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ 1 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตราด 
อ าเภอเขาสมิง  อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด มี 38 ต าบล 
261 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นครนายก อ าเภอองครักษ์ อ าเภอปากพลี และอ าเภอบ้านนา มี 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 39 องค์การ
บริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี อ าเภอประจันตะคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอนาดี และอ าเภอ
กบินทร์บุรี มี 65 ต าบล 708 หมู่บ้าน 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ  เมือง
สระแก้ว อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอตาพระยา อ าเภอวัฒนานครอ าเภอ
อรัญประเทศ และอ าเภอโคกสูง มี 59 ต าบล 731 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 66 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ตารางที่ 2.2  แสดงจ านวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ที่มา : www.dopa.go.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า ประชากรในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่มี
สัญชาติไทยเป็นชาย 1,022,269 คน  เป็นหญิง 1,041,403 คน รวมจ านวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 2,063,672 คน 
เป็นประชากรไม่ได้สัญชาติไทย เป็นชาย 9,147 คน เป็นหญิง 9,146 คน รวมประชากรไม่ได้สัญชาติไทย 18,563 คน 
ประชากรรวมทั้งสิ้น 2,082,235 คนจังหวัดที่มีประชากรเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัด
จันทบุรีจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย 

รวมทั งสิ น 
ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 261,030 272,338 533,368 1,615 1,513 3,128 536,496 

ตราด 109,205 110,854 220,059 4,892 4,963 9,855 229,914 

นครนายก 127,956 130,942 258,898 637 558 1195 260,093 

ปราจีนบุรี 243,152 247,618 490,770 503 367 870 491,640 

สระแก้ว 280,926 279,651 560,577 1,500 2,015 3,515 564,092 

รวม 1,022,269 1,041,403 2,063,672 9,147 9,416 18,563 2,082,235 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงจ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9             
ปีการศึกษา 2562 

อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2562 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 397 217 288 494 525 1,921 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 251 147 169 295 314 1,176 
   1.1 สพฐ. 214 129 144 256 289 1,032 
        1) สพป. 189 111 132 236 274 942 
        2) สพม. 23 17 11 19 14 84 
        3) สศศ. 2 1 1 1 1 6 
    1.2 สช. 20 8 15 24 13 80 
    1.3 สอศ. 7 3 6 8 3 27 
         1) รัฐบาล 7 3 3 4 3 20 
         2) เอกชน - - 3 4 - 7 
    1.4 กศน. 10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอื่น 146 70 119 199 211 745 
    2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

4 2 6 4 3 19 

         1) สถาบันอุดมศึกษา 3 - 4 4 3 14 
           - ภาครัฐ 3 - 2 4 2 11 
           - เอกชน - - 2 - - 2 
         2) วิทยาลัยชุมชน - 1 - - 1 2 
         3) โรงเรียนสาธิต 1 - 2 - - 3 
         4) สถาบันการพลศึกษา - 1 - - - 1 
     2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.)  6 2 - - 7 15 
     2.3 อปท. 133 65 110 193 200 701 
       1) สามัญศึกษา 10 2 3 15 18 48 
       2) อาชีวศึกษา - - - - - - 
       3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 123 63 107 178 181 652 
    2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 1 1 1 1 1 5 
       1) วิทยาลัยนาฏศิลป์ฯ 1 - - - - 1 
       2) พศ. - 1 1 1 1 4 
    2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 2 - - 1 - 3 
       1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัย
พยาบาล 

1 - - - - 1 

       2) วิทยาลัยพยาบาล 1 - - - - 1 
       3) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ    1  1 
    2.6 กระทรวงกลาโหม  - - 2 - - 2 
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ตารางที่ 2.4  จ านวนนักเรียน/นักศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 

 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 111,155 55,798 51,409 109,330 103,420 431,112 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 87,493 51,841 44,793 92,387 89,910 366,424 
   1.1 สพฐ. 59,245 31,045 29,328 49,758 65,505 234,881 
      1) สพป. 41,064 21,433 19,839 35,352 50,948 168,636 
      2) สพม. 17,645 9,097 9,316 13,893 14,290 64,241 
      3) สศศ. 536 515 173 513 267 2,004 
   1.2 สช. 17,689 5,393 5,811 24,933 10,660 64,486 
   1.3 สอศ. 6,048 3,033 6,042 10,242 6,120 31,485 
      1) รัฐบาล 5,140 3,033 3,959 7,921 5,587 25,640 
      2) เอกชน 908 - 2,083 2,321 533 5,845 
   1.4 กศน. 4,511 12,370 3,612 7,454 7,625 35,572 
2. ส่วนราชการอื่น 23,662 3,957 6,616 16,943 13,510 64,688 
   2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

10,635 1,387 1,454 5,125 1,905 20,506 

      1) สถาบันอุดมศึกษา 10,208 - n/a 5,125 1,614 16,947 
      2) วิทยาลัยชุมชน - 156 - - 291 447 
      3) โรงเรียนสาธิต 427  1,454 - - 1,881 
      4) สถาบันการพลศึกษา - 1,231 - - - 1,231 

   2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.) - 133 - - 894 1,027 

   2.3 อปท. 11,795 2,409 3,953 11,735 10,678 40,570 
      1) สามัญศึกษา 5,538 - 1,710 6,125 10,678 24,051 
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,257 2,409 2,243 5,610 - 16,519 
   2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 572 28 - 83 33 716 
      1) วิทยาลัยนาฎศิลป์ฯ 572 - - - - 572 
      2) พศ. - 28 - 83 33 144 
   2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 660 - - - - 660 
   2.6 กระทรวงกลาโหม - - 1,209 - - 1,209 

อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2562 
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ตารางที่  2.5 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-17 ปี 
 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ ในพื นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มอายุ พื นที่ จ านวนประชากร จ านวนนักเรียน นักเรียน/ประชากร 

3 - 5 ปี 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

          69,379                67,343                   97.07  
6 - 11 ป ี          149,585               161,205                 107.77  
12 -14 ป ี           76,264                83,031                 108.87  
15 - 17 ป ี           74,948                77,311                 103.15  
3 - 5 ปี 

จังหวัดจันทบุรี 

          17,459                20,404                 116.87  
6 - 11 ป ี           37,155                41,645                 112.08  
12 -14 ป ี           18,894                20,081                 106.28  
15 - 17 ป ี           19,152                16,615                   86.75  
3 - 5 ปี 

จังหวัดตราด 

            7,267                  7,209                   99.20  
6 - 11 ป ี           15,625                18,399                 117.75  
12 -14 ป ี             8,096                10,488                 129.55  
15 - 17 ป ี             7,937                  8,908                 112.23  
3 - 5 ปี 

จังหวัดนครนายก 

            7,960                  8,450                 106.16  
6 - 11 ป ี           17,342                18,401                 106.11  
12 -14 ป ี             9,042                11,109                 122.86  
15 - 17 ป ี             8,923                11,326                 126.93  
3 - 5 ปี 

จังหวัดปราจีนบุรี 

          16,718                15,948                   95.39  
6 - 11 ป ี           35,426                39,391                 111.19  
12 -14 ป ี           17,872                21,454                 120.04  
15 - 17 ป ี           17,686                19,442                 109.93  
3 - 5 ปี 

จังหวัดสระแก้ว 

          19,975                15,332                   76.76  
6 - 11 ป ี           44,037                43,369                   98.48  
12 -14 ป ี           22,360                19,899                   88.99  
15 - 17 ป ี           21,250                21,020                   98.92  

1. ข้อมูลจ านวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธันวาคม 2561 
2.. ข้อมูลจ านวนนักเรียนอ้างอิงจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ณ กันยายน 2562 
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั นพื นฐาน  
(O-Net)  

4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีที่  6 
ย้อนหลัง 3 ป ีแยกตามกลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
ตารางที่ 2.6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน 

ศึกษาธิการภาค 9  

รายการ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ประเทศ 52.98 46.58 55.90 34.59 36.34 39.24 40.47 37.12 37.50 41.22 39.12 39.93 

ศธภ.9 53.56 46.78 56.67 33.46 35.51 38.72 40.82 37.17 37.87 40.92 38.84 39.93 

จันทบุรี 56.41 49.49 59.30 36.74 39.31 42.12 44.48 40.30 42.42 42.75 40.48 41.63 

ตราด 55.57 48.61 59.46 34.68 36.01 40.36 44.72 38.92 40.58 42.42 39.59 42.06 

นครนายก 52.77 45.72 55.54 32.56 35.00 37.65 41.62 37.85 37.50 40.93 38.82 39.26 

ปราจีนบุรี 52.83 46.23 55.72 34.05 35.74 38.47 39.18 36.23 35.17 40.28 38.52 39.21 

สระแก้ว 51.12 44.45 54.49 29.79 31.77 35.66 36.90 34.00 35.22 39.16 37.28 38.44 

จากตารางที่ 2.6 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส่วนนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ. 9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้ง 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้น : ตราด ปีการศึกษา 2560 ต่ า
กว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดที่เหลือมีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
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4.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ย้อนหลัง 
3 ป ีแยกตามกลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.7 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
ประเทศ 46.36 48.29 54.42 31.80 30.45 29.45 29.31 26.30 30.04 34.99 32.28 36.10 
ศธภ.9 46.86 48.01 54.00 30.71 29.46 28.43 28.43 28.64 29.25 34.49 32.03 35.46 
จันทบุรี 48.26 50.30 57.19 32.72 30.97 29.94 31.27 28.71 32.40 36.12 33.48 37.18 
ตราด 47.17 50.06 55.73 31.99 29.76 28.89 29.87 27.97 30.68 35.08 32.57 36.14 
นครนายก 44.85 46.82 52.99 30.52 29.22 28.58 28.22 29.22 28.94 33.70 31.55 35.10 
ปราจีนบุรี 45.17 47.48 53.15 30.17 29.21 28.10 27.42 29.21 27.96 34.09 31.77 34.83 
สระแก้ว 47.98 45.96 51.46 28.78 28.04 26.99 26.09 28.04 26.95 33.38 30.83 34.25 

จากตารางที่ 2.7 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี 2559 และปีการศึกษาอ่ืนมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า 
ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย   
มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2559 ส่วนจังหวัดจันทบุรี   
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้ม
ลดลง 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศระดับประเทศในปีการศึกษา 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา       
ค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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4.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 

 

ตารางที่  2.8 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จากตารางที่ 2.8 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดมีจันทบุรี
และตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นปีการศึกษา 2560 ของตราด และจันทบุรี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 2) สังคม
ศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมี
แนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 4) คณิตศาสตร์ 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี นครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 
3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และ 5) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ประเทศ 52.29 49.25 47.31 35.89 34.70 35.16 27.76 28.31 31.41 24.88 24.53 30.72 31.62 29.37 30.51 
ศธภ.9 51.50 48.10 46.47 35.78 34.17 34.86 26.71 27.18 30.49 24.97 24.74 30.82 31.51 29.26 30.27 
จันทบุรี 52.87 48.94 47.35 36.48 34.44 35.17 27.32 27.88 31.33 24.98 25.00 31.79 31.44 29.36 30.37 
ตราด 53.55 48.31 47.87 36.18 33.76 35.15 26.74 27.67 31.70 25.11 23.08 31.37 31.66 28.34 30.17 
นครนายก 53.71 50.32 47.44 37.86 37.15 35.56 32.61 33.61 35.65 34.95 36.39 41.68 35.12 34.40 32.95 
ปราจีนบุรี 51.21 48.19 46.58 35.20 33.84 35.15 25.67 26.01 29.47 22.88 22.60 28.31 30.87 28.54 29.99 
สระแก้ว 48.16 45.65 44.13 34.16 32.46 33.59 23.46 23.31 26.68 20.85 19.82 24.86 29.97 26.96 28.70 
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4.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั น
พื นฐาน (O-Net) ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 
ตารางที่ 2.9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 
กระทรวงศึกษาธิการ 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 
สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 
ภาคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 56.91 38.85 38.18 40.12 43.52 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 56.46 36.64 37.56 39.75 42.60 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 56.46 36.64 37.56 39.75 42.60 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 59.76 47.52 42.37 42.34 47.99 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 53.09 33.26 31.83 36.39 38.64 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 42.40 29.65 27.08 30.52 32.41 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 46.52 29.73 28.26 33.92 34.61 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 63.52 43.57 46.43 42.93 49.11 

 
 
 
 

4.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั น
พื นฐาน (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

ตารางที่ 2.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 
กระทรวงศึกษาธิการ 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 55.04 27.76 27.69 36.43 37.71 
ภาคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  54.10 28.50 29.39 35.50 36.87 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 55.70 29.22 30.77 36.25 37.99 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 51.44 26.37 26.08 34.24 34.53 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 55.89 29.86 31.12 36.03 38.23 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 48.95 26.35 25.67 32.55 33.38 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38.39 27.39 21.24 27.39 28.60 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 45.35 25.66 25.19 32.00 32.05 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 73.53 51.32 54.26 47.48 56.65 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  57.86 25.81 25.50 34.53 35.93 
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4.2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั น
พื นฐาน (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

 

ตารางที่ 2.11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
กระทรวงศึกษาธิการ 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 
ภาคตะวันออก 48.95 35.71 32.9 32.69 31.28 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  46.67 34.92 30.97 31.60 30.44 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 46.74 34.84 29.73 29.10 29.95 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา (สพม.) 46.76 34.85 29.74 29.13 29.95 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 46.72 34.31 31.27 28.48 28.44 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 36.81 31.27 23.74 20.64 25.86 
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 38.47 32.11 21.79 20.17 24.83 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 67.06 42.71 58.70 76.77 55.62 
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 51.38 38.33 52.20 75.29 41.54 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา (สพป.) 39.50 29.44 24.72 15.28 26.31 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28.00 28.56 19.31 15.56 23.56 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 41.31 32.58 25.48 19.85 25.94 

 
4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  

4.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ปีการศึกษา 
2561 แยกระดับการศึกษา 
ตารางที่ 2.12  ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 

2561 ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด 
ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย   

2/61 1/62 เฉลี่ย 2/61 1/62 เฉลี่ย 2/61 1/62 เฉลี่ย 

ศธภ. 9 46.65 47.28 46.97 41.74 40.75 41.25 38.02 35.31 36.67 

จันทบุรี 48.04 47.63 47.84 44.46 44.42 44.44 39.21 36.42 37.82 

ตราด 41.64 44.26 42.95 40.12 42.14 41.13 41.69 35.92 38.81 

นครนายก 47.40 50.79 49.10 45.00 38.84 41.92 36.54 34.88 35.71 

ปราจีนบุรี 48.85 47.60 48.23 46.90 39.45 43.18 36.54 34.21 35.38 

สระแก้ว 46.84 46.84 46.84 41.71 40.36 41.04 37.93 35.92 36.93 

ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th/th 
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4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั งที่ 
2/2561  ปีการศึกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 2.13  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561 ราย

สาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th 
 

ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย

สาระทักษะการเรียนรู้ 41 1,823.27   44.47 234        11,473.02    49.03 394       18,829.26 47.79

สาระความรู้พ้ืนฐาน 41 1,471.49   35.89 235        7,583.45     32.27 396       11,147.40 28.15

สาระการประกอบอาชีพ 41 1,816.71   44.31 234        10,630.62    45.43 394       18,084.60 45.90
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 41 2,563.32   62.52 234        12,093.12    51.68 394       17,091.72 43.38

สาระการพัฒนาสังคม 41 2,173.41   53.01 234        10,277.28    43.92 395       12,205.50 30.90

ภาพรวม 205 9,848.20  48.04 1,171     52,057.49   44.46 1,973     77,358.48 39.21

สาระทักษะการเรียนรู้ 26 1,170.00   45 155        5,155.30     33.26 180       8,776.80 48.76

สาระความรู้พ้ืนฐาน 26 866.58     33.33 155        5,155.30     33.26 180       5,122.80 28.46

สาระการประกอบอาชีพ 26 1,053.26   40.51 153        6,612.66     43.22 180       9,289.80 51.61
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 26 1,196.78   46.03 153        7,542.90     49.3 180       7,615.80 42.31

สาระการพัฒนาสังคม 26 1,126.58   43.33 155        6,463.50     41.7 180       6,719.40 37.33

ภาพรวม 130 5,413.20   41.64 771        30,929.66   40.12 900       37,524.60 41.69

สาระทักษะการเรียนรู้ 25 1,076.75   43.07 149        6,556.00     44 234       10,670.40 45.60

สาระความรู้พ้ืนฐาน 25 1,003.75   40.15 151        4,560.20     30.2 232       6,537.76 28.18

สาระการประกอบอาชีพ 25 1,168.25   46.73 149        5,934.67     39.83 234       9,479.34 40.51
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 25 1,403.25   56.13 149        6,792.91     45.59 234       9,280.44 39.66

สาระการพัฒนาสังคม 25 1,273.25   50.93 149        5,960.00     40 232       6,980.88 30.09

ภาพรวม 125 5,925.25   47.40 747        29,803.78   39.90 1,166     42,948.82 36.83

สาระทักษะการเรียนรู้ 22 1,046.76   47.58 316        14,011.44    44.34 543       24,576.18 45.26

สาระความรู้พ้ืนฐาน 22 874.94     39.77 319        10,102.73    31.67 543       14,655.57 26.99

สาระการประกอบอาชีพ 22 988.24     44.92 316        13,114.00    41.5 543       22,284.72 41.04
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 22 1,323.30   60.15 316        15,932.72    50.42 543       21,763.44 40.08

สาระการพัฒนาสังคม 22 1,140.04   51.82 315        12,823.65    40.71 540       15,805.80 29.27

ภาพรวม 110 5,373.28   48.85 1,582     65,984.54   41.71 2,712     99,085.71 36.54

สาระทักษะการเรียนรู้ 33 1,670.13   50.61 357        16,743.30    46.9 502       22,720.52 45.26

สาระความรู้พ้ืนฐาน 34 1,291.32   37.98 356        11,416.92    32.07 503       15,190.60 30.20

สาระการประกอบอาชีพ 33 1,485.00   45 357        14,769.09    41.37 502       20,918.34 41.67
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 33 1,729.86   52.42 357        16,786.14    47.02 502       20,918.34 41.67

สาระการพัฒนาสังคม 34 1,646.62   48.43 355        14,182.25    39.95 501       15,445.83 30.83

ภาพรวม 167 7,822.93   46.84 1,782     73,897.70   41.47 2,510     95,193.63 37.93

สาระทักษะการเรียนรู้ 147 6,786.91   46.15 1,211     53,939.06    43.51 1,853     85,573.16 46.53

สาระความรู้พ้ืนฐาน 148 5,508.08   37.42 1,216     38,818.60    31.89 1,854     52,654.13 28.40

สาระการประกอบอาชีพ 147 6,511.46   44.29 1,209     51,061.04    42.27 1,853     80,056.80 44.15
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 147 8,216.51   55.45 1,209     59,147.79    48.8 1,853     76,669.74 41.42

สาระการพัฒนาสังคม 148 7,359.90   49.5 1,208     49,706.68    41.26 1,848     57,157.41 31.68

ภาพรวม 737 34,382.86 46.65 6,053     252,673.17  41.74 9,261     352,111.24 38.02

ศธภ. 9

คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net คร้ังท่ี 2/2561 ปีการศึกษา 2561 รายสาระแต่ละจังหวัด


ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9


จันทบุรี

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

จังหวัด วิชา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตราด
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4.3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั งที่ 
1/2562  ปีการศึกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 2.14  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 1/2562 ปีการศึกษา 2561 ราย

สาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
 

ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย

สาระทักษะการเรียนรู้ 33 1,700.16   51.52 199        9,583.84     48.16 322       11994.50 37.25

สาระความรู้พ้ืนฐาน 32 1,353.28   42.29 199        7,567.97     38.03 322       9737.28 30.24

สาระการประกอบอาชีพ 33 1,436.82   43.54 199        9,094.30     45.70 322       14071.40 43.70
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 33 1,746.69   52.93 199        10,375.86    52.14 322       11405.24 35.42

สาระการพัฒนาสังคม 32 1,526.08   47.69 199        7,575.93     38.07 322       11427.78 35.49

ภาพรวม 163 7,763.03   47.63 995        44,197.90   44.42 1,610     58636.20 36.42

สาระทักษะการเรียนรู้ 13 616.72     47.44 86         3,699.72     43.02 133       4956.91 37.27

สาระความรู้พ้ืนฐาน 13 500.37     38.49 86         3,182.00     37.00 133       3890.25 29.25

สาระการประกอบอาชีพ 13 516.62     39.74 86         3,560.40     41.40 133       5761.56 43.32
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 13 703.30     54.10 86         4,609.60     53.60 133       4603.13 34.61

สาระการพัฒนาสังคม 13 540.02     41.54 86         3,066.76     35.66 133       4676.28 35.16

ภาพรวม 65 2,877.03   44.26 430        18,118.48   42.14 665       23888.13 35.92

สาระทักษะการเรียนรู้ 13 589.94     45.38 149        5,979.37     40.13 235       8429.45 35.87

สาระความรู้พ้ืนฐาน 13 618.28     47.56 153        5,159.16     33.72 234       6811.74 29.11

สาระการประกอบอาชีพ 13 479.96     36.92 149        6,056.85     40.65 235       9724.30 41.38
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 13 820.04     63.08 149        7,166.90     48.10 235       7982.95 33.97

สาระการพัฒนาสังคม 13 793.39     61.03 153        4,880.70     31.90 234       7960.68 34.02

ภาพรวม 65 3,301.61   50.79 753        29,242.98   38.84 1,173     40909.12 34.88

สาระทักษะการเรียนรู้ 23 1,073.41   46.67 341        13,551.34    39.74 560       20216.00 36.10

สาระความรู้พ้ืนฐาน 23 1,028.33   44.71 344        11,854.24    34.46 561       15988.50 28.50

สาระการประกอบอาชีพ 23 865.03     37.61 340        14,341.20    42.18 560       22937.60 40.96
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 23 1,366.66   59.42 340        16,663.40    49.01 559       18161.91 32.49

สาระการพัฒนาสังคม 23 1,140.11   49.57 343        10,976.00    32.00 560       18496.80 33.03

ภาพรวม 115 5,473.54   47.60 1,708     67,386.18   39.45 2,800     95800.81 34.21

สาระทักษะการเรียนรู้ 57 2,779.89   48.77 292        12,535.56    42.93 454       16734.44 36.86

สาระความรู้พ้ืนฐาน 57 2,463.54   43.22 293        10,093.85    34.45 453       13381.62 29.54

สาระการประกอบอาชีพ 57 2,159.73   37.89 292        11,764.68    40.29 454       19285.92 42.48
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 57 3,036.39   53.27 292        14,673.00    50.25 454       15917.24 35.06

สาระการพัฒนาสังคม 57 2,909.85   51.05 293        9,932.70     33.90 452       16118.32 35.66

ภาพรวม 285 13,349.40 46.84 1,462     58,999.79   40.36 2,267     81437.54 35.92

สาระทักษะการเรียนรู้ 139 6,760.12   48.63 1,067     45,349.83    42.50 1,704     62331.30 36.58

สาระความรู้พ้ืนฐาน 138 5,963.80   43.22 1,075     37,857.22    35.22 1,703     49809.39 29.25

สาระการประกอบอาชีพ 139 5,458.16   39.27 1,066     44,817.43    42.04 1,704     71780.78 42.12
สาระทกัษะการด าเนินชีวิต 139 7,673.08   55.20 1,066     53,488.76    50.18 1,703     58070.47 34.10

สาระการพัฒนาสังคม 138 6,909.45   50.05 1,074     36,432.09    33.92 1,701     58679.86 34.50

ภาพรวม 693 32,764.61 47.28 5,348     217,945.33  40.75 8,515     300671.80 35.31

ศธภ. 9

จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

จังหวัด วิชา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
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4.4 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าแทรกซึมในทุกภาคส่วน การจัดการศึกษา จึงต้อง
ปรับบทบาทใหม่ เพ่ือรองรับความเป็นพลวัตน์ และเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานการศึกษาจะเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงให้ความส าคัญกับความเป็นเอกภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษา 
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นส าคัญ   

หน่วยงานทางการศึกษา ให้ความส าคัญกับการบูรณาการร่วมกันทั้งข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากร
ด้านการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 
ร่วมขับเคลื่อนและก ากับติดตามผลการจัดการศึกษาในระดับภาคอย่างเห็นได้ชัดเจน จากการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า    
ส่วนราชการทุกภาคส่วน เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารนโยบายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของความ
แตกต่างของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานนับเป็นหนึ่ งในปัจจัยส าคัญ               
ของการขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผู้มีความสามารถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณ์ตลาดแรงงาน          

ในปัจจุบัน  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดย
เฉพาะที่มีทั กษะตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  นับเป็นกลุ่มแรงงานส าคัญที่จะขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากผล
ส ารวจและสถิติของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศ
ไทย ได้ชี้ถึงตลาดแรงงานที่มีทักษะตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในช่วง
ตลอด  5  ปีรวมถึงปีนี้  ประเทศไทยในประเทศท่ี
ก าลังพัฒนาและอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัลอยู่ใน

ภาวะความต้องการแรงงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซึ่ง
มี  6 สายงานส าคัญ ได้แก ่ สายงานด้านการขาย ด้านไอที ด้านวิศวกรรมงานธุรการ งานด้านบัญชีสายงานการผลิต  

แนวโน้มการจัดการศึกษามีสัดส่วนระหว่าง ผู้เรียนสายอาชีพต่อผู้เรียนสายสามัญเพ่ิมขึ้น จากปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ และนโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบกับการท า MOU ร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาตามแนวความคิดของการศึกษาเพ่ือการ        
มีงานท า ที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนมี เป้าหมายในอาชีพ และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ                       
กับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนในเข้าท างานในสถานประกอบการจริง และการฝึกประสบการณ์ในช่วง
การเรียนในสถานประกอบการ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ บน

พ้ืนฐานของความแตกต่างในบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีทั้งความ
เหมือนและความต่าง การวิ เคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9  เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เ พ่ื อให้ ทราบถึ งจุ ดแข็ ง  (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัย
คุกคาม (Threat) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 
1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในทุกวิชาของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี และตราด มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค ยกเว้นเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดนครนายกในวิชา
ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดนครนายกในทุกวิชามี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค 

2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระเบียบและตามกฎหมายก าหนด       
- การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่และการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรทุกระดับชัดเจน 
- การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานจัดได้ตรงตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 

3. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมีปริมาณการผลิต
มากพอส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจ านวนมาก และ
ยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้และพืชผักท่ีมีเอกลักษณ์ เช่น ส้มโอและมะยงชิดของจังหวัดนครนายก ไผ่ตงของจังหวัด
ปราจีนบุรี และแคนตาลูปของจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  

4. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศ (จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแก้ว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 
เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herb City) ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบในการผลิตยาสมุนไพร เป็นหน่วยบริการที่มีการ
ขับเคลื่อนการใช้สมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร 
และโรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยในการรักษาพยาบาล เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรไทย และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งเสริม
แพทย์แผนไทย จะเห็นได้ว่าในกลุ่มภาคตะวันออก 2 นั้นมีการวางพ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาสมุนไพรได้ทั้งต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากลสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ส าหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรส่งเสริมชุมชน และการพัฒนาสู่
การเป็นเมืองสมุนไพรแห่งเอเชียต่อไป 

5. แหล่งประมงและปศุสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท าประมงน้ าลึก และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วมีการเลี้ยงโคมากที่สุดในกลุ่ม
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จังหวัดในบริเวณพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ  อ าเภอตาพระยา และอ าเภอวังน้ าเย็น และจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่ง
ผลิตกุ้งขาวน้ าจืด และเลี้ยงไก่ไข่ท่ีส าคัญ 

6. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม อยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะโบราณสถานแบบอารยธรรมทวารวดีและ
อารยธรรมขอมในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination) ทางทะเล และทางธรรมชาติ
ที่ส าคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้ าตก อุทยานแห่งชาติ และทะเลมากพอที่จะดึงดูดและ

ให้บริการนักท่องเที่ยวได้โดยมี
พ้ืนที่หลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศ
และธรรมชาติที่ เหมาะต่อการ
พัฒนาเป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวแบบ
ผจญภัย ทัวร์ป่า ล่องแก่ง  เช่น 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การ
ล่ องแก่ งที่ อ า เภอโป่ งน้ าร้ อน 
จันทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดูผลไม้

จะเป็นช่วงที่จูงใจให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม้ราคาถูก 

จังหวัดตราด เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทาง
ทะเล และทางธรรมชาติเช่นเดียวกับ
จังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะ
ช้าง เกาะกูด หมู่ เกาะรัง แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนบ้าน
เปร็ ดใน - แหลมศอก หมู่ บ้ าน
ชาวประมงที่เกาะช้างและเกาะกูด 
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขา
ล้าน อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลอง
แก้ว จังหวัดตราด 
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จังหวัดนครนายก มีแหล่ง

ท่องเที่ยวหลัก คือ แหล่งโบราณคดีดงละคร
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานวังตะไคร้ 
เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ศูนย์ภูมิ รักษ์ธรรมชาติ  
โรงเรียนนายร้อย จปร. น้ าตกนางรอง 
น้ าตกสาลิกา ศูนย์ดอกไม้ประดับ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส าคัญและอยู่ ใกล้
กรุงเทพฯ   

จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
และอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ด
ของโลก ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น
ผืนป่ามรดกโลก มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญ ได้แก่ สระมรกต เมืองทวารวดีศรีมโหสถ ตึก
เจ้าพระยา  อภัยภูเบศร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ณ 
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วัดสง่างาม และแก่งหินเพิง  

จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาค อ าเภออรัญประเทศ ปราสาทสด็อกก๊อกธม หลวง
พ่อทองวัดสระแก้ว หลวงพ่อขาววัดนครธรรม อุทยาน

แห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก รวมทั้ง ถ้ าน้ า ถ้ าเพชรโพธิ์
ทอง น้ าตก เขาตะกรุบ ละลุ อ่างเก็บน้ าพระปรง น้ าตกวังผา น้ าตกลานแก้ว น้ าตกแควมะค่า น้ าตกถ้ าค้างคาว 

 7. เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
จันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง และเป็นย่าน
ธุรกิจอัญมณีที่ส าคัญของประเทศ ที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่การ
พัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว 

8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดการค้า
ชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกมากที่สุด และที่ตั้งอยู่ในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้
สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได้ 

9. เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา และมีด่านการค้า               
5 จุด และมีมูลคา่การค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาที่สูงมากที่สุด                              
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
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T 
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S 
Strength 

1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศ 
2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระเบียบและตามกฎหมายก าหนด  
3. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ 
4. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศ 
5. เป็นแหล่งประมงและปศุสัตว์ พื้นท่ีชายฝั่งเหมาะแก่การท าประมงน้ าลึก 
6. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อยู่ในพื้นท่ีจ านวนมาก 
7. เป็นแหล่งแร่รัตนชาติท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง 
8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาเป็นจุดการค้าชายแดนท่ีใกล้กรุงเทพฯ 
9. เป็นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา 
 

จุดแข็ง 

 

W 
Weakness 

1.ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  นักเรียน 
   บางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อัตราการเรียนต่อสายอาชีพน้อยกว่าร้อยละ 50 มีโรงเรียนขนาดเล็ก 
   เพ่ิมขึ้น บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการยังไม่ครอบคลุม ขาดแคลนครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก หน่วยงาน 
   จัดการศึกษาขาดความพร้อม  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา เป็นต้น 
2. ขาดแคลนแหล่งน้ า เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 
3. ขาดการบริหารจัดการในเร่ืองการเพาะปลูกผลไม้ที่ดีและเหมาะสม 
4. เกษตรกรยังขาดปัจจัยสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
5. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
6. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 

จุดอ่อน 

O       

 Opportunity 

 

1. การศกึษา มกีารไดร้ับการสนับสนุนทางการศึกษา มีแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทางภมูิศาสตร ์ประวัติศาสตร์ และ 
    อารยธรรม มีสถานประกอบการจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การคมนาคมที่

สะดวกและหลากหลาย เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา โครงการในพระราชด าริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา        
มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพื้นที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือสู่อาชีพอย่างชัดเจน 

2. จังหวัดในเขตพืน้ทีข่องส านักงานศกึษาธิการภาค 9 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้
เกิดการพฒันาในทกุ  ๆด้าน 

3. นโยบายการพัฒนาด้านนวตักรรม ส่งผลตอ่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การกระขายการขนส่งสนิค้า โอกาสส่งออกทางการเกษตร 
4. โครงสร้างประชากรก าลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ  กระแสการรกัษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ 
5. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
  

โอกาส 

T 

Threats 

1. ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ส่งผล ปัญหาครอบครัว ปัญหานักเรียนออกกลางคัน มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 
2. ตัวผู้ปกครอง ภาระทางสังคมและเศรษฐกิจ ค่านิยมทางการศึกษา การย้ายที่อยู่ 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 
4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อนโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย  
5. การบริหารจัดการการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ  การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพทางการศึกษา 
6. เทคโนโลยี การเข้าถึงทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมของเด็ก  
7. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 
8. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. การอ านวยความสะดวก กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพือ่นบ้านยังไม่อ านายความสะดวกทางการค้าและ 

   การลงทุน 

อุปสรรค 
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 บทที่ 3   
การด าเนินการตรวจราชการและการเก็บข้อมูล 

 

การตรวจราชการและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการในครั้งนี้                    
เป็นการตรวจราชการและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ               
กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 เพ่ือรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาการ ตลอดจนให้สาธารณชน
รับทราบ และเพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบรรลุวัตถุประสงค์จึงก าหนดวิธีการตรวจ
ติดตาม ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายของการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจราชการ 
 กลุ่มเป้าหมายในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ตรวจติดตามการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มี ดังนี้ 

 1) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง 
 2) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 3 แห่ง 
 3) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 2 แห่ง 

 4) หน่วยรับตรวจสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
              จ านวน  1  แห่ง 
รวมจ านวนหน่วยรับตรวจ จ านวน   10 แห่ง  

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการ ติดตาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจราชการ เป็นแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจร าชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562          
ที่ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open – ended) เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามนโยบายจุดแข็งหรือนวัตกรรมในการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ด าเนินการโดย
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล โดยมีหนังสือแจ้ง ถึงส านักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 เรื่อง              
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยสรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุน
การตรวจราชการว่า ในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณให้จัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นนโยบาย ลงในระบบ   
E – Inspection System ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจราชการ             
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2562 (รต 62) ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 แจ้งการรายงานตามแบบดังกล่าวในการสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ                      
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. วิธีการตรวจราชการ 
  1) จัดเตรียมเอกสารข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ 
  2) ประสานจัดท าก าหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ 
  3) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามก าหนดการ 
  4) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการตรวจราชการ 
  5) สรุปรายงานผลการตรวจราชการ 
 
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ         
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) รวบร วมข้ อมู ล จ ากกา รล ง พ้ืนที่ ป ฏิ บั ติ ก า รต ร ว จ ร าชกา รขอ งผู้ ต ร ว จ ร าชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะท างานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และจากการรายงานของหน่วยรับตรวจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
 2) รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2562 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกแห่ง 
 3) รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผลส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (E-Inspection)  
 4) น าข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการตรวจราชการแต่ละนโยบาย 
ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณตามข้อ 3 เพ่ือจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) น าข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการรายงานของหน่วยรับตรวจและข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดที่ได้ด าเนินการสรุปเป็นภาพรวมการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 9 มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล 
 2) ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตาม ข้อ 1 โดยการบันทึกข้อมูลเป็นรายนโยบาย             
และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 3) น าข้อมูลตามข้อ 2 มาประมวล เรียบเรียงเป็นภาพรวมรายงานผลการติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 บทที่ 4   
ผลการด าเนินงาน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 6 นโยบาย โดยในขั้นตอนการจัดท ารายงานได้น าผลการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานเป็น
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน ระดับภาค พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสรุปผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายได้ดังนี้ 

 
 

1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
1.1.1 STEM/ STEAM /STREAM (ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 
ตารางที่ 4.1 แสดงร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 

จ านวนครูผู้สอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ 
จ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สสวท.  

STEM/STEAM/STREAM 
ระดับ 
ประถม 
(คน) 

ระดับม.
ต้น 
(คน) 

ระดับ 
ม.ปลาย 
(คน) 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ปลาย 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จันทบุรี 593 572 21 30 22 467 78.75 181 31.64 31 147.62 1 3.33 0 0.00 
ตราด 392 283 0 9 8 116 29.59 184 65.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
นครนายก* 528 307 93 2 4 240 67.80 89 82.13 12 80.00 2 100 2 50.00 
ปราจีนบุรี 436 363 195 7 4 195 44.72 316 87.05 195 100.00 2 28.57 2 50.00 
สระแก้ว 1,447 268 0 26 26 168 11.61 71 26.49 0 0.00 5 19.23 5 19.23 

รวม 3,396 1,793 309 74 64 1,186 33.92 841 46.90 238 77.02 10 13.51 9 14.06 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ 
สสวท. จ านวน 2,284 คน จากจ านวนที่รายงานในระบบทั้งหมด 5,636 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.52 จาก
จ านวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บและรายงานขอ้มูลทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับการศึกษา พบว่า สัดส่วนจ านวนครูผู้สอนฯ ที่ได้รับการพัฒนา มาก
ที่สุด คือ ครูผู้สอนฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละที่ได้รับการพัฒนา 77.02 รองลงมาคือ
ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 46.90 และครูผู้สอนฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ของ สสวท. น้อยที่สุดคือ ครูผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 
13.51 
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ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
 มีโรงเรียนที่เช้าร่วมโครงการโรงเรียนสะเต็มศึกษา (Stem Education) ปีการศึกษา 2562 

เพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ก็ยังถือว่าเป็นจ านวนที่น้อย บางจังหวัด เช่น จังหวัดนครนายก มีความพยายามใน
การจัดโครงการอบรมปฏิบัติการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และนอกจากนี้
สถานศึกษายังมีความพยายาม จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน 8 กลุ่มสาระ โดยการใช้รูปแบบของสะเต็ม
ศึกษา  (STEM Education) ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติให้เห็นจริง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต  
ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงาม และความมีน้ าใจต่อกันสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน หน่วยงานทางการศึกษา ได้จัดให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูวิชาการ ด าเนินการติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ส่งผลให้ครู
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลดีต่อการติดตามประเมินผล  และนักเรียนส่วนใหญ่สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่ากิจกรรมการ
เรียนการสอนปกติ  เพราะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจึงให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีวิธีการด าเนินการให้บรรลุผล
ส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม ดังนี้คือ  
  2.1 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
สถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปต่อยอดในกระบวนการเรียนการสอนต่อไป ทั้งด้วย
ระบบทางไกล การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face และจากศูนย์สะเต็มศึกษาในพ้ืนที่  
  2.2 การบริหารจัดการของสถานศึกษาในพ้ืนที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมได้ อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่อบรม      
มีความเหมาะสม มีระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ที่รวดเร็ว เพียงพอต่อการใช้งาน และมีบุคลากรที่ เพียงพอ             
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
  2.3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการบูรณาการสะเต็มศึกษาเข้ากับกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ต่างๆ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
  3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้การสนับสนุน เช่นจัดสรรงบประมาณ 
และ สสวท. ให้ความช่วยเหลือ  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามโครงการ  
  2.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในระดับต่าง ๆ  
  2.5 ความร่วมมือจากวิทยากรเฉพาะด้านในสาขาวิชาจ าเป็นและขาดแคลน 
  2.6 มีการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษากับทุกกลุ่มสาระ 
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3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.การอบรมหลักสูตร STEM Education ระบบทางไกล
ของ สสวท. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนโดย
อิสระ แต่จ ากัดจ านวนไม่เกิน รุ่นละ 60 คน เป็นผลให้
สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันก าหนด 
ขณะที่บางแห่งกลับมีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมจ านวน
มาก 

ควรมอบหมายให้เขตพ้ืนที่ เป็นผู้บริหารจัดการ 
เกี่ยวกับจ านวนหรือสัดส่วนผู้เข้ารับการอบรมหรือ
ก าหนดโควต้าให้สถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วม
ลงทะเบียนอบรมให้ครอบคลุมทุกแห่งเพ่ือการ
พัฒนาที่ครอบคลุม 

2.ความไม่เพียงพอของวัสดุอุปกรณ์สื่อสะเต็ม 
 

1.ขอรับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
2.จัดซื้อ/ จัดท าเพ่ิมเติม 

3.การออกแบบการเรียนการสอน STEM ในเนื้อหาใหม่
นอกเหนือจากการอบรมของ สสวท. ของครูผู้สอน ยังมี
จ านวนน้อย  

สนับสนุนงบประมาณให้เขตพ้ืนที่ด าเนินการพัฒนา
ครูผู้สอน ให้สามารถออกแบบการเรียนการสอน 
STEM ในเนื้ อหาใหม่  และให้มีกิ จกรรมนิ เทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และน าเสนอ เผยแพร่ 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  4.1 ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมฯ เกี่ยวกับสื่อ วัสดุ ที่ใช้อบรมให้เพียงพอ เช่น ในการ
อบรมบางหลักสูตร มีสื่อในการปฏิบัติเพียง 4 ชุด ต่อผู้เข้ารับการอบรม 60 คน 
  4.2 การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยังเป็นเพียงระดับของการ “เชิญชวน” ให้เข้า
ร่วมจากผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือจัดการสอนทุกโรงเรียน 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 มารีวิทยา (สช.) อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี 

โรงเรียนจัดกิจกรรม "STEM Education"  
(Project Approach & Project Based  
Learning) Season IV นักเรียน ชั้น อ.1 - 
ม.6 การคัดเลือกที่เป็น Best มีการประเมิน
ถึง 3 ครั้ง และมีให้นักเรียนลงคะแนนเป็น
สติกเกอร์ของแต่ละฐานที่นักเรียนชอบ ฐาน
ใดมีคะแนนเป็นจ านวนสติกเกอร์มากสุดจะ
ได้รางวัล มีจ านวน  81 โครงงาน แบ่งเป็น
ชั้นอนุบาล 15 โครงงาน ชั้นประถมศึกษา 
36 โครงงาน   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 18 
โครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 
โครงงาน     
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ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

2 โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล
จันทบุรี 

ถ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด  อ.เมือง 
จ.จันทบุรี  
 

คณะครูและบุคลากรได้น าความรู้ที่ได้รับ
การอบรม STEM Education มาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน 
เช่น กิจกรรมเพาะถั่วงอก กิจกรรมกังหันลม  
กิจกรรมแม่เหล็ก กิจกรรมThink-Pair-
Share กิจกรรม Magic Milk กิจกรรม
ทดสอบดิน เป็นต้น 

3 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา
มิตรภาพที่ 171 

ต.นายายอาม  อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี  

โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ทุกคนเข้ารับการอบรม STEM Education 
ในระบบทางไกล และน าความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะกระบวนการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

4 โรงเรียนคลองขวาง  ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

5 โรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โครงการโรงเรือนมะยงชิด                      
6 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ อ.บ้านนา จ.นครนายก โครงงานเตาเผาขยะไร้ควัน 
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1.1.2 หลักสูตร Waldorf/Montesssori/High/Scope/BBL/PBL 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย  
ตารางที่ 4.2 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 

เขตตรวจราชการที่ 9 

สังกัด 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งหมด 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Waldorf Montessori High Scope BBL PBL อื่นๆ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 จันทบุร*ี 353 0 0 19 9.22 1 5.00 3 1.45 1 0.48 329 88.35 
 ตราด* 183 29 15.84 34 18.58 26 14.21 44 24.04 24 13.11 24 13.11 
 นครนายก* 205 2 0.98 15 7.32 4 1.95 45 21.95 15 7.32 166 80.98 
 ปราจีนบุร ี 256 0 0.00 1 0.39 2 0.78 3 1.17 1 0.39 0 0.00 
 สระแก้ว 293 0 0.00 1 0.34 1 0.34 151 51.54 263 89.76 121 41.30 
รวม 1,290 31 2.40 70 5.42 34 2.63 246 19.06 304 23.56 640 49.61 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีสถานศึกษาสถานศึกษาท่ีจัด
หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ด้วยหลักสูตรWaldorf/Montesssori/High Scope/BBL/PBL จ านวน  
1,290  โรงเรียน จากจ านวนสถานศึกษาที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตร พบว่า สถานศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ใช้หลักสูตรที่
หลากหลายซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจาก หลักสูตร Waldorf/Montesssori/ High Scope /BBL/PBL ในการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย ส าหรับหลักสูตรที่น ามาใช้มากที่สุดในที่นี้คือ หลักสูตร PBL คิดเป็นร้อยละ 23.56 
รองลงมาคือหลักสูตร BBL และหลักสูตร Montesssori  High Scope และ Waldorf ตามล าดับ  

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงาน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

สถานศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ส่วนใหญ่ จัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
รูปแบบ PBL รองลงมาคือรูปแบบ BBL (Brain-based Learning) ,  Montesssori , High Scope และ Waldorf 
ตามล าดับ ทั้งนี้การด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่ มีโครงการที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มี 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561  

นอกจากนี้ จากผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
ภายใต้การประสานงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ทั้งจากส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทั้ง 5 แห่งในพื้นที่ ท าให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ตระหนักและให้ความส าคัญการด าเนินงาน     
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การด าเนินการจัด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
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2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไร
บ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
       2.1 การจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูผู้สอน คณะผู้ท าการนิเทศ
ติดตาม 
  2.2 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 สถานศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เช่น กิจกรรมออมเงิน กิจกรรม
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมหนูน้อยสุขอนามัย กิจกรรมหนูน้อยนักศิลปะ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมเวทีคนเก่ง กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมคนดี โครงการยุวบัณฑิต  โครงงานวิทยาศาสตร์  
  2.4 การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยของหน่วยงานทางการศึ กษา             
ที่ต่อเนื่องทุกปี  
  2.5 สถานศึกษา ศึกษาและน าหลักสูตรทุกรูปแบบที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด รวมถึงมีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านอ่ืนๆ 
ด้วย  

 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที ่
การเรียนรู้เรื่องสื่อต่างๆ  ของ เช่น การสอนแบบ
มอนเตสเซอรี่ จ าเป็นต้องเสริมความรู้ให้ครูทุกปี
การศึกษา  เพราะสื่อแต่ละชนิด มีระดับการใช้  

ควรมีการอบรมการใช้สื่อทุกปีการศึกษา 

 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  - ไม่มี - 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 
(สพป.ปจ.2) 

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ต้นแบบ Montesssori/ การจัด
ประสบการณ์โดยใช้ Montesssori 

2 โรงเรียนมารีวิทยา
กบินทร์บุรี (สช.) 

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี MVK KIDS Easy Multilinguals 

3 โรงเรียนวัดแสลง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี  
 

โรงเรียนต้นแบบ Montesssori 

4 โรงเรียนวัดสิงห์ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี  โรงเรียนต้นแบบ BBL 
5 โรงเรียนวัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่  

จ.จันทบุรี 
โรงเรียนนวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน 

6 โรงเรียนอนุบาลตราด ต.บางพระ อ.เมืองตราด  
จ.ตราด 

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด 
เรกจิโอเอมิเลีย (Reggio Emilia) 
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1.1.3 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning 
ตารางที่ 4.3 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning 

เขตตรวจราชการที่ 9 

สังกัด 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

สถานศึกษาที่มีนวัตกรรม 
การจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
จ านวน  
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 จันทบุร ี 250 234 93.60 215 86.00 
 ตราด* 146 146 100 130 89.04 
 นครนายก 169 166 98.22 0 0.00 
 ปราจีนบุร ี 283 277 97.88 193 68.20 
 สระแก้ว 292 287 98.29 161 55.14 

รวม 1,140 1,110 97.36 699 61.32 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ในภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) จ านวน 1,110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.36 ส าหรับสถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมการจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) มีจ านวน 699 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 61.32 
จากจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 1,140 โรงเรียน ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด มีการจัดจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  พ้ืนที่จังหวัดตราดยังมีการรายงานตัวเลขสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมฯ 
มากที่สุดคือจ านวน 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.04 

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานทั้งในระบบสารสนเทศฯ และตาม
แบบ รต.62 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด         
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) และโครงการคูปองครู   ซึ่งครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาน าความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาการเรียนการสอน   
มีการน ารูปแบบการจัดกิจกรรม มาใช้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผู้เรียน  มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม น าผู้เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานและเรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานที่/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา และฝึกปฏิบัติจริง ครูผู้สอนยอมรับความสามารถในการแสดงออกและความคิดเห็นของผู้เรียน  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การด าเนินการ นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยโดยใช้กระบวนการ PLC และศึกษานิเทศก์ นอกจากนี้ สถานศึกษาแต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสัมภาษณ์ การประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเดน็การตรวจ ติดตาม อย่างไร
บ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)  

2.1 หน่วยงานทางการศึกษาสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานให้กับสถานศึกษา เพ่ือเป็น
งบประมาณแลกเป้า และสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

2.2 มีการก าหนดเป็นนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เช่น
พ้ืนที่ สพป.จันทบุรี เขต 2  

2.3 หน่วยงานทางการศึกษาจัดการอบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active  
Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.4 สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้ที่รองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยใช้ท าโครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียน  โครงการค่ายคณิตศาสตร์  โครงการวันวิทยาศาสตร์  โครงการสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการทักษะ
ชีวิต  โครงการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC และโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  

2.5 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีเครือข่ายและภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ที่พร้อมส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในพ้ืนที่ 

 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
ครูยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการ Active Learning 

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจน จริงจัง โดยใช้กิจกรรมการสังเกตชั้นเรียนและ
ให้ผลสะท้อนกลับ กับครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง(Active Learning) เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC 

 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  4.1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงควรก าหนด
เป็นนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อไป 
  4.2 จัดอบรมครูผู้สอนด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาให้เกิดการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดใหม่ๆ 
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5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนบ้านดงบัง 
(สพป.ปจ.1) 

อ.เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี 

การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ Active 
Learning 5 สาระหลัก 

2 โรงเรียยบ้านกุงประชา
สรรค์ (สพป.ปจ.2) 

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 

3 โรงเรียนอนุบาลวัด
คลองใหญ่ 

ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่  
จ.ตราด 

กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4 โรงเรียนเขาน้อย
วิทยาคม 

อ.เมือง จ.ตราด กิจกรรมยุวเกษตรกร 

5 โรงเรียนแหลมสิงห์
วิทยาคม 

อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี หลักสูตรการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ สู่ทักษะอาชีพ (หนึ่งห้องเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 
กิจกรรม /รายงานผลการจัดกิจกรรม /
ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน /วิจยัในชั้นเรียน 

6 โรงเรียนสุดแสวงวิทยา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี 

โครงงาน สื่อสิ่งประดิษฐ์ทุกเดือน 

7 โรงเรียนสวุรรณ
ประสิทธิ์                                                           
 
 
 
 
 

อ.องครักษ์  จ.นครนายก                                                                 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยให้นักเรียน
ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
การท ากิจกรรมในชั้นเรียนไม่ใช่ฟังครูสอน
บรรยายเพียงอย่างเดียว และให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าถาม กล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
วันที่ตรวจราชการ 10  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  

โรงเรียนไสวนันทวิทย์ (Swainunthawit School)  ตั้งอยู่เลขที่ 29 ต าบลหนองเสม็ด อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 18 คน มีนักเรียน จ านวน 224  คน 

     โรงเรียนไสวนันทวิทย์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่ นแบบลงมื อปฏิบั ติ จริ ง  แบบใช้ กร ะบวนการคิ ด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยเน้นเรื่องความสามารถใน
การอ่านและเขียน  ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษของผู้ เรียนโดยวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคลและน านักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน
มาแก้ปัญหาในการซ่อมเสริมทั้ งด้ านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้านความสามารถในการคิดค านวณ ครูจะใช้
วิธีการพิเศษเป็นรายบุคคลและให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมและมี

การจัดค่ายอัจฉริยะภาพโดยน านักเรียนที่มีปัญหา ด้านการเรียนมาพัฒนาในช่วงปิดเทอม ด้านความสามารถในการมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งโรงเรียน
ไสวนันทวิทย์ เป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จัก
ตั้งค าถาม อภิปราย และแสดงความคิดเห็น แก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบโดยใช้บทบาทกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนได้จัดค่าย Play & Learn และค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็น
คนช่างสังเกต และรู้จักแก้ปัญหาเป็น ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมเรียนเสริม เพ่ือเตรียมสอบ O–Net และ กิจกรรมติว NT 
มีการนิเทศ ติดตาม โดยให้ครูเป็นผู้วัดผลและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง และจัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน โดยการจัด โครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
กิจกรรมศีล สมาธิ ปัญญา ในนักเรียนได้ฝึกการรักษาศีล มีสมาธิ สร้างความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ให้แก่นักเรียนโดย
การมอบหมายให้พ่ีดูแลน้องในบางกรณี เพ่ือฝึกฝนการความรับผิดชอบ จัดโครงการเก่าของพ่ีใหม่ของหนูเพ่ือสร้าง
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปันสิ่งของที่เหลือใช้และตนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว โดยการรับบริจาคเสื้อผ้าที่มี
ขนาดเล็กให้กับน้องๆที่สามารถใส่ได้รวมถึงโครงการจิตสาธารณะขยะเป็นเงิน ฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของที่
ใช้แล้วสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ หรือเมื่อไม่ใช้แล้วยังสามารถน าสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินเพ่ือเพ่ิมมูลล่าให้กับ
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สิ่งของเหล่านั้น และยังท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของ และสามารถท าตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในเรื่องของ
การคัดแยกขยะ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการรับผิดชอบต่อส่งคมในการทิ้งขยะให้ถูกที ถูกประเภทอีกด้วย 

จุดเด่น ของโรงเรียนไสวนันทวิทย์ 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดี

ขอโรงเรียน มีจิตอาสา ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คิดเป็น ท าเป็น มีจุดเด่น จุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ทักษะชีวิต 

2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได้ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมีความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รู้จักประหยัด อนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร 

4. ผู้เรียนได้ร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และศิลปะอย่างต่อเนื่อง เช่น การแข่งขันศิลปะหัต
กรรม  การแข่งขัน Open House การตอบค าถามวิชาการ TK champion test เวทีคนเก่ง และได้รับรางวัลต่างๆ 
เช่น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยต่างๆ 

5. ผู้เรียนได้ร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายฯ  

6. ผู้เรียนมีอิสระสามารถน าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ นักเรียนของโรงเรียนไสวนันทวิทย์จะมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 

7 . ผู้ เ รี ยนสามารถ
อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน ระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) สูงกว่าระดับชาติ ระดับเขตและ
ระดับจังหวัด รวมทั้งผลการสอบ (O-
NET) เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด จาก 
118 โรงเรียน เป็นปีที่ 3 (2559-2561) 

8. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสระว่ายน้ า และสนามเด็กเล่น ให้นักเรียนได้ออกก าลังท า
ให้นักเรียนทีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ แข็งแรง 

9. มีห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
รายวิชา และตามความสนใจ 

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
โรงเรียนไสวนันทวิทย์จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา โดย

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถน ากระบวนการคิดไปบูรณาการ
แก้ปัญหาในกระบวนการการเรียนการสอนละรายวิชาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลัก 
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PDCA การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสูงสุด มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรี ยนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น กิจกรรมต่างๆ มี
ความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ฝึกการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียน สร้างนิสัยช่างสังเกตการตั้งค าถามน าไปสู่การ
ทดลอง เพ่ือให้ได้ค าตอบของข้อสงสัยด้วยตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนไสวนันทวิทย์ได้จัดท าแบบเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาสติปัญญา มีการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การ
น าหลักสูตรไปใช้ การจัดท าแผนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

วิธีด าเนินการ 
1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2. คณะท างานด าเนินการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
โรงเรียน และวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมของบริบทในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนของโรงเรียนไสวนันทวิทย์มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน 

3. คณะท างานพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT เพ่ือหาจุดเด่น 
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. คณะท างาน ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนที่ผ่านมา  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

5. คณะท างาน ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับสาระการเรียนเนื้อหาทั่วไป เนื้อหา
เกี่ยวกับท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ และความรู้จากการศึกษาอบรมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.น าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ 

9.ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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นอกจากนี้ครูโรงเรียนไสวนันทวิทย์ทุกคนมีความรู้และน าวิธีการสอนในหลายรูปแบบมาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนเช่น วิธีการสอนแบบBBL [Brain Based Learning] 
วิธีการสอนแบบโครงการ [ProjectApproach] การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน [Project-Based Learning] มีการ
จัดท าแผนการสอนและการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา หลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดสภาพแวดล้อม ปลูกฝังวัฒนธรรม ส่งเสริมความเป็น
ไทย ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ลักษณะของแผนการ
จัดการเรียนรู้เป็นการบูรณาการ จัด  กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในด้านวิธีการเรียนรู้ 
เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจ  

ครูโรงเรียนไสวนันทวิทย์ทุกคนมีการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน ฝึกการ
ใช้ตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบ สนทนา แสดงความคิดเห็น ได้ลง
มือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การ
สังเกต การส ารวจ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาค าตอบ ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ในแผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดข้อตกลงของชั้นเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน สามารถเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี และสร้างการยอมรับโดยฝึก
การท างานเป็นกลุ่ม โดยโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดและใช้
แหล่งการเรียนรู้สื่อภายนอกห้องเรียนมีความหลากหลายคุ้มค่า ตอบสนองความสนใจความต้องการของเด็กเป็น
รายบุคคลจัดบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และส่งเสริมให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน โรงเรียนจั ด
สภาพแวดล้อมทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนการเรียนรู้พฤกษาศาสตร์เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
โรงเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม รู้จัก
ความรับผิดชอบในการร่วมดูแลพืชผักสวนครัว 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น และเป็นวัสดุเหลือใช้ โดยยึดหลักเป็นสื่อที่มีคุณภาพและประหยัด นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมการผลิตสื่อ ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินการใช้หลักสูตร วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนและชุมชน น าข้อมูลจากผลการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผลการนิเทศ จากการนิเทศ จ านวน 6 ด้าน ก ากับติดตาม ผลการวิเคราะห์การใช้
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนา สามารถน าไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อย ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ และ
ได้รับอุดหนุนจากรัฐไม่เพียงพอ 

 

 
 



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    90   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1.4 ทักษะการพูด อ่าน เขียน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 4.4 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 

จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ป.1 – ม.6)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาอังกฤษ  
(คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล          
ทักษะภาษาอังกฤษ       
ระดับดี ขึ้นไป  (คน) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 จันทบุรี 52,541 31,550 60.05 
 ตราด* 28,090 16,489 58.70 
 นครนายก 29,627 14,724 49.70 
 ปราจีนบุรี 41,511 17,432 41.99 
 สระแก้ว 43,868 26,561 60.55 

รวม 195,637 106,756 54.56 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1 – ม.6)  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ทั้งสิ้น 
จ านวน 195,637 คน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป จ านวน 106,756 คน คิด
เป็น    ร้อยละ 54.56 ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า นักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีร้อยละผ่านเกณฑ์และ
ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป มากที่สุดคือ 60.55 รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี มีร้อยละใกล้เคียงกัน
คือ 60.05 ส าหรับนักเรียนพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีร้อยละนักเรียนผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับดีขึ้นไป น้อยที่สุดคือ 41.99 

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานทั้งในระบบสารสนเทศฯ และตาม
แบบ รต.62 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ใน
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

สถานศึกษาจะมีครูผู้สอนที่จบเอกภาษาอังกฤษ หรือหากครูผู้สอน ไม่จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง 
ทางสถานศึกษาจะส่งครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนภาษาอังกฤษครบทุกคน ในการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การบริหารจัดการเวลาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร นอกจากนี้สถานศึกษา ร้อยละ 100  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น  

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ 
- ป้ายนิเทศ ป้ายค าศัพท์ในห้องเรียนวันละอย่างน้อย 1 ค า 
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- สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  
DLTV/DLIT 

- บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบียบ 
มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้กระดานด ามากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย/รูปร่างของ
นักเรียน เป็นต้น 

- สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น มีมุม
วิชาการต่าง ๆ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน 

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ 
- บรรยากาศการเรียนรู้ที่ร่มรื่น สะอาด และสวยงาม ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น 

ป้ายสถานที่ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ค าศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับสถานที่ บุคคล แหล่งเรียนรู้  English 
Zone 

- จัดชมรม กลุ่มสนใจภาษาอังกฤษแหล่งเรียนรู้สถานที่ส าคัญ  
- จัดกิจกรรม โครงการ ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เช่น 

ภาษาอังกฤษวันละค า, English Today โครงการห้องเรียนพิเศษ English program ร่วมกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 
กล้าคิด กล้าท า” (สพป.จันทบุรี เขต 1) จัดงานเปิดโลกวิชาการและน าเสนอการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่าง ๆ 
เช่น การเล่นเกมส์ การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนและการน าเสนอของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นต้น 

- ร่วมกิจกรรม EP Open House กับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีความตื่นตัวและส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยส่ง

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค รวมทั้งจัดค่ายวิชาการ O - NET เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการเตรียมความ
พร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O – NET) นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่พบว่ามีความต้องการหนังสือที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพร้อมของผู้เรียน 

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
       2.1 หน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญ ส่งเสริมการพัฒนาครูด้าน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เช่น พ้ืนที่
จังหวัดตราด ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดทดสอบการออกเสียงด้วยส าเนียง CNN เทอมละ 1 ครั้ง จัดค่าย
ภาษาอังกฤษ  จัดทดสอบการอ่านออกเสียง แบบ Phonics  โครงการ English Junior โครงการการทดสอบเพื่อ
พัฒนาความสามารถทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR จัดให้มีครูต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม
แข่งขันการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการสนทนาระหว่างครูต่างชาติและนักเรียน จัดให้ครูต่างชาติและ
นักเรียนพูดสนทนาทักทายกันในกิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้า จัดให้มีกิจกรรมชุมชุมส าหรับนักเรียน ที่อ่อนในกลุ่ม
สาระภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
  2.2 การรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน จัดท าสื่อการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการนิเทศติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู เช่น เครือข่ายพัฒนาจันท์ 1 โมเดล จ านวน 
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10 เครือข่าย สพป.จันทบุรี เขต 1 เพ่ือสนับสนุนการนิเทศติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และยังมีการ
สร้างกลุ่มเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือแบ่งปันด้านสื่อการสอนอีกด้วย 
  2.3 มีการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
เช่น การจัดโครงการเข้าค่ายเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา เป็นต้น  
  2.4 มีกระบวนการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ ภายใต้
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
  2.5 หน่วยงาน กศน. มีการก าหนดให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ
ลงทะเบียนรายวิชาทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับประชาชนด้วย  

 3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  
  - ไม่มี - 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  4.1 ควรจัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษแบบเข้ม จากเจ้าของ
ภาษา อย่างต่อเนื่อง ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

4.2 จัดท าหนังสือ หรือเอกสารที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 
4.3 ส่งเสริมให้มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนบ้านคลอง
พร้าว 

ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง  
จ.ตราด 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โดยการจ้างครูต่างชาติ โดยใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนเอง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เช่น 
English Camp กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย
ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม/ชุมนุม
ภาษาอังกฤษ โดยมีอาสาสมัครต่างชาติ 
ที่เป็นนักท่องเที่ยวมาร่วมท ากิจกรรม
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน จากผล 
การด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียน 
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษทั้ง
ในระดับชาติและระดับจังหวัด 

2 โรงเรียนสฤษดิเดช 
 

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  
 

1.จัดการเรียนการสอนเน้นไวยากรณ์การ
เขียนโดยครูชาวไทยและเน้นการฟังการพูด
โดยครูชาวต่างชาติ 
2. .ให้นักเรียนฝึกการฟังจากครูชาวต่างชาติ
โดยฟังจากเทป เพลงสากลจากนิทานต่างๆ 
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ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

ในสื่อออลไลน์ ดูภาพยนตร์ที่เป็นเสียงพากย์
ภาษาอังกฤษ 
3. จัดค่ายภาษาอังกฤษโดยวิทยากร
ชาวต่างชาติ 
4. วัดคุณภาพการฟังจากการทดสอบ
ทางด้านภาษา 

3 โรงเรียนบ้านคลอง
มะขาม 

ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่   
จ.ตราด 

เทคนิคการใช้ เพลงแร็พ สอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษน า
เพลงแร็พมาเป็นสื่อและเป็นแนวทางในการ
ท่องค าศัพท์ ประกอบท านองและท่าทาง  
ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความ
สนุกสนาน นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
ส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ สามารถจ าค าศัพท์ได้มาก
ยิ่งขึ้นและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
ในการสอนภาษาอังกฤษของครูมากยิ่งขึ้น 

4 โรงเรียนตราษตระการ
คุณ 

อ. เมือง จ.ตราด โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา อังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เช่น การจัดค่ายส่งเสริมการ
ใช้ภาษาสู่มาตรฐานสากล การสื่อสาร 2 
ภาษา ค่าย Big Brother English Camp  
ค่าย Broadcasting ค่าย Learn and 
Travel in Foreign Country ค่าย 
Crossword Language Etc. 

5 โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมืองปราจีนบุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

-การออกเสียงภาษาอังกฤษโดยสถาบัน 
THambrit 
-การเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Smart Class 
Room)   

6 โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม 

อ.เมืองนครนายก  
จ.นครนายก 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเพลง 

7 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.จันทบุรี  

1) ป้ายค าภาษาอังกฤษ/ ค าศัพท์ที่ควรรู้ 
เกี่ยวกับสถานที่ บุคคล แหล่งเรียนรู้ 
2) จัดชมรม กลุ่มสนใจภาษา 
อังกฤษแหล่งเรียนรู้สถานที่ส าคัญ 
3) บรรยากาศการเรียนรู้ที่ร่มรื่น สะอาด 
และสวยงาม 
4) จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  

8 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์  ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี  
จ.จันทบุรี  
 

1.ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาอังกฤษวันละค า 
3. การจัดการเรียนรู้ผ่าน DLTV 

 



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    94   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1.5 การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 
ตัวชี้ วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

The Common European Framework of Reference for Languages หรื อ CEFR คื อ ตั ววั ด
มาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ไล่ตั้งแต่ A1 
ส าหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึง C2 ส าหรับระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งการสร้างมาตรฐานนี้ขึ้นมาท าให้ง่ายต่อทั้งการเรียนและการ
สอน 

ระดับ C2 (Proficient) คือ เข้าใจและมองเห็นภาพได้ทั้งจากการอ่านหรือได้ยินอย่างชัดเจน สามารถ
สรุปข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง น ามาปรับค าและเชื่อมโยงถึงกันได้ มีความรู้ มี
ความเข้าใจภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
คล่องแคล่วแม้ว่าจะเป็นบริบทค าพูดที่มีความซับซ้อน 

ระดับ C1 (Proficient) คือ เข้าใจความต้องการที่หลากหลายหรือหนังสือที่มีความยาวได้ มีความรู้ 
ความเข้าใจภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
คล่องแคล่วและไม่ใช้เวลานานมากนัก แต่ยังคงใช้ภาษาในการพูดคุยตั้งแต่
ระดับไม่เป็นทางการไปจนถึงทางการได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถท าความ
เข้าใจและเขียนเรื่องซับซ้อนออกมาได้ 

ระดับ B2 (Intermediate) คือ เข้าใจใจความหลักของเรื่องราวที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม รวมถึงในเชิงของความเชี่ยวชาญพิเศษ สามารถสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ โดยปราศจากความเครียด สามารถเขียนอธิบายเนื้อหาได้
หลากหลายหัวข้อ และอธิบายปัญหาจากการบอกข้อดีข้อเสียได้ 

ระดับ B1 (Intermediate) คือ เข้าใจจุดประสงค์หลักของสถานการณ์ที่เป็นพ้ืนฐาน เช่น ที่ท างาน
งาน, โรงเรียน, การท่องเที่ยว เป็นต้น สามารถจัดการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท่องเที่ยว สามารถสื่อสารด้วยเรื่องที่คุ้นเคยอยู่แล้วได้ และ
สามารถอธิบายประสบการณ์ของเหตุการณ์, ความฝัน, ความต้องการส่วนตัว 
ด้วยเหตุผลหรือมีลักษณะเป็นแผนการได้ 

ระดับ A2 (Beginner) คือ เข้าใจประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน สามารถสื่อสารเรื่องที่เป็นกิจวัตร
หรือคุ้นเคยอยู่แล้วได้ และสามารถอธิบายประวัติอย่างง่ายของตัวเองได้ 

ระดับ A1 (Beginner) คือ เข้าใจประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ถามและ
ตอบค าถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น ของที่มี สถานที่อยู่อาศัย 
และสามารถโต้ตอบกับผู้อ่ืนได้ แต่ต้องพูดช้าและชัดเจน 

ที่มาข้อมูล : https://www.engtricks.com/cefr/ 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.engtricks.com/cefr/
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ตารางที่ 4.5 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 

จ านวนครู 
ที่เข้ารับ 

การทดสอบ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
(CEFR) (คน) 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ (CEFR) 

Below A1 

ครูที่ผ่านการทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ A1 

ครูที่ผ่านการทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ A2 

ครูที่ผ่านการทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ B1 

ครูที่ผ่านการทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ B2 

ครูที่ผ่านการทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ C1 

ครูที่ผ่านการทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ C2 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จันทบุรี 389 23 5.91 91 23.39 225 57.84 40 10.28 9 2.31 1 0.26 0 0.00 
ตราด 249 17 6.83 83 33.33 114 45.78 30 12.05 2 0.80 3 1.20 0 0.00 
นครนายก* 98 13 13.27 17 17.35 39 39.80 23 23.47 4 4.08 1 1.02 1 1.02 
ปราจีนบุรี 3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
สระแก้ว 86 1 1.16 25 29.07 56 65.12 4 4.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 825 54 6.54 216 26.18 435 52.72 99 12.00 15 1.81 5 0.60 1 0.12 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.5 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จากจ านวนครูที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR)  พ้ืนที่
เขตตรวจราชการที่ 9 ทั้งสิ้น จ านวน 825 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ CEFR รวมทั้งสิ้นจ านวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีครูผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ A2 มากที่สุด จ านวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 52.72 รองลงมาคือระดับ 
A2 และระดับ B1 ตามล าดับ ทั้งนี้ มีครูที่ผ่านการทดสอบระดับ C2 น้อยที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดจันทบุรี มีผลการรายงานครูผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ 
A2 มากที่สุด จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 57.84  ส าหรับครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบ CFFR ระดับ C1 และ C2 
มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ตราด และนครนายก  

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานทั้งในระบบสารสนเทศฯ และตาม
แบบ รต.62 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ใน
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

จ านวนครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลจากการสอบ CEFR พ.ศ. 2559 ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2559 และอยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ 
CEFR ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ของแต่ละโรงเรียน จึงยังไม่มีผลการทดสอบ CEFR  เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐาน 
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป   

หลังจากครูได้เข้ารับการทดสอบ CEFR  ได้รับทราบผลคะแนนและระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
ด้านการอ่าน (Reading) และด้านการฟัง(Listening) เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้มีความตระหนักและพัฒนาตนเอง
หลากหลายวิธี เช่น การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาษา การฝึกทักษะการอ่านและฟังจากสื่อต่างๆ รวมถึงการสมัคร
เข้ารับการอบรม BOOT CAMP ส่งผลให้เกิดการน ามาใช้กับผู้เรียน และเกิดการขยายผลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัด
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การศึกษาในพ้ืนที่ เช่น จังหวัดนครนายก มีครูที่ผ่านการทดสอบระดับ C2 จ านวน 1 คน และ สพป.นครนายก ขยาย
ผลให้ครูที่ผ่านการทดสอบระดับ B1-C2 จ านวน 13 คน และได้รับการอบรม Boot Camp น าความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับเขตพ้ืนที่ PEER Center และ
โรงเรียนในพ้ืนที่ สพป.นครนายก  

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
       2.1 การนิเทศ ก ากับติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน เตรียมความพร้อมด้วยตนเอง ส าหรับการทดสอบวัด
ความสามารถแบบต่างๆ เช่น การเข้ารับการอบรมคูปองครู บทเรียนออนไลน์ หรือใช้กระบวนการ PLC การฝึก
ทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อต่างๆ เป็นต้น 

 

 3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนให้เข้ารับการทดสอบ
ต่อเนื่อง ทุกๆ 3 ปี 

- ควรทดสอบครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. 1 และครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษทุกคนควรเข้ารับการทดสอบต่อเนื่อง 
- ควรมีการก ากับ นิเทศ ติดตาม ต่อเนื่อง 
- ควรมีการให้รางวัล ยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ 
C1 C2 

ขาดความสะดวกในการรับการทดสอบ CEFR ท าให้ครู
ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ ตามก าหนด 

ควรจัดหาหน่วยทดสอบที่มีมาตรฐานจัดให้บริการใน
พ้ืนที่ 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  4.1 ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายการยกระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของครู  จัดให้มีการทดสอบครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. 1 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน โดยมีการก ากับ 
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัล ยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ C1 C2 
  4.2 สนับสนุนระบบการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  4.3 การส่งเสริม ให้รางวัล เช่น รางวัลยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ C1 C2 รางวัลเชิดชูเกียรติ
ครูที่จบไม่ตรงสาขา แต่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดี 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนสฤษดิเดช ต. วัดใหม่ อ.เมือง 
จ.จันทบุรี  
 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาครูและ
นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์
ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
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ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ต.ตลาด  อ.เมือง 
จ.จันทบุรี  
 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้งด้านครูและ
นักเรียน  

3 โรงเรียนโป่งน้ าร้อน
วิทยาคม 

อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี โครงการยกระดับความสามารถของครู 
จัดคอร์ส สอนพิเศษภาษาอังกฤษให้เพ่ือนครู 

4 สตรีประเสริฐศิลป์ อ. เมือง จ.ตราด ครูผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ C1 
5 เขาสมิงวิทยาคม จง

จินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 
อ. เขาสมิง จ.ตราด ครูผ่านการทดสอบ CEFR ระดับ C1 

 
1.1.6 ทักษะการคิดวิเคราะห ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตารางที่ 4.6 แสดงร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เขตตรวจราชการที่ 9 

สังกัด 

จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งหมด  
ปีการศึกษา 2561 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่าน
การประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห์ 

นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่าน
การประเมินทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ 

นักเรียน/นักศึกษาที่มีผล
การประเมินทักษะ 
การคิดวิเคราะห์           

ระดับดี หรือดีเด่น 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน (คน) คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน (คน) คิดเป็น
ร้อยละ 

จันทบุรี* 72,309 2,074 2.87 57,982 80.19 43,880 60.68 
ตราด* 35,144 674 1.92 29,775 84.72 17,752 50.51 
นครนายก* 31,196 1,197 3.84 30,234 96.92 19,443 62.33 
ปราจีนบุรี 35,789 678 1.89 33,857 94.60 2,408 6.73 
สระแก้ว* 108,339 327 0.30 54,214 50.04 39,799 36.73 

รวม 282,777 4,950 1.75 206,062  72.87 123,282 43.59 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.6 แสดงร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนทั้งสิ้น 
282,777 คน โดยมีนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 206,062 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 72.87 ในจ านวนนี้ เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดี หรือดีเด่น 
จ านวน 123,282 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.82 จากจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมิน และคิดเป็น    
ร้อยละ 43.59 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า นักเรียน/นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก มีร้อยละของ
นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ มากท่ีสุดคือ 96.92 รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี        
มีร้อยละไกล้เคียงกันคือ 94.60 ส าหรับร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์  
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น้อยที่สุดคือ จังหวัดสระแก้ว ส าหรับจังหวัดที่มีร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีผ่านการประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ ระดับดีหรือดีเด่นมากที่สุดคือจังหวัดนครนายก รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 62.33 และ 
60.68 ตามล าดับ ส าหรับจังหวัดที่มีร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี
หรือดีเด่น น้อยที่สุดคือจังหวัดปราจีนบุรี 

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานทั้งในระบบสารสนเทศฯ และตาม
แบบ รต.62 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด          
ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที ่9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดให้มีคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาและด าเนินการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด E- Library จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหา
เป็นหลัก  จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีและคนเก่ง  จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างชิ้นงานจากความคิดสร้างสรรค์ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ ท า
ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร
ครูในเรื่องของการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน และน าไปสู่การส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จักคิดค้นศึกษาแยกแยะ เข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม เน้นพัฒนาครูทุกคนให้มีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ ๆ  

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

1) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่แสดงให้เห็นถึง ความตระหนักและให้ความส าคัญของหน่วยงาน 
สถานศึกษาในพ้ืนที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี มีแผนปฏิบัติการ จัดท าโครงการให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 
และสมรรถนะพ้ืนฐาน และการจัดท าโครงการ จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียน
นักศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ 
สพป. จันทบุรี เขต 1 ที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ 
  2) โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่หลากหลายในพ้ืนที่ เช่น โครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเชิงบูรณาการที่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน โดย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในการรายงานประเมินตนเองของแต่ละโรงเรียน โครงการ การนิเทศ ติดตามภายใน
ของโรงเรียนกิจกรรม PLC เป็นต้น 
  3) มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน นักศึกษา เช่น พ้ืนที่
จังหวัดนครนายก มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ อาชีวศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับอาชีวศึกษา 
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(สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ)  กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ) พ้ืนที่ สพม. 7 
ส่งเสริมการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม 
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากชุมนุมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด, 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาเพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน IS3, โครงงานในกลุ่มสาระต่างๆ, กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และผ่านแบบทดสอบโอเน็ต, แบบทดสอบ PISA เป็นต้น 
   

 3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  
  - ไม่มี - 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เห็นควรก าหนดให้
เป็นนโยบาย และสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนประณีต
วิทยาคม 

ต.ประณีต อ.เขาสมิง  
จ.ตราด 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา 

2 โรงเรียนเกาะกูด
วิทยาคม 

ต. เกาะกูด อ.เกาะกูด  
จ.ตราด 

กระบวนการเรียนรู้ “จิตตปัญญาศึกษา” 
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 

3 โรงเรียนวัดหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่  
จ.จันทบุรี  

กิจกรรมอวกาศสามมิติ 

4 โรงเรียนวัดดอนตาล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี  
จ.จันทบุรี  

กิจกรรมบันได 5 ขั้น 

5 โรงเรียนสวุรรณ
ประสิทธิ์ 

 

อ.องครักษ์ จ.นครนายก ค่ายคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการ
วางแผน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6 โรงเรียนมาลาสวรรค์
พิทยา 

อ.บ้านนา จ.นครนายก ห้องเรียน Creative Thinking Learning 
Center เป็นห้องเรียนส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์และเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ชั้น 
อ.3 - ป.3 
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1.1.7 การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
ตารางที่ 4.7 แสดงร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.7 แสดงร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ 

(EchoVE) พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 โดยมียอดผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ 
(EchoVE) ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 2,571 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 9,069 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 
(ยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรี) และเป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 152 คน จากจ านวนครูทั้งสิ้น 433 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.10 (ยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรี) จากผลการรายงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 4 แห่งรายงานการ
จัดเก็บข้อมูล 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า นักเรียน/นักศึกษา และครู ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีร้อยละของ
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) มากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดนครนายก 
ส าหรับนักเรียน/นักศึกษาและครู ของจังหวัดจันทบุรี มีร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
ก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) น้อยที่สุด 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

ส าหรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) พบว่า มีนักเรียนนักศึกษา
มาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) จ านวนน้อยมาก โดยในภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 
30 นอกจากนี้ จ านวนครูผู้มาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) ก็มีจ านวนน้อย
มากเช่นกัน ทั้งนี้รูปแบบการใช้ EchoVE แอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวะ และ
ประชาชนทั่วไป สามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ Android และ IOS ซึ่งบทเรียนต่างๆ ได้รับการออกแบบตามหลักการ
เรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนผ่านการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ฝึกภาษาได้แบบไม่ต้องกลัวผิด 
ผ่านระบบฟีคแบค 5 ระดับ ที่สามารถประเมินผลได้ว่าพูดหรือออกเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ เหมือนฝึกฝนกับเจ้าของ
ภาษา ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่านการท าแบบฝึกหัด ทั้งการพูดและการเขียนจากประโยคภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น Role Play ระบบพิเศษ ที่ช่วยจ าลองสถานการณ์ และสร้างบทบาทสมมุติ 
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) แบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ - หมวดสาขาเฉพาะทาง 9 
หมวด แบ่งตามสาขาวิชา คือ อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรม, ประมง, 

จังหวัด 
จ านวนครูที่สอน

ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

(คน) 

ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
ครู นักเรียน/นักศึกษา 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
จันทบุรี* 265 5,013 64 24.15 603 12.03 
ตราด* 99 2,715 30 33.33 800 29.46 
นครนายก* 55 914 44 80.75 741 81.11 
ปราจีนบุรี N/A N/A 18 N/A 1,320 N/A 
สระแก้ว* 14 427 14 100.00 427 100.00 

รวม 433 9,069 152 35.10 2,571 28.34 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 |  101   

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หมวดภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 1 หมวด  

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
       การให้ความส าคัญต่อนโยบายของสถานศึกษาในพ้ืนที่ สถานศึกษาสนับสนุนการเข้าถึงด้วย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง ท าให้เข้าถึงวีดีโอบทเรียนที่ออกแบบมาเพ่ือ
ช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้นได้ด ี 

 3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
- ระบบเครือข่าย - ควรมีการปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้น 
- อุปกรณ์ในการใช้งาน Echo VE - ในห้องเรียนควรมีเครื่องแท็บเล็ต Smart Phone 

คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และมีระบบ Internet 
สถานศึกษาอ่ืนไม่ได้เข้ามาใช้บริการศูนย์พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอ่ืนใน อศจ.เข้ามาใช้
บริการศูนย์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ  
(ECHO VE) 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 วิทยาลัยเทคนิคตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง  
จ.ตราด 

การใช้แอปพลิเคชั่น Echove                  
เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ 

2 วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี 

อ.เมืองปราจีนบุรี   
จ.ปราจีนบุรี 

ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่
อาชีพ (EchoVE) 

3 วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน 

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่
อาชีพ (EchoVE) 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพวงคราม 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
วันที่ตรวจราชการ  30  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  

จากการลงพ้ืนที่โรงเรียนพวงคราม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย         
ที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ผู้ เรียน มีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน      
มีการวางแผน ออกแบบกิจกรมและด าเนินงานตามแผนที่
เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยโรงเรียนให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ในระดับสูง  

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นมืออาชีพ มีความรู้  ความสามารถและความความเชี่ยวชาญ                
ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ดูแลเอาใจใส่บุคลากรดี มีการกระจายอ านาจ มีระบบการวางแผน 
ก ากับติดตาม การประเมินผลและรายงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในผู้บริหาร                   
มีความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม และวิสัยทัศน์กว้างไกลโรงเรียนมีสภาพคล่องด้านการเงิน
เพียงพอที่จะจัดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่ดีให้กับบุคลากร ท าให้ครูส่วนใหญ่ท างานกับโรงเรียนมานาน 
และมีความเชี่ยวชาญ ในการสอนประสบการณ์และทีมงานที่เข้มแข็งบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใน
การจัดการเรียนการสอน ครูมีใบประกอบวิชาชีพ มีความประพฤติและสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน       
มีการเอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง  ครูมีความรู้ความสามารถตรง
กับวิชาที่ตนเองสอน  มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จและมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน บุคลากร   
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มีคุณภาพ มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดย จัดให้มีการเรียนการสอน ๔ ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากัมพูชา โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพหุภาษา มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ทักษะทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ 
โรงเรียนได้น าหลักสูตร My First English Adventure ของ 
Dr. Yael Benjarano จากประเทศอิสราเอล มาใช้ กั บ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   ส าหรับในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนจัดท า
หลักสูตรA.E.C (Advance English Class) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน 5 รายวิชา ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ  โดยครูชาวต่างชาติที่ผ่านกระบวนการคัดสรร
ครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสอนเป็นอย่างดี มีการพัฒนาครูไทยให้มีความรู้และ
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบมีการวางแผนการวิเคราะห์การจัดท าหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันแบบ Team Teaching และส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ไปจนถึงระดับชั้นที่สูงขึ้นท าให้การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยน าหลักสูตรที่สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
     โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสูง  ผู้ปกครองบางส่วนค้างค่าเล่า
เรียนประกอบกับโรงเรียนอยู่ห่างจากชุมชน ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ้นในการับส่งบุตรหลาน
มาเรียน  ขาดการสนับสนุนและการจัดสวัสดิการที่ดีต่อครูเอกชนจากรัฐบาล  มีโรงเรียนของรัฐและเอกชนตั้งอยู่
จ านวนมากในเขตบริการของโรงเรียนท าให้มีการแข่งขันสูง  ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลให้ผู้ปกครองส่วน
หนึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ จ าเป็นต้องย้ายบุตร-หลานไปเรียนในสถานศึกษาของรัฐ  มีการประกาศ
ข้าราชการครูและข้าราชการอ่ืนๆบ่อยครั้งโดยเฉพาะที่จังหวัดสระแก้ว และมักจะเปิดรับช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน
ท าให้ครูโรงเรียนเอกชนลาออกไปสอบอยู่เสมอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถ่ายโอนภารกิจในการจัด
การศึกษาและสถานศึกษาไปสังกัด  เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเด็กจะได้รับการดูแลมากกว่าเดิมและไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งส่งเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์ก่อน  ค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ้นมาก ท าให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
         รัฐควรช่วยเงินอุดหนุนนักเรียนต่อหัวให้
โรงเรียนเอกชนตามสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง เพ่ือ
ไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน และโรงเรียนได้มี เงิน
เพียงพอในการจ่ายเงินเดือนและให้สวัสดิการเท่าเทียม
กับภาครัฐเพ่ือขวัญก าลังใจในการท างาน และเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้        
ในศตวรรษที่ 21 

ตารางที่ 4.8 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เขตตรวจราชการที่ 9 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
สอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จ านวนรวม

ทั้งสิ้น  
คิดเป็น
ร้อยละ ด าเนินการ  

(แห่ง) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 250 250 100.00 250 100.00 

ตราด 146 146 100.00 146 100.00 

นครนายก 169 145 85.80 169 85.80 

ปราจีนบุรี 283 283 100.00 283 100.00 

สระแก้ว 308 308 100.00 308 100.00 

รวม 1,156 1,132 97.92 1,156 97.92 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจ านวน 1,132 แห่ง จาก
จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 1,156 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.92 จากจ านวนสถานศึกษาที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรายงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสระแก้วมีจ านวนสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี 
และจันทบุรีตามล าดับ ส าหรับจังหวัดนครนายก มีร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุดคือ 85.80  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ในภาพรวม สถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 97.92 ของหน่วยงานทางการศึกษาใน
พ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนา ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามหลักสูตรกลาง และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนครูผู้สอนได้มี   
การพัฒนาตนเองจากโครงการคูปองครูเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 จากสถาบันต่าง ๆ  
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และจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการเรียนรู้ตามความต้องการและได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งจัดกิจกรรม              
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง 
(civic education) เข้ากับโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  
ผ่าน กระบวนการคิด ขั้นสูง GPAS  5 Steps เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม. 
เขต 17 พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEC ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น 

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
  2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เช่น สพป. จันทบุรี เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)               
ทั้งในระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.2 หน่วยงาน สถานศึกษามีการด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ     
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย เช่น สพม.7 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)               
ได้ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ กับบุคลากรในโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ   
ที่ 21 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องการเรียนรู้ในศตรวรรษ
ที่ 21 เป็นต้น   
  2.3 สถานศึกษามีแผนนิเทศ ติดตาม และมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
อนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/
ผู้บริหารสถานศึกษา และสรุปรายงานผลส่งหน่วยงานต้นสังกัด  

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.การรายงานการด าเนินงานซ้ าซ้อน ระหว่างหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน 

จัดระบบการเก็บข้อมูล 

2.นโยบาย สพฐ. และหน่วยงานภายนอก ลงเข้าสู่
โรงเรียนมาก ท าให้ภาระงานมาก 

ควรบูรณการนโยบาย สพฐ. ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  4.1 จัดระบบการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
  4.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี เห็นควรมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนอนุบาลวัด
คลองใหญ่ 

ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่                
จ.ตราด 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 โรงเรียนวัดวัดบางปิด
ล่างฯ 

ต.บางปิด อ.แหลมงอบ             
จ.ตราด  

โครงการต้นกล้าอาชีพ สู่วิถีพอเพียง 

3 โรงเรียนเขาสมิง
วทิยาคม “จงจินต์รุจิ-
รวงศ์อุปถัมภ์” 

อ. เมือง  จ. ตราด 
 

การใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม 
  

4 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง  จ.จันทบุรี 
 

หน่วยบูรณาการคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ของผู้เรียนฯ 

5 โรงเรียนแหลมสิงห์
วิทยาคม“อาทรสังขะ
วัฒนะ  4  อุปถัมภ์” 

อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี โรงเรียนสุจริต   

6 โรงเรียนบ้านคลอง 14 ต าบลชุมพล  อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก  

กิจกรรม “หนูน้อยวัยใสหัวใจประกอบการ
บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

7 โรงเรียนมาลาสวรรค์
พิทยา 

อ.บ้านนา จ.นครนายก ระบบการศึกษานวัตกรรมมาลาสวรรค์ 4.0 
ครูออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียน ค้น คิด 
สร้าง เสนอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
วันที่ตรวจราชการ  31  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) : การจัดการ

ศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  

โรงเรี ยนมีนโยบายจั ดการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า เรื่องการ
สนองพระบรม ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้  
1) นักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร

ในโรงเรียน มีสมาชิกแกนน า จ านวน 50 คน สมาชิกสมทบ 
จ านวน 100 คน ได้เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมบนฐานการเรียนรู้จ านวน 8 ฐาน และน าพัฒนาต่อยอดที่บ้านเพ่ือให้เกิด 

การเรียนรู้ในรูปแบบเครือข่าย  
2) นักเรียนเรียนรู้การเกษตรขั้นพื้นฐานด้านการปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การท า

เกษตรอินทรีย์ การท านาอินทรีย์ 
3) นักเรียนชั้นเรียนต่างๆ ได้มาใช้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมาศึกษาและใช้เรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม 

ผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับครู ดังนี้  
1) ครูได้ ใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ

นักเรียนด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
2) คณะครูได้เรียนรู้ ได้น าไปพัฒนาต่อ

ยอดในครอบครัวของตนเอง 
3) ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน 

หน่วยงานราชการและเอกชนอ่ืนๆ ในการจัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆ 

 

ผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับโรงเรียน ดังนี้ 
1) มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญภายในโรงเรียน ที่ไม่จ าเป็นต้องพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
2) โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนด้านการเกษตรอินทรีย์ ทั้งภายในจังหวัดและ  

ต่างจังหวัด 
3) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงาน โดยการ

ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากมีภาระใน

การท างานหาเลี้ยงครอบครัว 
ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริม
นักเรียนในปกครองให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบและ
ต่อเนื่อง จากครอบครัวสู่โรงเรียนและชุมชน 

 2. นักเรียนส่วนหนึ่งติดโซเชียล กระตุ้นในนักเรียนร่วมกับกิจกรรมกับทางโรงเรียน         
 3. การมีครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอก ท าให้
เป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามที่
คาดหวังทั้งในด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ 

มีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก 

 4. ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ต้องการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะด้าน 

ได้รับงบประมาณ 

 

 

1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตารางที่ 4.9 แสดงร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 

สถานศึกษาทั้งหมด  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปฐมวัย 
(แห่ง) 

การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน

(แห่ง) 

อาชีวศึกษา 
(แห่ง) 

อุดมศึกษา  
(แห่ง) 

ปฐมวัย การศกึษาขั้นพืน้ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 205 258 7 0 205 100.00 258 100.00 7 100.00 0 0.00 
ตราด 113 163 3 1 112 99.12 163 100.00 3 100.00 1 100.00 
นครนายก 132 160 6 2 132 100.00 157 98.13 6 100.00 2 100.00 
ปราจีนบุรี 256 260 8 0 234 91.41 241 92.69 2 25.00 0 0.00 
สระแก้ว 275 298 6 4 275 100.00 298 100.00 6 100.00 4 100.00 

รวม 981 1,139 30 7 958 97.66 1,117 98.06 24 80.00 7 100.00 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนสถานศึกษาทั้งหมดตาม
ข้อมูลการรายงานในระบบ จ านวน 2,157 แห่ง มีจ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 2,106 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 97.63 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มากที่สุด คือ 
98.06 รองลงมาคือสถานศึกษาระดับปฐมวัย ร้อยละ 97.66 จากข้อมูลการรายงานที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี นครนายก และจังหวัด
สระแก้ว มีร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คิดเป็น         
ร้อยละ 100  
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ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
 จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน

ภาพรวมของสถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้มีจ านวนน้อยที่ยังไม่ด าเนินการ เช่น สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
ของจังหวัดจันทบุรี สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของ สพป.นครนายก สถานศึกษา
ระดับปฐมวัย พ้ืนที่จังหวัดตราด สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
กรกฎาคม 2562) สถานศึกษามีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการตามประกาศกฎ
กระทรวงฯ มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา  มีการด าเนินการตามแผนฯ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) สถานศึกษา แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจง จัดท าเอกสารเผยแพร่ มีการนิเทศ
ติดตาม และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assesment Report : SAR) ไปยังต้นสังกัด 

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

2.1 สพฐ. มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจัดประชุมเพ่ือ
สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท า
มาตรฐานการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือด าเนินการติดตามการด าเนินงาน 

2.2 จัดประชุมปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้กับผู้บริหาร ครูและ
ศึกษานิเทศก ์

2.3 สถานศึกษาก าหนดภารกิจ และแนวด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้  

2.4 สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายใน เช่น จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับ
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมสัมมนาขยายผลพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 
แนวทางการประเมินแนวใหม ่ 

2.5 หน่วยงานทางการศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ 
ประจ าเขตคุณภาพ ด าเนินการนิเทศติดตาม เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า นอกจากนี้ยังมีการนิเทศผ่าน Line Group 
และเว็บไซต์ www.nitednayok.com อีกด้วย 

2.6 จัดท าเอกสารแนวทางการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาและแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

http://www.nitednayok.com/
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2.7 เผยแพร่แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ สพฐ. และวิดิทัศน์ระบบงานประกันคุณภาพ โดยส่งลิงค์และคิวอาร์โค้ตให้สถานศึกษา  
ในสังกัด  

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ยังไม่
เข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายและ
แนวทางการด าเนินงาน  

จัดให้มีกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ แบบ Short Course 
เข้มข้น  

2.มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการปรับเปลี่ยน สถานศึกษา
บางแห่งยังยึดติดกับการประเมินภายนอกแบบเดิมอยู่ 
ท าให้ขาดความมั่นใจในการประเมินแนวใหม่ 

จัดประชุมสร้างความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอ
เร็นซ์ 

3.สถานศึกษาบางแห่งยังยึดติดกับการประเมินภายนอก
แบบเดิมอยู่ ท าให้ขาดความมั่นใจในการประเมินแนว
ใหม ่

นิเทศให้ความรู้ 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี - 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice  
ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง  
จ.จันทบุรี  

ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

2 โรงเรียนอนุบาล
ปราจีนบุรี 

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

3 โรงเรียนบ้านซอยสอง ต.สามพ่ีน้อง อ.แก่งหาง
แมว  จ.จันทบุรี  

ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

4 โรงเรียนวัดไผ่งาม อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

5 โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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2. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

 

2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
2.1.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

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

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ตารางที่ 4.10 แสดงร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียน 
ระดับปฐมวัย  

อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ในระดับที่สูงขึ้น (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี 13,798* 11,895 86.20 
ตราด 9,210 9,158 99.40 
นครนายก 9,334 9,232 98.91 
ปราจีนบุรี 14,551* N/A N/A 
สระแก้ว 16,242 16,201 99.74 

รวม 48,584 46,486 95.68 
ทีม่า : ข้อมูลจากแบบรายงาน รต.62 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ *จากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย  

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนนักเรียนระดับประถม
วัยทั้งสิ้นจ านวน 63,135 คน มีรายงานการได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 46,487 คน (ยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรี) คิดเป็นร้อย
ละ 95.68 จากจ านวนที่รายงานในระบบทั้งหมด 48,584 คน ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทั้งหมด 4 จังหวัด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสระแก้วมีร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
มากที่สุด คือ ร้อยละ 99.74 รองลงมาคือจังหวัดตราด และนครนายก ตามล าดับ  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
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 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

1.1 ด้านการบริหาร 
1.1.1 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด และมีการนิเทศ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าหลั กสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

1.1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการ 
ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงความสามารถ ความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ 
โดยมีระบบความปลอดภัยในการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง เช่น อาคารสถานที่ มีอาคารเรียนที่ออกแบบขึ้นส าหรับเด็ก
โดยเฉพาะ ทางขึ้น – ลงมีลักษณะเป็นพ้ืนลาดเอียง พ้ืนห้องเป็นพ้ืนยางมีความยืดหยุ่นสามารถป้องกันและลดแรง
กระแทกจาก อุบัติเหตุได้ มีห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนห้องพิเศษอ่ืนๆ พร้อมด้วยสื่อนวัตกรรมและ
อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หรือมุมประสบการณ์ได้เหมาะสมกับวัย และสนองความ
ต้องการ ความสนใจของเด็กมีห้องน้ า ห้องสวมที่สะอาด เหมาะกับเด็กสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กมีจ านวนเพียงพอ  

1.1.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน 
รวมทั้งบุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย 
ส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีความรู้ความ
เข้าใจ เทคนิค และกระบวนการเรียนการสอน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
น าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอน  ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ  นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตระหนักและ
ให้ความส าคัญเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย 

1.1.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  

1.1.5 มีระบบการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การด าเนินงานและผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา เพ่ือให้ค าชี้แนะ ค าปรึกษา แก่ผู้บริหารและครู ผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  

1.1.6 มีระบบการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (อ.3) ปีการศึกษา 2561 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และจัดเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือการวิจัยและประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 โดยระบบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเน้นให้เป็นไปตามสภาพจริง 

1.2 ด้านครูผู้สอน 
1.2.1 แผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
1.2.2 จัดเตรียมสื่อที่หลากหลายประกอบกับการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในแต่ละแผน เพ่ือใช้ใน

การจัดประสบการณ์ สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 |  113   

1.2.3 มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมตามวัย โดยเน้นให้เด็ก
ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติและการได้รับประสบการณ์ตรง 

1.2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับการท างานของสมอง Brain-
based Learning เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

1.2.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมประจ าวัน 

1.2.6 ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูแกนน า ผ่านการอบรมด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ด้านผู้เรียน 
1.3.1 เด็กปฐมวัยเกิดทักษะการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการ

เคลื่อนไหว ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย ทักษะสังคมและการด ารงชีวิต 
ทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดอย่างสนุกสนานและเหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก 
กล้าแสดงออก มีอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม  

1.3.2 เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่เหมาะสม ได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐาน/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จ านวน 12 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด  

1.3.3 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้ง 
การปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและ
อุดมการณ์คุณธรรม 

1.3.4 เด็กปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการผู้ เรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (อ.3) ปี
การศึกษา 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการจัดเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือการวิจัยและประเมินการใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ทั้งนี้ มีนักเรียนบางส่วนในสังกัด สศศ. ยังไม่สามารถพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ได้ เนื่องจากบางส่วนเป็นผู้บกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจ 

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

2.1 การสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยการน าเข้าที่
ประชุมผู้บริหาร จัดท าเอกสาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook, กลุ่ม Line 
เกี่ยวกับการด าเนินงานและความเคลื่อนไหวของการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 -5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วย
การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. เพ่ือ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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2.3 ด าเนินการจัดท าแผนงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย 
(อายุ 3 - 5 ปี) ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านทักษะกระบวนการคิดให้กับเด็กปฐมวัย 

2.4 ด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย บูรณาการการสอนแบบ STEM Education การจัด
ประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนปฐมวัยเกี่ยวกับ BBL ดนตรีขยับกายขยายสมอง การเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การพัฒนาทักษะทางสมอง EF เล่นล้อมรัก สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  การสร้างความ
เข้าใจให้กับครูปฐมวัยทุกคนที่จะด าเนินการประเมินพัฒนาการ ด้วยการจัดอบรมชี้แจงการประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย ใช้แบบประเมินพัฒนาการจากส่วนกลางจาก สพฐ. ประเมินพร้อมกันตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ให้ครูเข้ารับการพัฒนาความรู้ตามนโยบาย หรือสมัครเข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ 
เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนานักเรียนตามบริบทของโรงเรียนตนเอง โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า และ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

2.5 ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเครือข่าย โดยให้ครูปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนในภาพรวมของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดกลุ่มการประสานงานเครือข่ายต่าง 
ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขับเคลื่อน เช่น กลุ่มไลน์ครูปฐมวัย กลุ่มไลน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มไลน์
ทีมงานสะเต็มปฐมวัย เป็นต้น 

2.6 มีการนิเทศ ติดตาม แนะน า การศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการความร่วมมือกับศึกษานิเทศก์
ประจ าโรงเรียนทุกโรงเรียนที่รับผิดชอบ ภายในโครงการนิเทศทั้งระบบ ทั้งนิเทศติดตามในโรงเรียน การเยี่ยมชั้น
เรียน และนิเทศออนไลน์ โดยมีปฏิทินและเครื่องมือการนิเทศเพ่ือแนะน าครูให้จัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

2.7 เผยแพร่ความรู้ แนะน า นิเทศติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  

2.8 มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ที่หลากหลาย ตามบริบทความพร้อม
ของแต่ละพ้ืนที่ เช่น การจัดการศึกษาตามแนว สองภาษา วอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่มีครูหูหนวก
ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมร่วมกับครูปกติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 ผลการนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมที่สะท้อนถึงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่น่าสนใจพบว่าครูปฐมวัยทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร โดยสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีความ
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นทุกโรงเรียน ในขณะเดียวกันมีปัญหาที่พบ ได้แก่ 
ครูปฐมวัยส่วนหนึ่งไม่จบการศึกษาปฐมวัยและมีการเปลี่ยนตัวบุคลากรที่เข้ามาสอนแทนครูปฐมวัยที่ย้าย หรือ
เกษียณอายุ ท าให้การพัฒนาขาดความเนื่องและต้องใช้เวลาในการปูพ้ืนฐานให้ใกล้เคียงกันก่อนการพัฒนาครู
ปฐมวัยในแต่ละเรื่อง ดังนั้นจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจในการพิจารณาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

- ส ารวจครูที่เข้ามาสอนใหม่สอนแทนและบรรจุใหม่เพ่ือปรับพ้ืนฐานให้มีความใกล้เคียงกัน  
- ส่งเสริมให้สถานศึกษาน านโยบาย และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เข้ามาเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การสอนตามแนวคิดไฮสโคป ภาษาธรรมชาติ เป็นต้น 
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- ครูปฐมวัยส่วนใหญ่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาบูรณาการกับกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรมได ้ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทักษะทางวิทยาศาสตร์  

- ครูปฐมวัยสามารถพัฒนาระบบการประเมินพัฒนาการเด็กที่ครอบคลุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ในประเด็นนี้มีสิ่งที่ครูควรได้รับการพัฒนาในโอกาสต่อไป ได้แก่  ความเข้าใจในการ
ประเมินพัฒนาการ ทักษะในการจัดกระท าข้อมูล การสังเคราะห์ และสรุปข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการ  
- ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการจัดประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงความรู้และสืบเสาะแสงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัยและมีจิตวิทยาศาสตร์ 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.งบประมาณสนับสนุนในการประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั ไม่เพียงพอด้านจัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประเมินพัฒนาการ  

ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาควรมาต้นปีงบประมาณ
เพ่ือให้มีเวลาในการวางแผนการท างานมากขึ้น 

2.ความไม่เข้าใจของผู้ปกครองกับการจัดการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย การมี
ค่านิยมในการเลี้ยงดูบุตรหลานไม่ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
กับผู้ปกครอง 

3.ในบางพ้ืนที่ได้รับงบฯ อาหารกลางวัน-และอาหาร
เสริมนม ช้า (ได้รับหลังเปิดเรียน) 

ควรมีการสั่งการหรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาค
เรียน 

4.ในการประเมินพัฒนาการของระดับโรงเรียน
คณะกรรมการยังไม่เข้าใจวิธีการประเมิน เพราะส่วน
ใหญ่เป็นครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกปฐมวัย 

ให้มีคณะกรรมการที่จบเอกปฐมวัยหรือผู้มีความรู้ใน
การประเมินแต่ละโรงเรียน 

5.ครูผู้สอนระดับปฐมวัยบางคนไม่ได้จบการศึกษาด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยส่งผลต่อการจัดประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนไม่เป็นไปตามหลักสูตรการการศึกษา
ปฐมวัย ครูขาดการพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา 

หน่วยงานต้นสังกัดควรก าหนดข้อบังคับและจัดสรร
ครูผู้สอนให้ตรงกับระดับที่ด าเนินการสอน  หรือควร
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่จบเอกตรงกับที่
สอน ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนมี ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์   

6.ขาดเครือข่ายในการจัดการเรยีนการสอนระดับปฐมวัย
ทั้งในกลุ่มเครือข่ายอ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สนับสนนุให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง 
บุคลากรในระดับเครือข่ายสถานศึกษาด้วย 
กระบวนการ PLC เพ่ือแลกเปลีย่นทักษะ 
ประสบการณ์ เทคนิคการสอน นวัตกรรม 

7.ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่เข้าใจหลักการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  แต่จะเน้นการอ่านออก  เขียน
ได้ในระดับปฐมวัย   

 ควรพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
8.การเร่งรัดให้นักเรียนปฐมวัย อ่านออกเขียนได้  คิดเลข
เป็น 

ให้ความส าคัญและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย โดย
ก าหนดเป็นนโยบายจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 

9.สถานศึกษาบางแห่งมีครูปฐมวัยเพียงคนเดียวโดย
จัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้น/คละชั้น  

จัดหาพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย เพ่ือช่วยเหลือ ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้ทั่วถึง ปลอดภัย สามารถจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.ปัญหาครอบครัวของเด็กส่งผลต่อพัฒนาการและ
พฤติกรรมของเด็ก  

สถานศึกษาไม่อาจเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาใน
ครอบครัวของเด็กได้ แต่สามารถส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองได้บางส่วน การช่วย
ดูแล อบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องพัฒนาการและ
พฤติกรรม   

11.ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้านภาษา ของนักเรียน
ที่รับมาเข้าเรียน 
 

ควรอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษา
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

12. ความล่าช้าระดับ สพฐ. ในเรื่องแนวด าเนินการ                     
การจัดสรรงบประมาณ และการเผยแพร่เอกสาร สื่อ 
เพ่ือการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนทุกโรง ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
ด าเนินการประเมินพัฒนาการและเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยให้แก่ สพฐ. ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

13.ปัญหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือมี
ความต้องการพิเศษ 

-ควรส่งต่อให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือมีความต้องการ
พิเศษ 

 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
4.1 กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เช่น การสร้าง

ความตระหนักให้กับผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย  การก าหนด
อัตราก าลังให้ทุกเรียนที่เปิดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยให้มีครูเอกปฐมวัยอย่างน้อย 1 คน เป็นเบื้องต้นทุก
โรงเรียน เพราะเป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการทางสมองของเด็ก 

4.2 ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระดับหน่วยงาน เช่น จัดเวลาประชาคมหมู่บ้านในการสร้าง
ความตระหนักรู้เรื่อง อนาคตเด็กไทย “เหลียวหลัง แลหน้าเพ่ือพัฒนาเด็กไทย” และการสร้างค่านิยมคนไทย “เตรียม
ความพร้อมสร้างครอบครัวคุณภาพ” โดยความร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย 

4.3 สนับสนุนอัตราบุคลากรส าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง ควรมีครูที่จบด้านการศึกษาปฐมวัย
โดยตรงท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย และในโรงเรียนที่มีครูปฐมวัยสอนรวมชั้น/คละชั้น ควรได้รับ
พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยเพ่ือช่วยสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถดูแล
เด็กได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.4 ควรมีการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ิม
ประสบการณ์การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ  

4.5 การสั่งการและจัดสรรงบประมาณ ด้วยความชัดเจนและรวดเร็ว โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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4.6 ระบบการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ควรก าหนดให้ด าเนินการภาคเรียนละ 2 ครั้งต่อ 1 
โรงเรียน และมีการพัฒนาครูที่สอนระดับปฐมวัยทุกปีการศึกษา 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนคลองขวาง อ.เมืองตราด จ.ตราด โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย 
การบริหารงานสู่คุณภาพเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบ 
JUNE Model J: Justice /U: Union /N: 
Normality / E: Efficiency ให้เด็กเกิดพัฒนาการ
ทั้ง 5 ด้าน คือ กอด เล่า เล่น เป็น อยู่ ฟัง 
สังเคราะห์แนวคิดของ EF (Executive 
Functions) ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิด ใน
สมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก 
และการกระท า ผสมผสาน การเรียนรู้แบบ Active 
Learning และการเรียนรู้แบบ Play and Learn 
น ามาใช้ในการจัดประสบการณ์ของครู โดยก าหนด
รูปแบบเพื่อจัดกิจกรรมจ านวน 9 ขั้นตอน ในแต่ละ
วัน 

2 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา  
(วัดช้าง) 

อ.บ้านนา จ.นครนายก แนวการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้าน
นา (วัดช้าง)  “พัฒนาการสมวัยตามแบบ   WHP  
Banna Model” มีขอบข่ายในการด าเนินพัฒนา  
ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม  
การจัดประสบการณ์  และการประเมินพัฒนาการ 

3 โรงเรียนลัมแบรต์
พิชญาลัย  

อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผลงาน/นวัตกรรม ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง : ข้าว 
ประเภทของนวัตกรรม ด้านการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษา การเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project  Approach) เรื่องข้าว เข้ามาเป็นฐานการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project  Approach) 
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2.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตรแกนกลาง 
เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตร
แกนกลาง 

จังหวัด ประเภทของครู 
จ านวนครู กศน.  

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

ครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน า 
ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน กศน.  
จ านวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 

จันทบุรี 

ครู ก. 2 2 100.00 

ครู ข. 10 10 100.00 
ครู ค. 76 76 100.00 
รวม 88 88 100.00 

ตราด 

ครู ก. 2 2 100.00 
ครู ข. 7 7 100.00 
ครู ค. 38 38 100.00 
รวม 47 47 100.00 

นครนายก 

ครู ก. 2 2 100.00 
ครู ข. 4 4 100.00 
ครู ค. 41 41 100.00 
รวม 47 47 100.00 

ปราจีนบุรี 

ครู ก. 2 2 100.00 
ครู ข. 8 8 100.00 
ครู ค. 57 57 100.00 
รวม 67 67 100.00 

สระแก้ว 

ครู ก. 1 1 100.00 
ครู ข. 9 9 100.00 
ครู ค. 59 98 100.00 
รวม 69 108 166.10 

รวมทั้งหมด 238 357 150.00 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
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ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. 
หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการคา้ออนไลน ์

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากร
แกนน า กศน. 

ประชาชนที่เปน็กลุม่เป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน.  
หลักสูตร Digital Literacy และหลกัสูตรการค้าออนไลน ์

จังหวัด 
เป้าหมาย 
ทั้งหมด 
(คน) 

หลักสูตร Digital Leteracy หลักสูตรการค้าออนไลน์ รวม 2 หลักสูตร 
ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 
ร้อยละ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 
ร้อยละ 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 
ร้อยละ 

จันทบุรี* 1,160 1,160 1,160 100.00 1,160 1,160 100.00 2,320 2,320 100.00 

ตราด 1,140 570 639 112.11 570 638 111.93 1,140 1,277 112.02 

นครนายก* 1,230 615 615 100.00 615 615 100.00 

00 

1,230 1,230 100.00 

ปราจีนบุรี* 1,950 975 975 100.00 975 975 100.00 1,950 1,950 100.00 

สระแก้ว 1,770 885 626 70.73 885 626 70.73 1,770 1,252 70.73 

รวม 7,250 4,205 4,015 95.48 4,205 4,015 95.48 8,410 8,029 95.46 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
หมายเหตุ  ครู ก. หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับจังหวัด 
  ครู ข. หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับอ าเภอ 
  ครู ค. หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับต าบล 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่  9 มีจ านวนประชาชนที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. ทั้งสิ้นจ านวน 8,029 คน จาก
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 8,410 คน คิดเป็นร้อยละที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 95.46  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตราด มีร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. มากท่ีสุดซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
111.93 รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดจันทบุรีตามล าดับ ตามล าดับ และจังหวัดสระแก้ว
มีร้อยละของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. 
น้อยที่สุด คอื ร้อยละ 70.73  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
 ผลการด าเนินการ 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
1.1 เกิดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็น
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
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ดิจิทัล การพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์  

1.2 ส านักงาน กศน. ได้ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล เพ่ือพัฒนา
วิทยากรแกนน าครู กศน.ต าบล และประชาชนทั่วไป โดย ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาเป็น
วิทยากรแกนน าตามหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล ประเภทของครู ก. ข. และ ค. ให้มีความรู้ 
ความสามารถ เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล
และให้ค าปรึกษาด้านการค้าขายออนไลน์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่สนใจ 

1.3 ส านักงาน กศน. จังหวัด ได้ด าเนินการจัดอบรมวิทยากรแกนน า กศน. (ครู ข. และครู ค.) 
หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล : กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับต าบล โดยมีวิทยากรแกนน าครู ก ซึ่งได้ผ่านการอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับเนื้อหาการขยายผลการด าเนินงานหลักสูตรการค้าออนไลน์ทั้ง 2 หลักสูตร คือหลักสูตร 
Digital  literacy และ  E-Commerce เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลให้กับ ครู ข และ ครู ค ใน
พ้ืนที่ให้มีการน าความรู้และทักษะน าไปขยายผลให้กับประชาชนในในพ้ืนที่ทุกต าบลตามเป้าหมาย  

1.4 สถานศึกษา ด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. ขับเคลื่อน กศน. สู่การ
เป็น “SMART ONIE” เสนอแผนงานโครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับต าบล 
หลักสูตร Digital  literacy และ การค้าออนไลน์ E-Commerce ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ ที่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มได้ ให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถจ าหน่ายสินค้าในศูนย์
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center – OOCC) ทั้งระดับต าบล และ
ระดับอ าเภอ ช่วยเหลือประชาชนในการท าการค้าออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook, Instagram 
รวมถึงการค้าขายผ่านเว็บไซต์ e-Commerce หรือ e-Market  

1.5 ครูผู้ผ่านการอบรม ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้หลักการใช้
เทคโนโลยี โดยการจัดอบรมขยายผลภายใต้โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน ด้วยหลักสูตร Digital Literacy จัดการ
เรียนรู้เรื่องหลักการใช้สื่อดิจิทัล และหลักสูตร Ecommerce จัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างอาชีพจากเทคโนโลยี มีการ
สร้างช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ ด าเนินการในพ้ืนที่ กศน.ต าบล โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง 
ๆ ในพ้ืนที่ ด้านสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม การบริการอินเตอร์เน็ต และอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ พ้ืนฐานด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ เทคนิคในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่องทางจ าหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  

1.6 เกิดหลักสูตร Digital Literacy จัดการเรียนรู้ เรื่องหลักการใช้สื่อดิจิทัล และหลักสูตร 
Ecommerce จัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างอาชีพจากเทคโนโลยี และส านักงาน กศน. ยังมีการขยายผลหลักสูตร
การค้าออนไลน์จากปี 2561 ให้เกิด 2 หลักสูตร เพ่ือด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 คือ หลักสูตร
การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า  

1.7 ผลการจัดอบรมในหลักสูตร Digital literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 217,481  คน เป็นวิทยากรแกนน าระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 คน 
รวมจ านวน 154 คน วิทยากรแกนน าระดับ กศน.อ าเภอ และ ครู กศน.ต าบล รวมจ านวน 8,275 คน และครู กศน.
ต าบล ขยายผลต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนในต าบล รวมจ านวน 209,052 คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562) ส่งผล
ให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักรู้ ในการใช้เทคโนโลยี สามารถท าการค้าออนไลน์เบื้องต้น ผ่านหน้าสื่อ
โซเซียล เช่น Fanpage, Facebook, Line ได้ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

2.1 ส านักงาน กศน. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงาน กศน. โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และก าชับให้สถานศึกษาในสังกัด ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงไว้ 

2.2 หน่วยงานระดับพ้ืนที่ กศน.จังหวัด และ กศน.อ าเภอ มีการด าเนินการที่เป็นระบบ ตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องหลักสูตร Digital Literacy จัดการเรียนรู้เรื่องหลักการใช้สื่อดิจิทัล และหลักสูตร 
Ecommerce จัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างอาชีพจากเทคโนโลยี การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริม
วิทยากรแกนน า ครู ข. และครู ค. ให้ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือการขยายผล
เศรษฐกิจดิจิทัล แต่งตั้งคณะท างานโครงการ ด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลการจัดอบรมให้
ความรู้ตามหลักสูตรจากส่วนกลาง มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน ให้สถานศึกษาได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแก้ไข
ปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกัน น าผลจากการรายงานไปปรับใช้กับการสอน ประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป 

2.3 มีการประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก เช่น วิทยากรจาก
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ วิทยากรครู ก เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ มีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
และตกแต่งภาพ และสอนวิธีเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ และการจ าหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

2.4 ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและผู้น าชุมชน โดยในบางพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ และร่วมกันส่งเสริมการให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ มีการขยายผลสร้างเครือข่าย
ครอบคลุมในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของชุมชนตนเอง ภาคีเครือข่าย ให้การส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานของโครงการ เช่น สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม การบริการอินเตอร์เน็ต และ
อ านวยความสะดวก  

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.ผู้เข้าร่วมรับการอบรมขาดความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ 
และขาดทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาร์ท
โฟน ของผู้เรียนบางคนไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ  

- ครูกศน.ต าบลควรแจ้งให้ผู้เรียน เตรียมอุปกรณ์การ
อบรมให้พร้อม ก่อนร่วมกิจกรรม  
- จัดหาอุปกรณ์เสริม หรือสื่อที่ช่วยในการให้ความรู้
ทดแทน 

2.ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ต ในบาง
พื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มี จุดติดตั้งตัวส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

เตรียมความพร้อมด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในการ
จัดการเรียนการสอน  

3.หลักสูตรการฝึกอบรม กับการรายงานข้อมูลไม่สอดคล้อง
กัน 

หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดกรอบการรายงานข้อมูล ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดอบรม 
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
4.ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันทั้งด้านวัย เพศ ความรู้พื้นฐาน ท าให้ใช้ระยะเวลา
และมีความสามารถในการรับรู้แตกต่างกัน  

- คัดกรองลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องมีความ
สมัครใจมีความพร้อม และตั้งใจเรียนอย่างแท้จริง  
 

5.ประชาชนที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้ตลอด
หลักสูตร เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ประชาชนบางคนไม่ได้
ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ท าให้ไม่สามารถเปิดเพจขาย
สินค้าออนไลน์ได้ 

- ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องมีความสมัครใจมีความพร้อม 
และตั้งใจเรียนอย่างแท้จริง  
 

6.ขาดการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ทั้งของการด าเนินงาน 
รวมทั้งตัวสินค้า บริการ เช่น มาตรฐานของสินค้าที่ผลิตได้ 
รายได้ ราคา สถานที่ รูปแบบการน าเสนอ รวมถึงโปรโมชั่น
ต่าง ๆ  

- มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน เช่น การขอรับการสนับสนุนการพัฒนา
สินค้า ร่วมกับพัฒนาชุมชน ให้มีคุณภาพก่อนการเปิด
จ าหน่ายออนไลน์ 
- มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์ 
โดยไม่จ าเป็นต้องเน้นปริมาณ แต่ควรเน้นเรื่อง คุณภาพ
สินค้าให้สินค้าสามารถขายได้และเกิดแรงจูงใจต่อไป 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
 4.1 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ อาทิ 

LAZADA, Shopee เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ของประชาชน โดยอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมแรก
เข้า รวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนค้าขายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

 4.2 ขยายผลการส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยการท างานเชิงบูรณา
การร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากรอ าเภอ และพัฒนากรต าบล 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 กศน.ต าบลบางลูกเสือ ต าบลบางลูกเสือ  
จ.นครนายก 

มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีการขาย
ได้อย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์เป็น
ปัจจุบัน 

2  กศน.ต.วังสรรพรส กศน.อ.ขลุง จ.จันทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้จา
การอบรมไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ (การสาน
ตะกร้า) และน าไปจ าหน่ายใน facebook 
ของตนเอง จนท าให้มีผู้มาสั่งสินค้าจ านวน
มากขึ้น 

3 กศน.ต.วังโตนด กศน.อ.นายายอาม จ.จันทบุรี สมาชิกในกลุ่มขายสินค้าในศูนย์ OOCC 
ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ 
ทุเรียน ผลไม้แปรรูป อัญมณี เครื่องประดับ 

4 กศน.ต.ทับไทร กศน.อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี ขายทอดมันกระวาน ได้รับความสนใจ
จ านวนมาก 

5 กศน.ต าบลเกาะกูด กศน.อ.เกาะกูด จ.ตราด กลุ่ม OOCC  ระดับอ าเภอ 
6 กศน.ต าบลแสนตุ้ง กศน.อ.เขาสมิง จ.ตราด กลุ่ม OOCC  ระดับอ าเภอ 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี 
วันที่ตรวจราชการ  9  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  
 

การด าเนินงานนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จ.จันทบุรี ด าเนินการ ดังนี้         

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ครู กศน.ต าบล และเครือข่ายติดตามหาตัวตนของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาโดยใช้กลวิธี

เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน 
ผลการด าเนินงาน กศน.อ าเภอขลุง ด าเนินการส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบจ านวน 

961 คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 และเหลือด าเนินการ 396 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19      

อบรมหลักสูตรดิจิทัลและการค้าออนไลน์ OOCC มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. วางแผนการท างานร่วมกับชุมชน แผนการเรียนรู้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและต่อเนื่อง 
2. ส ารวจความต้องการโดยการสอบถามความสนใจจากกลุ่มอายุ เพศ ที่แตกต่างกัน 
3. เลือกผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
4. ถ่ายภาพสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ 
5. โพสต์ขายผ่านเพจ Facebook (ใช้เน็ตประชารัฐ/เน็ตมือถือ) 
6. เข้าเป็นสมาชิก OOCC กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอและกศน.จังหวัด  
7. ประชาชนได้รับค าแนะน าและให้ค าปรึกษาจาก กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ และกศน.จังหวัด 
8. เชื่อมโยงกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่

สมัครใจ เพ่ือลงมือท ากิจกรรมร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
9. ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

และสร้างแบรนด์สินค้า 
10. เข้าใจต้นทุนของการขนส่ง 

ก าหนดราคาที่เหมาะสมกับสินค้า  
11. สร้างร้านขายออนไลน์ Facebook 

Page ลดการเสียโอกาส  
12. ขยายหน้าร้าน โดยการโพสต์ขายสินค้าในกลุ่ม OOCC กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ 

ผลการด าเนินงาน 
ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ 

Social Media  และ Applicationต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และประชาชนมีทักษะความเข้าใจการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งรายได้ให้กับตนเองได้ 
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ประชาชนมีทักษะ สามารถประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์  พาณิชย์อิเล็กทรอนิก มีความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อ าเภอขลุง  
กศน.ต าบล จ านวน 6 ต าบล ได้แก่ กศน.ต าบลตรอกนอง กศน.ต าบลวังสรรพรส กศน.ต าบลซึ้ง 

กศน.ต าบลเกวียนหัก กศน.ต าบลมาบไพ และกศน.ต าบลขลุง ด าเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 
1 อาชีพ โครงการฝึกอาชีพการท าคราดไม้ไผ่เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 98 คน มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 103 คน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานตาม ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. เขียนโครงการเสนอต่อศูนย์ กศน.อ าเภอขลุง 
3. จัดหาสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ ประสานงาน วิทยากรและสถานที่ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน  ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งรายได้ให้กับตนเองได้ ประชาชนมีทักษะ สามารถประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิก มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับ
ประชาชน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1 ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้เรียนโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
1.2 เสนอขออนุมัติโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพเพ่ือได้รับการอนุมัติ          

ตามแผนที่วางไว้ 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.2 ประสานงานวิทยากรและสถานที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 
2.3 ด าเนินงานตามโครงการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ  
3.2 สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุง

แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
4.ขั้นประเมินผล (Act) ประเมินผลและสรุป

รายงานการด าเนินงานตามโครงการ 
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ผลการด าเนินงาน  โครงการฝึกอาชีพการท าคราดไม้
ไผ่ เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่  ส่งเสริมให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ต าบลขลุง ต าบลซึ้ง ต าบลเกวียนหัก ต าบล
ตรอกนอง ต าบลมาบไพ และต าบลวังสรรพรส ซึ่งเข้าร่วม
โครงการ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการท าคราดไม้
ไผ่ มีการลงมือปฏิบัติจริง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้  

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา 
1. การเก็บรวมรวมข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคัน  
พบว่ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่มีความประสงค์       
จะศึกษาต่อในรูปแบบใดๆ เนื่องจากมีปัญหา
สุขภาพ ร่างกายและอ่ืนๆ เช่น เด็กออกกลางคัน 
เด็กจบ ม.3 ประกอบอาชีพไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา
ต่อ เนื่องจาก  

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษา 
1. ควรมีการประชุม อบรมการรายงานข้อมูล 
ทางระบบส าหรับผู้ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้การ 
รายงานข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. กรณีเด็กไม่ประสงค์จะเรียนต่อ ควรมีแบบ
จัดเก็บข้อมูลหรือแบบรับรองสภาพ เพ่ือให้
ผู้ปกครองและก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านลงนามรับรอง 
เพ่ือจัดเก็บเป็น  

มุ่งสนใจในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว เด็กพิการ 
บางส่วนเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว แต่บางส่วน           
เป็นเด็กพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
พิการซ้ าซ้อน  
2. ระยะเวลาในการติดตามกลุ่มเป้าหมายน้อย        
การติดตามบางครั้งไม่พบกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง 
ต้องติดตามมากกว่า 1 ครั้งจึงจะได้ข้อมูล 
3. นักเรียนบางส่วนมุ่งสนใจในการหารายได้ หางาน
ท าเพ่ือหารายได้ เนื่องจากมีพ่ีน้องหลายคนที่ก าลัง
อยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน และเนื่องจากไม่แน่ใจว่า เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว จะสามารถประกอบ
อาชีพอะไรได้มากน้อยเพียงใด 

ข้อมูลเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต่อไป 
3. ควรมีการก าหนดมาตรการป้องกันการออก
กลางคันส าหรับนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน 
กรณีที่ประชากรวัยเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี 
1. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด าเนินการติดตามให้มาเข้าเรียนในระบบการศึกษา 
2. ถ้าประชากรวัยเรียนไม่ประสงค์ เข้ าเรียน             
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท า 
หนังสือแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดติดตามและให้
ความช่วยเหลือต่อไป 
กรณีที่ประชากรวัยเรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป  
ให้ศูนย์ กศน.อ าเภอขลุง  แนะน าแนวทางการศึกษา
ต่อรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาด้านอาชีพ สังกัด
ส านักงานอาชีวะศึกษา หรือการศึกษานอกระบบ     
ขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรดิจิทัลและการค้าออนไลน์ OOCC 
ด้านผู้เรียน 
1. พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีการค้าออนไลน์           
ของผู้เข้ารับการอบรมมีน้อย 

1. ควรเพ่ิมเติมความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้ผู้เข้า
รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรช่วยเหลือผู้ขาย ให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่กว้างขวาง ผู้เรียน         
มีความรู้และเข้าถึงตลาดได้ไม่เก่ง 
3. การจัดส่งสินค่าไม่สะดวก เนื่องจากต้องเดินทาง
ไปส่งสินค้าที่ตัวอ าเภอ  
ด้านครูผู้สอน 
1. การใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ทักษะด้านไอทีและ
อินเทอร์เน็ต ยังขาดความช านาญ ไม่คล่อง  
2. ความรู้ ความสามารถของครูยังถ่ายทอดบางเรื่อง
ได้ไม่ชัดเจน เช่นภาษีขายของออนไลน์ 
3. ครูมีภาระงานหลักด้านการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ขาดการติดตามผล 

3. ต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือวิธีการสอนให้ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยสอนเพ่ือให้ประชาชนหรือ
ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง 
4. ควรเน้นคุณภาพของสินค้าให้มีความน่าสนใจ
ก่อนที่น าไปลงขายใน Page Facebook 
5. ให้ความรู้เรื่องแนวทางการทางการลดต้นทุน 
ระบบการจัดการขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
งบประมาณค่าวัสดุไม่เพียงพอ โครงการที่
ด าเนินการบางโครงการจัดในช่วงฤดูฝนท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ทันตามที่ก าหนด 

ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน        
ในพ้ืนที่และควรมีการด าเนินโครงการในช่วงเวลา         
ที่เหมาะสมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ผู้เรียนมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันท าให้มี
การรับรู้ที่แตกต่างกัน เวลาเรียนน้อยท าให้ผู้เรียน       
ยังมีทักษะการสื่อสารแค่ระดับพ้ืนฐาน และผู้เรียน        
มีความหลากหลายด้านอายุและอาชีพ 

ควรแบ่งผู้เรียนตามกลุ่มพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 
ควรเพ่ิมเวลาเรียนเพ่ือท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น และ ควรจัด
กลุ่มผู้เรียนให้ตรงตามอาชีพและและอายุของ
ผู้เรียน 

 

2.1.3 การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 

* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคันแยกระดับและประเภทปัญหาของการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 
 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ 
ประเภทปัญหาการออกกลางคัน 

ปัญหา
การ

ปรับตัว 
สมรส 

ต้องคดี /
ถูกจับ 

เจ็บป่วย /
อุบัติเหตุ 

หาเลี้ยง
ครอบครัว 

อพยพตาม
ผู้ปกครอง 

ฐานะ
ยากจน 

มีปัญหา
ครอบครัว 

อื่นๆ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 2 0 0 0 0 0 1 1 27 31 
ประถมศึกษา 4 3 1 0 6 240 9 9 30 302 
มัธยมศึกษาตอนต้น 21 23 1 3 3 29 42 2 85 209 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
10 19 0 2 73 17 0 13 41 175 

รวม 37 45 2 5 82 286 52 25 183 717 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนนักเรียนออก
กลางคันทั้งสิ้น 717 คน ประเภทปัญหาที่ท าให้เกิดการออกกลางคันมากที่สุดคือ การอพยพตามผู้ปกครอง และ
ปัญหาอื่นๆ ตามล าดับ โดยประเภทปัญหาการต้องคดีหรือถูกจับ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการออกกลางคันน้อยที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับการศึกษา พบว่า นักเรียนประสบปัญหาการออกกลางคันมากที่สุด คือ
ระดับปฐมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเภทปัญหาคือ การอพยพตามผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีอัตราการออกกลางคันมากรองลงมา และสาเหตุปัญหาที่ท าให้ออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุดคือ ปัญหาอื่นๆ และมีฐานะยากจน ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัญหาที่ท าให้เกิดการ
ออกกลางคันของนักเรียนมากที่สุดคือ การต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว  

 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

1.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดตามเด็กออกกลางคันและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือนักเรียน 

1.2 สถานศึกษาได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย และได้ส ารวจข้อมูลนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออก
กลางคัน และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผน ในการดึงผู้เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้ามาเรียนในสถานศึกษา 

1.3 สถานศึกษาจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาส่งเสริม  
ความประพฤติให้กับนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 

1.4 จัดท าโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
ติดตามเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน โดยการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  และแจ้งแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันให้โรงเรียนในสังกัดทราบ  

1.5 สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา  

1.6 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ ความเป็นธรรมทาง
การศึกษา ความต้องการรับความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ  

1.7 ให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนทีมีกลุ่มเสี่ยงจากระบบดูแลของโรงเรียน จัดเป็นข้อมูล 
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในทุกเรื่อง ทุนการศึกษา เยี่ยมบ้าน จัดหากิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน  

1.8 จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน
เสริมทักษะชีวิต และได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองอย่างเหมาะสม ปลอดสารเสพติดในสถานศึกษา 

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

2.1 ด าเนินการติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดตามเด็กออก
กลางคัน พร้อมกับแจ้งให้สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการและระบบการติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน มา
เข้าเรียนอย่างชัดเจนและจริงจัง 

2.2 ด าเนินการในระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน โดยแจ้งให้โรงเรียนส ารวจข้อมูลคัดกรอง 
นักเรียนยากจน มีการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอข้อมูลส าหรับรับทุนการศึกษา 
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2.3 ด าเนินการในระบบโปรแกรม spc (โปรแกรมของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน) โดยให้โรงเรียนรายงานข้อมูลใน 4 ด้าน คือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เหตุความรุนแรง ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมทางการศึกษาและด้านอ่ืนๆ   

2.4 แจ้งให้สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการและระบบการติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน 
มาเข้าเรียนอย่างชัดเจนและจริงจัง 

2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน จัดหาทุนการศึกษาหรือขอรับทุนสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2.6 จัดท าโครงการค่ายทักษะชีวิต และโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
2.9 ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน 

รวมถึงแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
ประกอบกับขอความร่วมมือจากสถานในสังกัด สพฐ. ในการให้ข้อมูล นักเรียน และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการ
ด าเนินงาน 

2.10 ให้สถานศึกษาท าความเข้าใจกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบปัญหา ที่มีผล
ต่อการออกกลางคัน เพ่ือร่วมกันวางแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนในระยะยาว 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
ปัญหาการย้ายถิ่นของเด็กท่ีเกิดจากครอบครัวแรงงาน
ต่างด้าว การไม่ให้ความส าคัญต่อการเรียนของเด็ก 
ปัญหาครอบครัว และข้อมูลในระบบ DMC ไม่มี
ความสัมพันธ์กันด้านข้อมูลของนักเรียนยากจน 

ควรมีการปรับปรุ งระบบ DMC และกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ให้มีความเข้มงวด จัด
ให้มีระบบการติดตามผู้เรียนในทุกระดับ ที่ใช้ให้เห็น
ผลได้จริง 

 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
4.1 จัดท าข้อมูลเด็กท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนวางแผน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 สนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่

บุตรหลาน 
 4.3 ประสานขอความช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส และขาด

แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
 4.4 จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง   ได้

ครอบคลุมและรวดเร็วพร้อมกับสนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการจัดการศึกษา
ให้แก่บุตรหลาน 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
- ไม่มี - 
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2.2 โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที ่: ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน 
* ตัวชี้วัดนี้  ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
 

 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

โดยภาพรวมพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงทุกโรงเรียน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ท าให้โรงเรียนสามารถน าสื่อ Digital มา
ใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้สะดวกเช่น การใช้สื่อ Social Network และ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook 
YouTube การใช้ Google Drives การใช้ Google Docs จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยหน่วยงาน
ทางการศึกษา เน้นย้ าให้โรงเรียนให้ความส าคัญในการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
ภายในสถานศึกษาซึ่งต้องค านึงถึงการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม การระบุตัวตน การตรวจสอบ
การใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกันข้อมูล
ทางราชการจากภัยคุกคามต่าง ๆ ตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ท าให้นักเรียนสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนได้ทุกคน ในส่วนของ กศน. มีการติดตั้งให้บริการอินเตอร์ระดับต าบล ในทุก กศน.ต าบล 

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

2.1 การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียน
จากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม จากทีมศึกษานิเทศก์ เพ่ือ
ชี้แนะ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า  การใช้งานทางธุรการ การสื่อสารและการบริหาร เป้าหมายสูงสุดคือใช้เพ่ือ
การเรียนการสอนและการศึกษา ค้นคว้าของนักเรียนและครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจ ากัด 

2.2 การใช้บริการของทุกโรงเรียนสามารถใช้เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนนักเรียนได้โดยตรง 
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ ICT อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน สถานศึกษา

สอดแทรกการเรียนรู้ Digital ไว้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
2.4 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับต าบล ตามนโยบาย 
ส านักงาน กศน. โดยการจัดอบรมขยายผลภายใต้โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน ด้วยหลักสูตร Digital Literacy 
จัดการเรียนรู้เรื่องหลักการใช้สื่อดิจิทัล และหลักสูตร Ecommerce 

2.5 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Google Classroom เป็นเครื่องมือใน
การช่วยเหลือผู้เรียนในกรณีไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาตามต้องการ 
สามารถสร้างชิ้นงาน ท าการบ้านหรือติดตามงานระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนได้ตลอดเวลา  
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3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
ระบบฯ โดยเฉพาะ 

พัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ และการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ผู้บริหารขาดการสนับสนุน พัฒนา และนิเทศก ากับ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดย DLTV/DLIT 

ให้มีการนิเทศก ากับติดตาม โดย ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ 
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการหาสื่อที่ทันสมัย 

เพิ่มจุดกระจายสัญญาณให้เพียงพอและสนับสนุน
ประมาณ 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
4.1 ควรลดการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมลง เปลี่ยนมาใช้การใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน ซึ่ง

ต่อไปน่าจะเป็น DLIT ทั้งหมด เนื่องจากระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ททั่วถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.2 จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน ควรมีช่องทางในการอ านวยความสะดวก รวมทั้งการใช้

งานสื่อสมเด็จพระเทพ ฯ 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนวัดคิรีวิหารฯ  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT 
2 โรงเรียนสุนันทาวิทยา อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด กิจกรรมเพ่ิมความรู้สู่ ICT 

 

2.2.2 DLTV/DLIT 

ตัวชี้วัดที ่: ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 

จังหวัด 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด  
(แห่ง) 

จ านวน
สถานศึกษา 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร และมี
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน

ระบบ DLTV/DLIT 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 

(แห่ง) 
(1)+(2) 

คิดเป็น 
ร้อยละ DLTV 

(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

DLIT 
(แห่ง) 
(2) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จันทบุรี 212 145 87 60.00 206 142.07 145 100.00 
ตราด 127 119 54 45.76 65 55.08 119 92.91 
นครนายก 142 127 97 76.38 30 21.13 127 89.44 
ปราจีนบุรี 261 233 138 59.23 95 40.77 233 100.00 
สระแก้ว 277 269 114 41.15 155 55.95 269 97.11 

รวม 1,019 893 490 55.06 551  61.91 893 100 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 
893 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พ้ืนที่
เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทั้งหมด 5 จังหวัด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครนายก มีร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
และมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV มากที่สุด ส าหรับ จังหวัดจันทบุรีมีร้อยละของ
สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรและมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLIT มากที่สุด รองลงมาคือ
จังหวัดสระแก้ว ตามล าดับ  
 

 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสถานศึกษาและจัดอบรม
บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการติดตามสนับสนุนผลการด าเนินงานตามนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความส าคัญกับ
โครงการและสนับสนุนให้มีการใช้งาน (DLIT) ในโรงเรียน ครูสามารถใช้สื่อของ (DLIT)  ในการเรียนการสอนได้ และ
ครูได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนได้รับความรู้หลากหลาย สามารถสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมภายหลังการเรียนได้ 

1.2 สถานศึกษาสามารถใช้ระบบ DLTV/DLIT ร่วมกับการเรียนการสอนอ่ืน เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  

1.3 มีการน าระบบ DLIT หรือ DLTV ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเอง 
1.4 การด าเนินการในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีการ

ด าเนินการตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยน าไปใช้ใน 2 ลักษณะ คือ น าไปใช้เต็มรูปแบบ โดยจัดการเรียน
การสอนตามตารางการเรียนการสอนทางไกล และน าไปใช้บางวิชา/บางชั่วโมง ตามความถนัดของครูผู้สอน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงตามวิชาเอก 

1.5 มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ DLIT อย่างเป็นระบบ นักเรียนในสังกัดสามารถเรียนรู้ได้ท า
ให้ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

1.6 ด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบ DLTV/DLIT มีการ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการ ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์/การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เช่น แสงสว่าง ระดับเสียงที่พอเหมาะ และสถานที่โดยรวม/คุณภาพสัญญาณการรับชม       

1.7 มีการบูรณาการร่วมกับศึกษานิเทศก์ โดยด าเนินการจัดส่งข้อมูล เพ่ือประกอบการวางแผน
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานด้าน DLTV/DLIT ของโรงเรียนในสังกัด ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบ DLTV/DLIT เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษาร่วมกัน 

1.8 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสถานศึกษาและ
จัดอบรมบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการติดตามสนับสนุนผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

1.9 ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความส าคัญกับโครงการและสนับสนุนให้มีการใช้งาน (DLIT) ในโรงเรียน 
ครูสามารถใช้สื่อของ  (DLIT) ในการเรียนการสอนได้ และครูได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจ
จากการเรียนได้รับความรู้หลากหลาย สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมภายหลังการเรียนได้ รวมทั้งลดความเลื่อมล้ า
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้อย่างดี 
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1.10 สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ (DLTV/DLIT) ตามงบจัดสรร ซึ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละสถานศึกษานั้นพบว่า การด าเนินการในแต่ละสถานศึกษาตามประเด็นการ
ตรวจและ  ติดตามในภาพรวมได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อความจ าเป็นในการใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนหรือใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกได้ในระดับหนึ่ง 

1.11  สถานศึกษา ได้รับการจัดสรร และมีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ 
DLTV/DLIT มีการพัฒนาครูบุคลากรต้นแบบและขยายผลในทุกโรงเรียน มีการใช้อุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งค้นหาสื่อและเนื้อหาในเว็บ DLIT ช่วยสอนในวิชาที่ครูไม่ถนัด เล่นเกมส์ผ่านอุปกรณ์ 
เพ่ือประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน สร้างความสนุกในการเรียนรู้  

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

2.1 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
2.2 ส่งเสริมสนับสนับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับสถานศึกษา  
2.3 จัดอบรมให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ (DLIT) 

สามารถน าเทคโนโลยีไป ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 จัดให้มีโรงเรียนแกนน าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จัดท าคู่มือครู เอกสาร
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่โรงเรียนแกนน าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

2.5 จัดทีมคณะผู้บริหารการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบ ได้นิเทศ ก ากับ ติดดาม 
การด าเนินงานของโรงเรียน ที่การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้โรงเรียน จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

2.6 ติดตาม สนับสนุน ผลการพัฒนาตนเองผ่านระบบ (DLIT) เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.8 สร้างความตระหนัก รับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และองค์กร คณะบุคคลให้
เห็นชอบในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2.9 ก าหนดนโยบายสนับสนุนให้ครูใช้ระบบ DLTV/DLIT อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในการจัดการ
เรียนการสอนพร้อมกับติดตาม สนับสนุน ผลการพัฒนาตนเองผ่านระบบ (DLIT) เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.10 ส่งเสริมให้โรงเรียนน าระบบ DLTV/DLIT มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนปกติและ
สอนเสริม นักเรียนได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมผ่านระบบ DLTV 
และด าเนินการอบรมปฏิบัติการการใช้ DLIT ทั้งในระบบ ONLINE และระบบ OFFLINE 

2.13 ประกวดผลงานที่เป็นเลิศด้านจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ DLIT 
2.14 การจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                       

และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.15 จัดตั้งศูนย์บ ารุงรักษาและช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2.16 การน าเสนอคลิป วีดีโอ โรงเรียนที่มีจุดเด่นในการใช้ DLTV 
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2.17 รายงานปัญหาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2.18 สถานศึกษาสร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและองค์กรคณะ

บุคคลให้เห็นชอบตามหลักการตามนโยบาย และจัดอบรมให้กับบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบ (DLIT) สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
หอ้งเรียนไม่เพียงพอและครูไม่ครบชั้น จึงต้องจัด 
การเรียนแบบเรียนรวม ซึ่งไม่เป็นเอกเทศ เกิดเสียง
รบกวนกัน เมื่อเกิดวาตภัย หรือฝนตกหนัก ทีวีและ
อุปกรณ์บางอย่ างได้ รั บความเสี ยหาย สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และขาดงบประมาณบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ต่างๆ 

การจัดท าระบบการส ารวจห้องเรียน จ านวนครู  
สภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา และให้
การช่วยเหลือ สนับสนุนโดยทั่วถึง และตรงตาม
ความต้องการ 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   

ควรมีการเผยเเพร่ ผลงาน หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 
DLIT หรือ DLTV เพ่ือให้ครูมีตัวอย่าง ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนวัดทุกสบก อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี การจัดการเรียนการสอน DLTV 
2 โรงเรียนวัดไผ่งาม อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี การจัดการเรียนการสอน DLTV 
3 โรงเรียนวัดใหม่

กวางทอง 
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี การจัดการเรียนการสอน DLTVและ DLIT 

4 โรงเรียนวังดอกไม้ ต าบลสาริกา 
อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

DLTV รร.วังดอกไม ้สพป.นครนายก 

5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.
จันทบุรี  

การจัดการเรียนทางไกลโดยใช้สื่อ DLTV 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
วันที่ตรวจราชการ  8  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา : การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  
 

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”  เลขที่ 143 หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ต าบล         
เขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จันทบุรี -
ตราด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีครูและบุคลกรทาง

การศึกษาท้ังสิ้น 54 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน 
ครู 53 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 51 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง - คน  มีนักเรียนจ านวน
ทั้งสิ้น 1,043 คน  
           โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
โดยบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ 
3+1+1 คื อ  3  ร ะบบคุ ณภาพ ToPSTAR +  MIO 
(Mindfulness In Organization) + PLC (Professional 
Learning Community) หมายถึ ง บริหารงานด้ วย
ระบบคุณภาพ ToPSTAR 3 ระบบหลัก คือ ระบบเรียนรู้ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระดับกิจกรรมนักเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมนักเรียน 
และน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการเทียบเคียงผลงาน (Benchmarking : BMK) 
ภายในองค์กรและเทียบเคียงกับองค์กรอ่ืน โดยใช้กระบวนการ PLC และ MIO เพ่ือให้ผลงานออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข” และมีโครงสร้างการบริหารงาน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล                  
ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายบริหารทั่วไป   

โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และจัดท าโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน ICT  โดยมีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนจ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 เครื่อง 
อัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 1  โรงเรียนจัดให้มี 
“ห้องเรียน DLIT เขาสมิงวิทยาคมฯ” ห้องส าหรับสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Tablet และอุปกรณ์ไร้สาย คอมพิวเตอร์
ส าหรับสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุด และภายในห้องกลุ่มสาระจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักเรียนในการ
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ   

โรงเรียนพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโดยจัดให้มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย WIFI 
ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนและครูทุกคนเป็นสมาชิกระบบจัดการการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และสามารถเชื่อมต่อระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มีเครื่อง server ส าหรับให้บริการนักเรียนตามจุดประสงค์การใช้งาน 
ดังนี้  เครื่อง server ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายฯ ระบบ Server ส าหรับบทเรียนออนไลน์ เครื่อง 
server ส าหรับระบบงานห้องสมุด เครื่อง server ส าหรับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เครื่อง server ส าหรับ
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งานบริการจัดการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ทั้งนี้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะผู้ดูแลระบบเพ่ือให้มีการบริหารจัดการระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และจัดท าโครงการกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้าน ICT ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในเวทีต่างๆ ได้ นักเรียนมีชิ้นงาน ผลงาน นวัตกรรม เผยแพร่ต่อสาธารณะ นักเรียนมีผลงาน และ
ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ห้องเรียนปกติผสมผสานกับการใช้สื่อ DLIT โดยครูมีบทเรียนออนไลน์ มีสื่อการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนจากสื่อ ICT ในห้องเรียน และนักเรียนยังสามารถทบทวนความรู้นอกห้องเรียน โดย
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบบทเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  นักเรียนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มาตรฐานที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน  ประเด็นที่ 1.4)  
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ เป็นไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งเป้าหมาย  โดยผู้เรียนร้อยละ 76.87 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาตนเองในรายวิชาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมในระดับ
คุณภาพ 3 ขึ้นไป  ร้อยละ 75.64 เรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีคุณธรรมบน 
Digital Platform  ร้อยละ 70.73 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอเผยแพร่ผลงานหรือ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างปลอดภัยและมีคุณธรรมในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป   ร้อยละ 76.05 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยและมีคุณธรรมในระดับ คุณภาพ 3 ขึ้นไป  และ
ผู้เรียนร้อยละ 66.84 มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ด้าน ICT, IOT, M2M (เกม/หุ่นยนต์/โปรแกรม
ประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่ได้แสดงผลงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นที่ 6)  โดยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการบน digital platform ครอบคลุมภารกิจของกลุ่มสาระฯ กลุ่มงานและฝ่ายอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ (ร้อยละ 80 ใช้ digital platform ในการจัดการ
เรียนรู้และการ  ปฏิบัติงาน ครูร้อยละ 70 ที่มี  digital 
pedagogical skills) อยู่ในระดับคุณภาพดี 

ผลลั พธ์ ที่ เ กิ ดขึ้ นกั บครู  ครู ใช้ สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่  2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้) อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม เป็นไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งเป้าหมาย โดยครูร้อยละ 83.02 พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้แล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนจัดการเรียนรู้และสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาหรือสร้างขึ้น 
แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ความสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. การนิ เทศช่วยเหลือให้ครูพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  
4. สภาพครอบครัวของนักเรียนที่มีแนวโน้มเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะมากขึ้น ได้แก่ สถานภาพการ
สมรสของบิดา-มารดา การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ความ
จ าเป็นด้านการประกอบอาชีพหรือสาเหตุอื่นที่ท าให้
ผู้ปกครองเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดา-มารดา วิธีการดูแลเอาใจ
ใส่อบรมสั่งสอนนักเรียน เป็นต้น 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ครูผู้สอนต้องเน้นให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ประกอบการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นการสื่อสาร การอ่านและ
เขียน ตามสภาพจริงและสอดคล้องกับหลักสูตร ตลอดจนช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาไม่เพียงพอ หรือความสามารถในการคิด
ค านวณอยู่ในระดับต่ า จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยเชิง
วิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการท างาน   
2. ควรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร จัดบูรณาการระหว่างรายวิชาให้เกิดการลงมือ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ช้ินงานและต่อยอดประยุกต์ใช้ได้จริง  ครูทุกสาระ
การเรียนรู้พัฒนาทักษะการค้นคว้าของนักเรียนด้วยทักษะบันได 5 
ขั้นของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
3. วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เพื่อน าข้อมูลมาปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนในรายวิชาต่างๆ และการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ทักษะ 
เช่น การปรับพื้นฐานความรู้  การสอนเพิ่ม และเพื่อพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผลที่ตรงกับตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร และปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน 
4. บุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน ฝ่าย ควรร่วมกัน
ทบทวนทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมุ่งเน้นให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียน  
5. ยกระดั บการใช้  Google Applications for Education เป็ น 
digital platform ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
จัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อให้มีคุณภาพเพียงพอไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน   
6. พัฒนาครูให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรงและครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ มีทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
นักเรียนและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
7. พัฒนาครูให้สามารถใช้การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดจนกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข  
8. ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนา PLC ให้ยั่งยืน จัดระบบการใช้ 
ICT เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งในระดับ
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  จัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนการสอน 
9. โรงเรียนระดมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและ 
ผู้ปกครองในการร่วมกันก าหนดคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของโรงเรียนและความร่วมมือในการพัฒนา 
ผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน   
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2.2.3 ETV 

ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 

ตารางที่ 4.15 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV ปีการศึกษา 2561 

จังหวัด 
จ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 

จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
จันทบุรี 5,110 1,564 31.22 
ตราด* 3,962 3,484 87.94 
นครนายก* 3,216 1,800 55.97  
ปราจีนบุรี 7,516 6,015 80.00 
สระแก้ว* 7,607 5,506 72.38 

รวม 27,411 18,369 65.50 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนผู้เรียนที่มีการ

เรียนรู้ผ่านระบบ ETV จ านวน 18,369 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 จากจ านวนที่รายงานในระบบทั้งสิ้น 27,411 
คน ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทั้งหมด 5 
จังหวัด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตราดมีร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้ผ่านระบบ 
ETV มากที่สุด คือ ร้อยละ 87.94 รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว ตามล าดับ  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

1.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ ETV โดยให้ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิก ETV เพ่ือ
เรียนรู้ตามตารางการจัดกิจกรรม แล้วบันทึกการเรียนรู้ส่งครูผู้สอน เรียนในรายวิชาบังคับ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ มอบหมายให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน าสื่อการเรียนการสอน
ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ETV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งรายการที่ถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ หรือมือ
ถือสมาร์ทโฟน โดยดูจาก Google และ YouTube  

1.2 สถานศึกษาบางแห่งมีปัญหาการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV เนื่องจากกล่องรับสัญญาณ ไม่
สามารถรับชมได้ จึงแก้ปัญหาโดยใช้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ และใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแทน 
  1.3 ครูผู้สอนด าเนินการทบทวนความรู้จากเรียนเนื้อหาในครั้งก่อน ก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่
โดยรับชมรายการโทรทัศน์สถานี ETV ได้แนะน านักศึกษาให้รับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube และเว็บไซต์
ของ ETV 
         1.4 การเรียนรู้ผ่าน ETV ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย ผ่านระบบ ETV ผู้เรียนมีความสนใจ
และตั้งใจในการรับชม ETV เป็นอย่างดี ครูมีการน าเนื้อหาจากทาง ETV ให้นักศึกษา กศน. มีการน าเข้าสู่บทเรียน
ก่อนการรับชม มีการเตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้จากการรับชม ETV เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเตรียมตัว
นักศึกษาในการรับชมครั้งปัจจุบัน โดยรับชมรายการโทรทัศน์สถานี ETV ทางโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียม  
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     1.5 เป็นการเพ่ิมโอกาส/ช่องทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา กศน. ให้มีความสะดวกในการเรียนการ
สอน ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น นักศึกษาได้ดู ETV ย้อนหลังทุกครั้ง ทาง Internet และผ่านทาง CD 

 1.6 ครู และ นักศึกษา มีช่องทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น สามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความถนัด ความสนใจ และสามารถดูย้อนหลังได้ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และการเรียนเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลา  

1.7 สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาจัดท าตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์ประจ าวัน แจ้งให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน. ทราบ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ETV 

1.8 หน่วยงาน/สถานศึกษา มอบหมายให้ครู กศน. จัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนทั้งในรูปแบบชั้นเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV 

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

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ ETV เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละแขนงวิชามา
เป็นผู้สอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกเนื้อหาวิชา
ที่ยากต่อการท าความเข้าใจ มาน าเสนอในรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.2 มอบหมายให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน าสื่อการศึกษาทาง ETV มาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน และให้มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.3 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาตลอดจนการน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้การเรียนรู้ผ่านระบบ ETV ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการ
เรียนเนื้อหาและมีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้น 

2.4 การมอบหมายให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียน โดยฝึกท าแบบฝึกหัดในบทเรียนและ
ทบทวนเนื้อหาจากรายการ ETV การรับชมรายการย้อนหลัง YouTube และเว็บไซต์ของ ETV และน าเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน  

2.5 มีกิจกรรมเสริม เช่น ใบความรู้ ใบงานเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนฝึกท า หลังจากได้รับความรู้จากการ
เรียนรู้ผ่านระบบ ETV เพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.วิชาที่นักศึกษา กศน.ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงกับวิชาที่
สอนใน ETV ในขณะนั้น  - จัดสรรอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่ สถานศึกษา  

ในพ้ืนที ่
- สถานศึกษาส ารวจ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ใช้    
ในการจัดการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพการใช้งาน    
อยู่เสมอ 

2.ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ บางคนใช้อุปกรณ์
โทรศัพท์ในรุ่นที่มีความล้าสมัย หรือมีความจ าตัวเครื่องน้อย 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของกศน.
ต าบล หลายแห่ง อยู่ในสภาพเก่า มีอายุการใช้งานหลายปี 
จึงท าให้มีปัญหาในการค้นหาสัญญาณและการใช้งาน 
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4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ กศน.ต าบลที่ยังมีไม่เพียงพอไว้ใช้ให้บริการแก่นักศึกษา 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 - ไม่มี – 
 

2.2.4 การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา 
ตัวชี้วัดที่ : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

* ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ตารางที่ 4.16 แสดงร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียน 
ระดับปฐมวัย  

อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ในระดับที่สูงขึ้น (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี 13,798* 11,895 86.20 
ตราด 9,210 9,158 99.40 
นครนายก 9,334 9,232 98.91 
ปราจีนบุรี 14,551* N/A N/A 
สระแก้ว 16,242 16,201 99.74 

รวม 48,584 46,486 95.68 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่  4.16 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่  9 มีจ านวนนักเรียน
ระดับประถมวัยทั้งสิ้นจ านวน 63,135 คน มีรายงานการได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 46,487 คน (ยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรี) 
คิดเป็นร้อยละ 95.68 จากจ านวนที่รายงานในระบบทั้งหมด 48,584 คน ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พ้ืนที่
เขตตรวจราชการที่ 9 ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลทั้งหมด 4 จังหวัด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสระแก้วมีร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
มากที่สุด คือ ร้อยละ 99.74 รองลงมาคือจังหวัดตราด และนครนายก ตามล าดับ  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
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 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

ในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ 9  พบว่า หน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลัง
ครู และลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 ประกอบการพิจารณา มีแนวทางการด าเนินการสรรหาฯ 
ตามความจ าเป็นและขาดตามมาตรฐานวิชาเอก จัดสรร / เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. ก าหนด รวมทั้งพิจารณาตามความจ าเป็น และขาดตามมาตรฐานวิชาเอกของ
สถานศึกษา  โดยการเกลี่ยอัตราก าลัง ใช้การเกลี่ยอัตราว่างจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์ไป
ก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ เกลี่ยอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มี
อัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์  เกลี่ยอัตราว่างตามผลการเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เกลี่ยอัตราครูที่มีคนครองจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปก าหนดใน
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จัดท าข้อมูลส าหรับรองรับการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากหน่วยงานทาง
การศึกษาอ่ืน จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สถานศึกษา จัดสรรพนักงานราชการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว
โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จัดสรรลูกจ้าง
ชั่วคราวโครงการพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการธุรการโรงเรียน จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ธุรการโรงเรียน จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาที่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น มีข้าราชการ และพนักงานราชการไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นสังกัดไม่
จัดสรรต าแหน่งให้แก่สถานศึกษาหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

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

2.1 การวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือแก้ปัญหา
และความต้องการ ตามความจ าเป็นของสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลด   ของ
จ านวนประชากรวัยเรียน 

2.2 ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังครู ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมการ
บริหารงานบุคคล P – OBEC 

  2.3 ส ารวจความต้องการวิชาเอกในแต่ละสถานศึกษา เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความขาดแคลน
บุคลากรตามสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา  

  2.4 ด าเนินการเกลี่ยและตัดโอนอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2.5 การแก้ไขปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
มีการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในส่วนของโรงเรียน   ขนาดเล็กมีการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLTV เพ่ือลดปัญหาการขาดครู หรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้มี
ประสบการณ์หรือทักษะในชุมชนช่วยฝึกและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเป็นการส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพ่ือแก้ปัญหาดังต่อไปนี้  การท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปี (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) และจัดท าข้อมูลประกอบการวางแผนอัตราก าลัง 10 ปี (2561-2570) ส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัด 
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3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
จ านวนข้าราชการครู และพนักงานราชการที่ได้รับการ
จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

สถานศึกษาจ้างครูพิเศษสอนเพ่ิม 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
- ไม่มี - 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง           
(ราษฎร์สงเคราะห์)  

ต.บางปิด อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด 

การเรียนรวมในรูปแบบ “ศูนย์ปัญจวิทยา
คาร” โดยจัดให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงจ านวน  5 โรงเรียน มาเรียนรวมกัน 
โดยใช้โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ฯ เป็น
ศูนย์กลางทางการเรียนเรียน และใช้บุคลากร
และทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน  

2 โรงเรียนวัดไทรทอง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.
ตราด 

การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก
และพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  2 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนวัดไทรทอง โรงเรียนบ้านปากคลอง
น้ าเชี่ยว 

3 โรงเรียนบ้านคลอง 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์           
จ.นครนายก 

การสอนคละชั้นโดยใช้สื่อ 60 พรรษาฯ และ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว   
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ  30  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา)-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุง
อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ พัฒนาภูมิทัศน์ ความสะอาด ร่มรื่น เพ่ือสร้างบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนที่
ดี ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในภาพรวมในสถานศึกษา ด้านคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ ได้แก่ ความสะอาดร่มรื่น อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ บ้านพักครู หอพักนักเรียน ระบบน้ าอุปโภค
บริโภค ระบบไฟฟ้า ด้านคุณภาพนักเรียน นักศึกษา เน้นการจัดการเรียนสอนให้นักเรียน นักศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง 
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ด้านการมีส่วนร่วม จัดให้มีการประชุมหารืออย่างสม่ าเสมอ ด้านการบริหารจัดการโดยการบูรณาการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งนวัตกรรม/รางวัล/
กิจกรรมเด่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ส่วนราชการ มีความเชื่อมั่น จากการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุกด้าน และอย่างมีความต่อเนื่อง จนส่งผลที่ดีต่อการรักษาปริมาณนักเรียน 
นักศึกษา ไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เน้นการสร้างประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ เมื่อศึกษาจบสามารถท างานได้ทันที  

ผลการด าเนินงานในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในภาพรวมภายในสถานศึกษาด้าน
ความรู้ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สามารถไปศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้ 

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับดี     
มีงานท าและศึกษาต่อทุกคน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี แสดงออก
ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก 
มีความเสียสละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งนวัตกรรม/รางวัล/กิจกรรม
เด่น สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ผลการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) 
คะแนนเฉลี่ยรายวิชาตามระดับจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

ที ่ วิชา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
1 ภาษาไทย 42.95 57.36 55.56 
2 ภาษาอังกฤษ 26.45 26.16 28.46 
3 วิทยาศาสตร์ 33.07 30.50 33.99 
4 คณิตศาสตร์ 27.49 30.27 27.85 
5 สังคมและศาสนา 44.08 58.24 52.56 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 50.57 50.63 49.62 
7 งานอาชีพ 49.12 57.27 56.81 
8 คอมพิวเตอร์ 29.60 22.29 28.17 

 
คะแนนเฉลี่ยรายวิชาตามระดับจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

ที ่ วิชา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
1 ภาษาไทย 42.44 46.64 54.48 
2 ภาษาอังกฤษ 24.73 25.93 27.53 
3 วิทยาศาสตร์ 39.02 33.47 34.50 
4 คณิตศาสตร์ 26.83 26.75 26.63 
5 สังคมและศาสนา 46.04 46.87 53.25 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 48.71 50.83 49.17 
7 หลักการจัดการองค์การ 43.11 35.00 38.38 
8 คอมพิวเตอร์ 27.82 31.31 36.28 
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ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือการพัฒนา โครงสร้าง

พ้ืนฐานของงานฟาร์มพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
           ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา 

 ควรจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการต่อยอด 
ส่งต่อระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความช านาญและเกิดทักษะต่าง  ๆ
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3. นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

 
 

3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 

3.1.1 ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 
 ตารางที่ 4.17 แสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน คิดเป็นร้อยละ 26.26 ของจ านวนสถานศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ รายงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่จังหวัดตราด มีร้อยละ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดสระแก้วตามล าดับ ส าหรับสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีร้อยละ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน น้อยที่สุด 

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
 ทั้งนี้พบว่า ตัวอย่างของการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดตราด สถานศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า

หน่วยบูรณาการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21        
(1 โรงเรียน 1 อาชีพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเกิด
สมรรถนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 และมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนเกิดทักษะพ้ืนฐาน  
ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในขณะศึกษาอยู่  และเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดได้ให้ความส าคัญ  ที่ต้องการตอบสนองความขาดแคลน
แรงงานด้านอาชีพ ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยสารพัดช่าง
จังหวัดตราด ร่วมกันจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าหลักสูตรทวิศึกษาให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัด 
สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา

ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการการท างาน 
 (แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี* 50 33 66.00 
ตราด* 22 22 100.00 
นครนายก* 31 6 19.35 
ปราจีนบุรี* 241 31 12.86 
สระแก้ว* 33 7 21.21 

รวม 377 99 26.26 
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ในสถานศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิทางการศึกษา 2 ใบ ซึ่งผู้เรียนที่สนใจที่จะศึกษาในระดับ
สายของวิชาชีพ สามารถไปเรียนต่อได้ในระยะเวลาที่ได้รับการเทียบโอนวิชาเรียนจากสถาบันที่สอนด้านอาชีพได้ 
และสถานศึกษายังมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นในรายวิชาเพ่ิมเติม ที่สถานศึกษาเปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจ 
ที่จะน าไปประกอบอาชีพ เช่น หลักสูตรช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า การโรงแรมและการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 

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

2.1 การสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการท างาน รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง มีการนิเทศ ติดตาม และรวบรวม
สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปวางแผน แนวทางการด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

2.2 การประสานความร่วมมือในพื้นที่ ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ PEC จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดท า
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี และขับเคลื่อนให้ทุกสถานศึกษา ได้น าหลักสูตรไปใช้  
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและวิทยากรที่มีในท้องถิ่นหรือเครือข่ายองค์กร
ภายนอก การจัดท าบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
อาชีพต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

2.3 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน โดยมีการให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี ที่มีการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ปี นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น 
ปวช. และ ปวส ระบบ ทวิภาคี ได้รับการฝึกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเวล่า 1 ปีการศึกษา โดย
งานทวิภาคี มีการติดตาม ช่วยเหลือปรึกษา ในการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสถานประกอบการ  ให้
เหมาะสมกับตัวผู้เรียนและสาขาวิชา และมีการประสานงานส่งตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการนิเทศติดตามการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือติดตามและให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

2.4 การคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
2.5 กระบวนการนิเทศติดตาม มีการจัดทีมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือ 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
ประชาชนยังไม่มีความรู้เข้าใจในการค้าขาย 
ยุคเศรษฐกิจ 4.0 

การประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ ให้เป็น 
การกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญ และวางแผนอาชีพส าหรับคนใน
ประเทศยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี – 
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5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) 

อ.เมือง จ.จันทบุรี หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวและอุดมศึกษา 

2 บ้านหนองสองห้อง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
3 วิทยาลัยเทคนิค

นครนายก 
ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก 
จ.นครนายก  

สถานศึกษาเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4 โรงเรียนเขาน้อย
วิทยาคม 

อ. เมือง  จ. ตราด บริษัทจ าลอง 

5 โรงเรียนเนินทราย
วิทยาคม 

อ. เมือง  จ. ตราด เศรษฐกิจพอเพียง  (ข้าว) 

6 วิทยาลัยชุมชนตราด วิทยาลัยชุมชนตราด โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้  
1. มีต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสินค้า
เกษตร เพ่ือเพ่ิม มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ชุมชน 
2. ประชาชนสามารถน าต้นแบบไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้านอาหารและสินค้า
เกษตรให้มีมาตรฐาน 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
วันที่ตรวจราชการ 31  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1              
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2561 และ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ช่างไฟฟ้า พ.ศ. 
2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่จะตอบสนองบริบทและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งใช้หลักสูตรการจัดประชาชมการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี  
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามนโยบายที่มุ่งหวังให้นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษา ป.1  -     
ม.3 เกิดแรงบันดาลใจค้นพบความถนัดของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ความรู้และทักษะการท างานที่มีคุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตน ตามคติพจน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ทุกคนมุ่งหวัง
ในอนาคตได้ 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ครูประจ าชั้นที่สอนงานอาชีพ ช่างไฟฟ้า  
ช่างคอมพิวเตอร์ ขาดทักษะบางเรื่องในหน่วยการ
เรียนรู้ 

จัดหลักสูตรให้หลากหลายและให้นักเรียนได้เสนอ
หลักสูตรที่สนใจอยากเรียน 

 
 

3.1.2 การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/ สหกิจศึกษา 
(Work Integrated Learning/WIL) 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 

* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

ด้านการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/ สหกิจศึกษา 
(Work Integrated Learning/WIL)  พบว่ามีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก สถานศึกษา สอศ. ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการส่งนักเรียน 
นักศึกษา เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เพ่ือปฏิบัติจริง และในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี รับสมัครผู้มีงานท าและ
ประสบการณ์ในการท างาน เข้าศึกษาต่อ 

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไร
บ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
      การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยในพ้ืนที่จั งหวัดนครนายก 
สถานศึกษา สอศ. ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการส่งนักเรียน นักศึกษา 
เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เพ่ือปฏิบัติจริง และในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี รับสมัครผู้มีงานท าและประสบการณ์ใน
การท างาน เข้าศึกษาต่อ  

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
1.สถานศึกษาบางแห่งไม่รับนักเรียนนักศึกษาเข้า
ฝึกงาน  

สนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

2.สถานศึกษาบางแห่งห่างไกลจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ประกอบกับเป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก เช่น วิทยาลัยการ
อาชีพบ่อไร่ จังหวัดตราด ที่มีจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนนักศึกษาน้อย จึงท าให้มีผลกระทบ
ต่อการใช้งบประมาณไม่เพียงพอ  ต่อการติดต่อสถาน
ประกอบการเพ่ือยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ขอรับการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ ในการปฏิบัติ งานติดต่อสถาน
ประกอบการและร่ วมกันยกระดับมาตรฐาน
อาชีวศึกษาทวิภาคี 
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 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  - ไม่มี - 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
  - ไม่มี – 

3.1.3 การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up 

ตัวชี้วัด : ร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ตารางที่ 4.18 แสดงร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

เขตตรวจราชการที่ 9 

อศจ.จังหวัด 
จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

ทั้งหมด 
ที่มีการสร้างทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี 7 7 100.00 5,009 1,518 30.31 
ตราด 3 3 100.00 2,715 531 19.56 
นครนายก* 6 6 100.00 4,643 265 5.71 
ปราจีนบุรี 8 3 37.50 4,086 555 13.58 
สระแก้ว 6 2 33.33 164 164 100.00 

รวม 30 21 70.00 16,617 3,033 18.25 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ในภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
คิดเป็นร้อยละ 18.25 ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ ที่มีร้อยละของจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับ
การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดตามล าดับ 

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานทั้งในระบบสารสนเทศฯ และตาม
แบบ รต.62 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ใน
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

1.1 สถานศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนระดับ 
ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นการด าเนินการสร้างและให้ความรู้พ้ืนฐานในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษา เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้สร้างพ้ืนฐานความส าเร็จด้านธุรกิจทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

1.2 สถานศึกษาจัดโครงการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาในสาขาพาณิชยกรรม
ร่วมกิจกรรมการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีการการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และให้นักเรียนนักศึกษาด าเนิน
ธุรกิจตามตนเองสนใจ และด าเนินธุรกิจในสถานศึกษา 
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1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ ได้แก่ ความสามารถในการ
จัดการการเงิน การผลิต การสร้างแบรนด์ตัวเอง การขาย กลยุทธ์การตลาดขั้นพ้ืนฐาน เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของ
ธุรกิจ สร้างรายได้ระหว่างเรียน  

1.4 มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด และเปิดสอนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการในระดับชั้น ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเดน็การตรวจ ติดตาม อย่างไร
บ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)  

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ และจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
2.2 จัดท าโครงการอบรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และโครงการศึกษาดูงานผู้ประกอบการใหม่ 
2.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการจัด

โครงการทัศนศึกษาและโครงการ Open House 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

 - ไม่มี -  

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  

 - ไม่มี -  

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 วิทยาลัยเทคนิคตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูในการ
เป็นผู้ประกอบการและเรียนแผนธุรกิจ 

2 วิทยาลัยสารพัดช่าง
จันทบุรี 

ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ 92.30 

3 วิทยาลัยการอาชีพนา
ยายอาม 

ต.นายายอาม อ.นายายอาม  
จ.จันทบุรี 

ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ 90.25 

4 
 

วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ 88.20 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ  9  กรกฎาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ :  

ในการด าเนินงานตามนโยบายการสร้างความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) ของวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรีนั้น  ได้จัดการศึกษาให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  และ
ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นทั้งในขนาด
กลาง และขนาดย่อม เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญทาง
เศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การ พัฒนาด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
1. เพ่ือให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  ได้รับ

การพัฒนา 

กระบวนการด าเนินงาน มี 4 ขั้นตอน          
1. การฝึกอบรม  โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก มาให้ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ แก่

นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น  
2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง (ร้านสิขริน) 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี (ร้านป้าแกลบ)  
3. การคัดเลือกแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา น าเสนอแผนธุรกิจแก่คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ 

เพ่ือคัดเลือกแผนธุรกิจของนักศึกษา ที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
4. การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ 

เข้ารับค าปรึกษาแนะน าจากครูที่ปรึกษาธุรกิจ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

เป้าหมายในการประกวด มี 4 ระดับ    
1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 
3. ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) 
4. ระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
"ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้รับ
การเชิดชูเกียรติ  สถานศึกษา ที่มีผลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีวศึกษาใน
สถานศึ กษา ระดั บชาติ  5 ดาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2560)" 

ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่
การเป็นผู้ประกอบการ 

1. ผู้ เรียนที่ เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ประกอบการ สามารถประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง  และครอบครัวได้  เช่น ร้านนวดแผนไทย 
(นักศึกษาสาขาวิชานวดแผนไทย) ร้านเสริมสวย (นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวย) และร้านตัดผม (นักศึกษาสาขาวิชา
ตัดผมชาย) 

2. แหล่งการเรียนรู้ (ความยั่งยืน) สถานศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการฯ ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จ.สระบุรี วิทยาลัยสารพัด
ช่างก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จ.สุโขทัย วิทยาลัย
การอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี กิจกรรมจิตอาสา บริการชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ บริการตัดผมให้กับสถานศึกษา
ภายในจังหวัดจันทบุรี สาขาวิชาตัดผมชาย สอนอาชีพตัดผมให้ โรงเรียนต ารวจชายแดนบ้านคลองมะลิ ออกหน่วย
บริการชุมชน โครงการกิจกรรมวันสูงอายุ สาขาวิชาเสริมสวย ออกหน่วยบริการชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ ออกหน่วยบริการชุมชน” อ าเภอยิ้ม-นายายอาม , ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทบุรี สาขาวิชานวดแผน
ไทย และโครงการ Fix It Center ภาพด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร ปวช.,ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยน ากระบวนการขั้นตอนของระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงาน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี เป็น
จังหวัดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มี
อุตสาหกรรมเป็นส่วนน้อย ดังนั้นการร่วมมือของ
เครือข่ายจากสถานประกอบการ ยังไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ก็ให้
ความสนใจในการเรียนต่อในหลักสูตรระบบทวิภาคี 
มีจ านวนน้อยไม่มากเท่าที่ควร    

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากภาคี ที่มาจากหลากหลายภาคส่วนทั้งจากรัฐ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น สถานประกอบการ 
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี และสนับสนุนเงินงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง   
 

2. ปริมาณการสมัครเรียนของนักศึกษา ตามที่  
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นสถานศึกษาขนาด
เล็ก ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง ซึ่งมีสถานศึกษาหลายแห่ง
ที่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
และผู้เรียนเลือกเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ จึง
ส่งผลให้มีผู้เรียนมาสมัครเรียนมีจ านวนน้อยลงมาก 

2. มุ่งเน้นการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ด า เ นิ น ง านต ามระบ บบริ ห า รจั ด ก า รศึ กษ า
สถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยควรเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยการ
ประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการเรียนการสอน  
ในช่องทางที่หลากหลาย และเพิ่มการแนะแนวสัญจร
ตามสถานศึกษาภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจในการเรียนในสาย
อาชีพมากยิ่งขึ้น  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับบุคคลภายนอก 
2. ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ด าเนินธุรกิจ ยังไม่สามารถ
จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานให้ตรงกันภายในสมาชิก
ในกลุ่ม ท าเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
3. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
4. ภาระงานประจ าของครูผู้สอนมีจ านวนมาก 
5. ข้อจ ากัดของเวลาที่ ใช้ ในการด าเนินงานบาง
โครงการ/กิจกรรมมีระยะเวลาน้อยเกินไป 

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและหลากหลาย
ช่องทาง 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เพื่อให้มี
ระยะเวลาการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น 
3. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินในแต่ละธุรกิจไป
พัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
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3.2 หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

3.2.1 อาชีวะ 4.0/ หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
ตารางที่ 4.19 แสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 

เขตตรวจราชการที่ 9 

สอศ.จังหวัด 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาท่ีมีงาน
ท า (คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาท่ีมีงานท ามีสมรรถนะเป็นท่ี

พึงพอใจของสถานประกอบการ 
(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีไม่
อยู่ในหลักสูตรอาชีวะ 

Premium 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรอาชีวะ 
Premium 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(คน) รวม 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
ปวช. ปวส. 

คน คิดเป็น 
ร้อยละ คน คิดเป็น 

ร้อยละ 
จันทบุรี 747 712 0 0 1459 261 421 251 96.17 421 100.00 
ตราด 579 330 0 0 909 244 265 244 100.00 265 100.00 
นครนายก* 728 655 - 7 1,390 314 609 314 100.00 609 100.00 
ปราจีนบุรี 512 722 0 0 1234 71 420 55 77.46 368 87.62 
สระแก้ว 433 36 1,071 264 1804 923 434 368 39.87 434 100.00 

รวม 2,999 2,455 1,071 271 6,796 1,813 2,149 1,232 67.95 2,097 97.58 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด 6,796 คน ในจ านวนนี้มีผู้ไม่อยู่ในหลักสูตรอาชีวศึกษา Premium10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ านวน 5,454 คน และมีผู้อยู่ในหลักสูตรฯ จ านวน 1,342 คน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีงานท ามีจ านวนทั้งสิ้นรวม 3,962 คน คิดเป็นร้อยละ 58.29 โดยในจ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่มีงานท า มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ มีจ านวนทั้งสิ้นรวม 3,329 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.02 ของจ านวนข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด ที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่ รายงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีงานท าและ
มีร้อยละของการมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ มากที่สุด คือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราด คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับจังหวัดที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีงานท าและมีร้อยละของ
การมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ น้อยที่สุด คือจังหวัดปราจีนบุรี 

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
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ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

ด้าน อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจ
ราชการที่ 9 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 97.58  โดย
สถานศึกษามีการส ารวจ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  และสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสภาพผลการด าเนินการตรวจ และติดตามเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากสถาน
ประกอบการให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้วยดี นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรี สถานศึกษายังได้จัดท าโครงการติดตามภาวะผู้มีงานท าเพ่ือติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมากรอกในระบบ V-cop  การตดิตามผู้ส าเร็จการศึกษา  

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

2.1 สถานศึกษาติดตามสภาวะผู้มีงานของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้ระบบ V-cop  (ระบบติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา) โดยมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  และสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทุกปีการศึกษา 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้ฝึกอบรม หลักสูตรที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย               
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ มาถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา 

2.3 ให้ความส าคัญกับกระบวนการ งานแนะแนวฯ โดยการท าบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์
ครูที่ปรึกษาช่วยติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (อาทิ เช่น การติดตามในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเรียน)  ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา กรอกข้อมูลประวัติของตนเองส่งที่ครูที่ปรึกษา และให้ครูที่ปรึกษารวบรวมส่งที่งานแนะแนว เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตาม ตามโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบการใช้สื่อโซเชียลต่างๆ เช่นทาง Facebook 
messenger และ Line ช่วยเพ่ิมช่องทางที่สะดวกและง่ายต่อการติดตาม 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  
  ไม่สามารถตรวจ หรือ ติดตามได้ครบทุกสถานประกอบการ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ และ
ระยะเวลาค่อนข้างมาก 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  - ไม่มี - 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นวิทยาลัยน าร่องในการพัฒนา
ก าลังคนรองรับการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
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ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ  1  สิงหาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  อาชีวะ 4.0/ หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที ่: 

การด าเนินการจัดการศึกษา Excellent  Model  School – DVE ตามนโยบาย อาชีวะ 4.0 
หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นสถาบันการจัดการศึกษา
สายอาชีพที่เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาส  ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการร่วมกันในพ้ืนที่  มีการ
ประสานเครือข่าย  มีภาคเครือข่ายการสถานประกอบการ  บริษัท  โรงงาน  มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนและกิจกรรม
ที่หลากหลาย  ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิคนครนายกมีการจัด
การศึกษาภาคพ้ืนฐานที่ท าให้นักเรียน  นักศึกษา มาเรียนได้รับการปรับพ้ืนฐานทุกคน ก่อนที่จะได้เรียนตามแผนก
วิชา  มีผลงานนักเรียนด้าน AI , Robot ที่ยอดเยี่ยม  มีหลักสูตรระยะสั้นจากการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนถึง
ชุมชน  เช่น ผลิตเครื่องสีข้าวแก่ชุมชน  มีระบบการติดตามการเข้าถึงการฝึกงานของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เสริมทักษะแก่นักศึกษาให้มี
ความทันสมัย 

- น าความทนัสมัยเทคโนโลยีมาใชใ้นการเตรยีมพร้อม   
ทักษะแก่นักศึกษากับตา่งประเทศ 
- ท า MOU ในสว่นของวทิยาลยัเทคนิคนครนายกกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- สง่เสริมการเรยีนสายสามัญกบัสายอาชีพให้มากขึน้ 
- จุดเนน้โนโยบายทางการศึกษาจากผู้วา่ราชการจงัหวัดนครนายก สู่การปฏบิัติดา้นการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  การออกกลางคนั  เสพตดิ แมว่ัยใส และความเทา่
เทียมทางการศึกษา 

2. สร้างจุดขาย  ค่านิยม  สร้าง
ภาพลักษณ์ 

- เพิ่มกลยทุธ์ให้วิทยาลัยเทคนคิสร้างจดุขาย  ค่านิยมและภาพลักษณ์ ด้วยการ
ประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการอ่ืนๆ 
- แนะแนวด้วยรปูแบบใหม ่ผา่นหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า สรา้งคา่นยิมใน
การประกอบอาชีพ 
- เนน้เตรยีมคนดา้นคุณลักษณะ 
- การเปดิสถานประกอบการกบัทวิภาค ี
- การฝึกงานนักศึกษาให้ตรงกบัแผนกวชิา และทักษะที่ต้องการเสริมสรา้งให้เกิดทักษะ
แก่นักศกึษา 
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4. นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 

 
 

4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 
1 โรงเรียนคุณภาพ 

ตารางที่ 4.20 แสดงร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 
ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 
จ านวน
โรงเรียน
ท้ังหมด 

โรงเรียนท่ีมี 
ครูครบชั้น 

โรงเรียนท่ีมี 
ครูครบวิชาเอก  

โรงเรียนท่ีมีครูครบวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะด้าน 

ท่ีจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนท่ีมีความพร้อม 
ของครู ครบท้ัง 3 ด้าน  

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จันทบุรี* 87 82 94.25 33 51.56 33 51.56 59 92.19 

ตราด 54 54 100 41 75.93 2 3.70 2 3.70 

นครนายก* 41 41 100 9 21.95 19 46.34 34 82.92 

ปราจีนบุรี 233 23 9.87 24 10.30 8 3.43 8 3.43 

สระแก้ว 263 57 21.67 26 9.89 10 3.80 6 2.28 

รวม 678 257 37.90 133 19.61 72 10.61 109 16.07 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62)  

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีสถานศึกษาได้เตรียมความ
พร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยมีจ านวนโรงเรียนที่มีความ
พร้อมทั้งการมีครูครบชั้น การมีครูครบวิชาเอกและ มีครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอน
มีเพียงร้อยละ 16.07 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีร้อยละของโรงเรยนที่มีครูครบชั้นมากที่สุด 
รองลงมาคือมีครูครบวิชาเอก และมีครูครบวิชาชีพเฉพาะด้าน ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดจันทบุรี มีร้อยละของสถานศึกษาที่ได้เตรียมความ
พร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ มากที่สุด คือ ร้อยละ 92.19 
รองลงมาคือจังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี ตามล าดับ  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
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 ผลการด าเนินการ 
1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
 หน่วยงานทางการศึกษามีการจัดท าข้อมูลข้าราชการครูและจ านวนสถานศึกษาที่มีครูครบ

และครูขาดแคลน เพ่ือที่จะได้จัดสรรครูให้ครบตามความต้องการ และมีการด าเนินการตามนโยบาย 1 ต าบล                      
1 โรงเรียนคุณภาพ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา 
นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษา ยังมีกระบวนการนิเทศ ก ากับและติดตาม การด าเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และในกรณีที่โรงเรียนมี
ข้าราชการครูไม่ครบวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา ก็จะมีการจัดสรรพนักงานราชการหรือครูอัตราจ้างไป
ทดแทน เมื่อมีครูเกษียณอายุราชการก็จะมีการรับย้ายหรือเรียกบรรจุเพิ่มเติม 

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

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ศึกษานิเทศก์) ผู ้อ านวยการ
โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการเตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2.2 สร้างจิตส านึก ความตระหนักในหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
2.3 สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.4 เสริมสร้างศักยภาพในการ

ท างาน ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
2 . 5  มี ก า ร จั ดท า เ ว็ บ ไ ซต์   

http://kruden.net/CIET/index.htm  ส าหรั บ
รายงานผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ 

2.6 มีกระบวนการนิเทศติดตาม 
ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้
ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

  - ไม่มี - 
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

เป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี - 
5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
  - ไม่มี - 

 

 

 

http://kruden.net/CIET/index.htm


  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    160   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 
ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดหนองทองทราย 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
วันที่ตรวจราชการ  1  สิงหาคม  2562 
ประเด็นการตรวจราชการฯ :  Learning  Center  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตามนโยบาย โครงการ 1 ต าบล 1 

โรงเรียนคุณภาพ 
สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพื้นที่ : 

การด าเนินการของสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองทองทราย มีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพแม้อยู่ใน
บริบทของความเป็นโรงเรียนวัด  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณลักษณะความเป็นระเบียบวินัย มีความสะอาด ผู้บริหาร
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีเป็นแบบอย่างได้ ด้วยรูปแบบ “MARKE  MECHANISMS” เน้น
การร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร  หน่วยงาน  องค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุน Learning  Center  ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน  จากบริษัททรู คอร์เปอเรชั่น 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแก่นักเรียน  - ช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก่ 

นักเรียนที่อยู่พื้นที่ชนบท และนักเรียนที่มีความขาด
แคลน ฐานะยากจน ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

2. ครอบครัวของนักเรียนมีรายได้น้อย - เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ผ่านระบบ Online จาก
ผลิตภณัฑ์นักเรียน  สินค้าชุมชน จ าหน่ายสินค้าผ่าน 
Online 
- การน าข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% มาใช้ใน
การส่งเสริม  ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน และชุมชน
อย่างมีช่วยร่วมและต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเข้าสู่ต าแหน่งไม่
เป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่ง (จาก ผู้บริหาร
การศึกษา) 

- หน่วยงานส่วนกลางควรก าหนดคุณสมบัติให้มีความ
เหมาะสม เช่น ต้องด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น 
- ควรทบทวนกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มข้น  
และมีการบวนการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4. คูปองครู ควรให้มีการปรับเปลี่ยนโดยตั้งฐานที่เขตพื้นที่  เพื่อให้
โอกาสพัฒนาครูได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ที่
แท้จริง 

5. การมีส่วนร่วมในพื้นที่  - ชมรมวิชาการ 
- ควรมีที่ปรึกษาอ าเภอ แต่ละอ าเภอ 

6. ภาระงานจากหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป - นโยบายทางการศึกษาจากส่วนกลางไม่ควรทับซ้อน
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
- ลดนโยบาย  โครงการ  กิจกรรมที่ครูต้องออกจาก
โรงเรียน 

7. ขาดงบประมาณในการพัฒนาครู - มีองค์กร/งบประมาณในการพัฒนาครูส าหรับขยาย
โอกาสโดยเฉพาะ 
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4.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 

* ตัวชี้วัด 1 และ 2 ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 3 : อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 

ตารางที่ 4.21 แสดงอัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 

จ านวนคอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษาที่ใช้ในการ
เรียนการสอนส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

นักเรียนทั้งหมด 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นักเรียนทั้งหมด 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย/ปวช. 

นักเรียนทั้งหมด 
ในระดับ ปวส. 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จันทบุรี 5,260 15,476 2 : 1 13,804 2 : 1 1,714 2 : 1 
ตราด 1,823 11,650 6 : 1 2,598 1 : 1 0 0 
นครนายก 1,911 7,660 7 : 1 4,432 6 : 1 253 2 : 1 
ปราจีนบุรี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
สระแก้ว 1,609 6,241 4 : 1 0 1 : 0 0 1 : 0 

รวม 10,603 41,027 4 : 1 20,834 3 : 1 1,967 3 : 1 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น 3 : 1 ทั้งนี้เมื่อแยกพิจาณาในแต่ละระดับชั้น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์สูงกว่า ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
และระดับ ปวส.  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครนายก มีอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ โดยจังหวัดตราดมี อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไกล้เคียง
กับจังหวัดนครนายก ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีอัตราส่วน จ านวนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ น้อยที่สุด  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 80 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือการศึกษา พบว่า จ านวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สังกัดสพป. มากที่สุดคือจังหวัดตราดคิด
เป็น 10 : 1 และ สังกัด สพม. คิดเป็นสัดส่วน 13 : 1 ทั้งนี้ สัดส่วนในภาพรวม สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีสัดส่วนน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วน 1 : 1 ในการรายงานของจังหวัดตราด 
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานทางการศึกษายังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้
งานเพ่ือการเรียนการสอน  และปัจจุบันจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญ นอกจากนี้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ก็มี
ความล้าสมัย ไม่รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีเพียงสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
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เอกชนจังหวัดตราด ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ สถานศึกษาหลายแห่ง ได้
จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 2-3 คน ต่อเครื่อง และอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้
สื่อการเรียนการสอนและน าไปใช้จัดกิจกรรมภายในห้องเรียน จัดท าแผนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ และ
บริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยจัดเวลาเรียนให้ไม่ตรงกัน เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
ผู้ใช้ 

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

สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 2-3 คน ต่อเครื่อง 
และอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและน าไปใช้จัดกิจกรรมภายในห้องเรียน จัดท าแผนการ
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยจัดเวลาเรียนให้ไม่ตรงกัน เพ่ือให้การใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ใช้ 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

 ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีสภาพเก่า อุปกรณ์ล้าสมัย 
ท าให้ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้และมีจ านวน
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน รวมทั้งระบบจัดการเครือข่าย 
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT 
แบบออนไลน์ ได้ มีเพียงการใช้งานแบบออฟไลน์ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เท่าน้ัน 

ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการสอนมากกว่าโปรแกรม
พื้นฐาน และให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน รวมทั้งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม บ ารุงรักษา 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  - ไม่มี - 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี 

อ.เมืองปราจีนบุรี จ.
ปราจีนบุรี 

การน าซอฟแวร์บริหารจัดการการ
อาชีวศึกษา EDR เข้ามาใช้เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบภายในวิทยาลัย 

 
 

4.1.3 Partnership School 
ตัวชี้วัดที ่: ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School  

ผลการด าเนินการ 
 1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

ด้าน Partnership School  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใน
การบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สถานศึกษาร่วมกับผู้สนับสนุน จัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนติดตามประเมินผลและวิจัยของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคมถาบันการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและ
สนับสนุนสถานศึกษาในโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถสร้างบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพสูง เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในแต่
ละพ้ืนที่ ทั้งในด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

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

2.1 สถานศึกษาร่วมกับผู้สนับสนุน จัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนติดตาม
ประเมินผลและวิจัยของสถานศึกษา  

2.2 การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสั งคมถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและ
สนับสนุนสถานศึกษาในโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.3 การให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งในด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

2.4 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ  

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

 ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
เนื่องจากพ้ืนที่จ.จันทบุรี เป็นพ้ืนที่ภาคเกษตรกรรม ไม่มี
ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด าเนินการ 
จึงไม่มีภาคเอกชนคัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง เพราะ
ภาคเอกชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วม
พัฒนาโรงเรียน 

ขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหาภาคเอกชน มาเป็น
ผู้สนับสนุนและร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง  
อ.โป่งน้ าร้อน เพ่ือเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 ต่อไป 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง  
  - ไม่มี – 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนใฝ่ดีวิทยา (สช.) อ.องครักษ์  จ.นครนายก ชุมชนใฝ่ดี มีทางน า ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม 
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4.1.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 
ตารางที่ 4.22 แสดงร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครฐั/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจดัการศึกษาแบบประชารฐั 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนหน่วยงาน องค์กร

ภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ จ านวนทั้งสิ้น 1,597 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 168.64 จาก
จ านวนโรงเรียน 947 แห่ง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตราด มีร้อยละของจ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ มากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้วตามล าดับ 

ทั้งนี้ มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
 ผลการด าเนินการ 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่  ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา ในภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่า จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้จากจ านวนโรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
กรกฎาคม 2562) โดยโรงเรียนมีการด าเนินงาน โดยมีการจัดท าโครงการประจ าปี 2562 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
มีการประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้รับผิดชอบ กับ School partner ของแต่ละบริษัท เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้าหมาย 
พร้อมกับการนิเทศติดตามร่วมกับ School partner โดยพัฒนาผู้เรียน และบางแห่งใช้สะเต็มศึกษาเป็นฐาน มุ่งสู่การ
ประกอบอาชีพ และการสร้างนวัตกรรม School partner คือ ชุมชนยังไม่กล้าที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน การ
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา มีจ านวนมาก โดยเฉพาะองค์กรเอกชน มีการบริจาคเงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
เนื่องจากมีการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นการสร้างแจงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพทางการศึกษา ท าให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

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

2.1 การประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้รับผิดชอบ กับ School partner ของแต่ละบริษัท 
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้าหมาย พร้อมกับการนิเทศติดตามร่วมกับ School partner โดยพัฒนาผู้เรียนโดย

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด จ านวนโรงเรียนทั้งหมด (แห่ง) จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี* 249 711 285.54 

ตราด 146 505 345.89 

นครนายก* 169 108 63.91 

ปราจีนบุรี 120 10 8.33 

สระแก้ว 263 263 100.00 

รวม 947 1,597 168.64 
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ใช้ สะเต็มศึกษาเป็นฐาน มุ่งสู่การประกอบอาชีพ และการสร้างนวัตกรรม และมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการด าเนินการจัดกิจกรรม 

2.2 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม และขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ภาครัฐ ชุมชน ผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา 

2.3 มีเครือข่ายรับผิดชอบดูแลสถานศึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าชุมชนหรือภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้น า หรือสรุปผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเผยแพร่แก่สาธารณะ ผู้ปกครอง เช่น จัดการเปิดบ้านวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

 - ไม่มี – 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการช่วยดูแลบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ท าให้มีเครือข่าย ในการระดมทุนสนับสนุนจากบุคคลภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้
งบประมาณสูง รัฐก็ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้โดยเฉพาะ 

 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 มัธยมวัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่   
จ.จันทบุรี 

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม มุ่งพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความพอเพียง 
บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจ า
ต าบลเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ  

2 มัธยมท่าแคลง   
 

ต.สนามไชย อ.นายายอาม  
จ.จันทบุรี  

นายศุภวิชญ์ บ ารุงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนท่าแคลง 
ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2561 ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตร และเข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561                     

3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดให้มีการเรียนการสอน
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 2 สาขาวิชา  ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  และสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เปิดท าการสอนต่อเนื่อง
ถึงระดับปริญญาตรีและจัดหลักสูตรต่อเนื่อง
เช่ือมโยงสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 

4 โรงเรียนวัดไผ่งาม อ.ศรีมโหสถ การพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะ
สมอ 

อ.ศรีมหาโพธิ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
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5. นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 

5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
5.1.1 ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยท่ีไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน าผลมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 ตารางที่ 4.23 แสดงร้อยละของครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน าผลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 
จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครู

ปฐมวัย 
ที่ท าการสอนระดับ
ปฐมวัยทั้งหมด (คน) 

จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครู
ปฐมวัยที่จบวิชาเอก

ปฐมวัย 
(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครู
ปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอก

ปฐมวัย 
(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

เพื่อน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
คน คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี 539 316 223 222 99.55 
ตราด 514 312 202 39 39.11 
นครนายก* 359 185 173 146 84.39 
ปราจีนบุรี 276 172 115 109 94.78 
สระแก้ว* 494 356 138 132 26.82 

รวม 2,182 1,341 851 648 76.15 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ด้านการพัฒนาครู/ครูพ่ี

เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย ภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่ามีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 76.15 โดยจังหวัด
จันทบุรีมีจ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.55 ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษา มีการด าเนินการพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้แนวใหม่ บรรจุครู ในวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา และอบรมพัฒนาส าหรับผู้ไม่จบ
เอกปฐมวัย รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

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

2.1 จัดท าโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 2.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการจัดท าหลักสูตรและ
แนวทางกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือเป็นวิทยากรแกนน า และเป็นผู้ช่วยศึกษานิเทศก์ใน
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และช่วยท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงานหลังจากที่ได้รับการขยายผลแล้ว 
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 2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้กับครูปฐมวัยพ้ืนที ่โดยส่งตัวแทนมาโรงเรียนละ 2 คน  

 2.4 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
2.5 ให้โรงเรียนในสังกัด มีการประยุกต์ใช้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในกิจกรรม

การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.บางจั งหวัดไม่มีมหาวิทยาลัยที่ ส่ งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการหรือการศึกษาพิเศษ 

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จัดหลักสูตร
ส าหรับการศึกษาพิเศษ เพ่ิมมากขึ้น 

2.การปฏิบัติงานของพ้ืนที่  เช่น ในจังหวัดจันทบุรีมี
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ดี ชนชั้นแรงงานมีจ านวน
น้อยเป็นผลให้ระบุการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ 

ส่งเสริมสวัสดิการจากการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุผล
ต่อการดูแลคนพิการ 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี – 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ ด าเนินการ
สร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทดลอง และพัฒนางานวิชาการด้าน
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
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5.1.2 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 

ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผลการพัฒนามาใช้ในการ
เรียนการสอน 

ตารางที่ 4.24 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผลการพัฒนามาใช้ใน
การเรียนการสอน 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี 1,883 1,883 100.00 
ตราด 1,559 1,559 100.00 
นครนายก* 925 925 100.00 
ปราจีนบุรี* 1,223 1,223 100.00 
สระแก้ว 1,175 1,175 100.00 

รวม 6,765 6,765 100.00 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มีจ านวนทั้งสิ้น 6,765 คน และครูทั้งหมดที่ผ่านการพัฒนาดังกล่าว น าผล
การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนครูทั้งหมด ที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่ รายงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร และจ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน มากที่สุดคือ พ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี รองลงมาคือจังหวัดตราด และปราจีนบุรี ตามล าดับ และจังหวัดนครนายก มีจ านวนน้อยที่สุด 

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 
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ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการ
พัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ตารางที่ 4.25 แสดงร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการ
พัฒนามาปรับการเรียนการสอน 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 

จังหวัด 
จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตาม

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) (คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา  
น าผลการพัฒนามาปรับ 
ในการเรียนการสอน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

จันทบุรี* 3,117 2,923 93.78 
ตราด 1,645 1,526 92.77 
นครนายก* 1,013 1,013 100.00 
ปราจีนบุรี* 678 678 100.00 
สระแก้ว 1,998 1,998 100.00 

รวม 8,451 8,138 96.29 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา

ตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มีทั้งสิ้น 8,451 คน ในจ านวนนี้ มีครูที่น าผลการพัฒนามา
ปรับใช้กับการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8,138 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 ซึ่งเป็นจ านวนที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่ รายงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาและน าผลการพัฒนามาปรับ
ใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุดคือ จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี คือคิดเป็นร้อยละร้อย และ
จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มากที่สสุดคือ มี
จ านวน 3,117 คน และมีจ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาน าผลการพัฒนามาปรับใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุดคือ 
มีจ านวน 2,923 คน ส าหรับจังหวัดปราจีนบุรี มีจ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ (PLC) และครูที่น าผลการพัฒนามาปรับใช้กับการเรียนการสอน น้อยที่สุด  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร ตรงตามความต้องการของตนเอง และ

สามารถน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ดี การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข การ
ออกแบบกิจกรรมน าสู่การปฏิบัติ และสะท้อนผล เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปของ
ชมรมตามกลุ่มสาระ และรูปของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามสาขาวิชา  
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2) วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

 2.1 ด้านสถานศึกษา 
 1) การก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 
             - ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 
  - การสร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  - การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน  

2) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  - น ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  - มีนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข การออกแบบกิจกรรม

น าสู่การปฏิบัติ และสะท้อนผล 
  - สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.2 ด้านครูผู้สอน 

1) ครูมีการจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาครู รูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบชมรมตามกลุ่มสาระ 
(สพป.) เช่นชมรมครูภาษาไทย ชมรมครูคณิตศาสตร์ เป็นต้น และมีการจัดตั้งกลุ่มรูปแบบของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สาขาวิชาต่างๆ  (สอศ.) แต่ละกลุ่มจะมีขนาดประมาณ 5 – 8 คน มีที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าในการท า
กิจกรรมของกลุ่ม เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้สาขาวิชาช่างยนต์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

2) มีการจัดชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้ เข้าไปในตารางสอนของครูผู้สอน  
3) มีการประชุม ระดมความคิดเห็น เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน 
4) น าผลที่ได้จากการประชุม มาแก้ปัญหาในการเรียนการสอนตามกระบวนการ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

   - ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน และข้าราชการครู ทุกคน 
   - ประชาสัมพันธ์ ท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียน และข้าราชการครู
ทราบขั้นตอน การพัฒนา 
   - ก าชับให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ก ากับติดตามผลการอบรมพัฒนาและการน าผลการ
อบรมพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
   - ตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการอบรมพัฒนา ณ หน่วยพัฒนา การพัฒนาตาม
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

2) การก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

 - มีแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ระดับสถานศึกษา 

 - มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC                
สู่สถานศึกษา 

3) การรายงานผลการด าเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 - มีผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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 - มีรายงานผลการด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของคณะกรรมการ   
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 

4) การส่งเสริม ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
       - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
   - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

สู่สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   - มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

และเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1. ขาดแคลนวิทยากรที่ช านาญมาให้ความรู้โดยตรง 1. อบรมให้ความรู้ศึกษานิเทศก์ในพ้ืนที่และมาเป็น

วิทยากรขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. การก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที ่
 

2. ก าหนดให้การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา เป็นจุดเน้นการก ากับ ติดตาม 
นิเทศและประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
การก าหนดให้มีข้อเสนอโครงการ การพัฒนา/
ส่งเสริม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับ
สถานศึกษา 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี – 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
โรงเรียนวัดโป่งแรด 
โรงเรียนบ้านแก้ว 

อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี  
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ  

2 โรงเรียนอนุบาลวัด
คลองใหญ่ 

อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด 

พัฒนาครูด้วยคู่บั๊ดดี้ 

3 โรงเรียนสตรีประเสริฐ
ศิลป์ 

ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมือง                      
จังหวัดตราด  

การขับเคลื่อนกระบวน PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 โรงเรียนประณีตวิทยา ต าบลประณีต  อ าเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด  

การขับเคลื่อนกระบวน PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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5.1.3 การฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอนที่สอน
ผลการด าเนินการ 

ตารางที่ 4.26 แสดงร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอนที่
สอน  

จังหวัด หน่วยงาน 

จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ (คน) 

จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน (คน) 

ข้าราชการ
ครู   

ครูอัตราจ้าง   พนักงาน
ราชการ  

รวม ข้าราชการ 
ครู   

ครูอัตราจ้าง   พนักงาน
ราชการ  

รวม ร้อยละ 

จันทบุรี สอศ. 10 0 4 14 10 0 4 14 100.00 
ตราด สอศ. 4 1 1 6 4 1 1 6 100.00 
นครนายก สอศ. 2 0 0 2 2 0 0 2 100.00 

ปราจีนบุรี สอศ. 3 0 5 8 3 0 5 8 100.00 

สระแก้ว สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม สอศ. 19 1 10 30 19 1 10 30 100.00 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล สป. ณ วันที่ 26 ก.ย. 62 (*จากแบบ รต.62) 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 จ านวนครูสายวิชาชีพที่
ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ จากการรายงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ มีจ านวนทั้งสิ้น      
30 คน และท้ังหมดได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาที่สอน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน
ครูที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการและตรงกับสาขาวิชาที่สอนมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดตราดตามล าดับ  

ทั้งนี้  มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดเก็บข้อมูลและรายงานในระบบสารสนเทศฯ  
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด ในพ้ืนที่           
เขตตรวจราชการที่ 9 

 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ครูมีความพร้อมในการได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอน 

งานทวิภาคีของสถานศึกษามีโครงการส่งครูฝึกงานในสถานประกอบการ ให้ตรงกับสาขาของตนเอง มีการส ารวจ
ความต้องการของครู ในการฝึกงานในสถานประกอบการ สถานศึกษามีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการฝึกงาน 

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

2.1 ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดท าหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาโดยพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ครูน าความรู้ที่ได้รับจาก
พัฒนาประสบการณ์ตรง มาสอนนักเรียน นักศึกษา 

2.2 คัดเลือกครูที่มีความสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพที่สอน 
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2.3 แจ้งหลักเกณฑ์พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่ครูที่สนใจ  
2.4 การคัดเลือกสถานประกอบการที่จะส่งครูเข้ารับการฝึก จะด าเนินการคัดเลือกจากสถาน

ประกอบการที่ร่วมจัดทวิภาคีกับสถานศึกษาเป็นหลัก 
2.5 การส่งครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ ก าหนดเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียน 
2.6 ให้ความส าคัญกับระบบการการนิเทศติดตาม โดยมีการนิเทศติดตามโดยระดับผู้บริหาร เช่น 

รองผู้อ านวยการ 
2.7 มีการก ากับการฝึกงาน โดยครูที่ไปฝึกงาน รายงานผลการฝึกงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1.สถานประกอบการบางพ้ืนที่ ที่ร่วมจัดทวิภาคียังไม่เปิด
โอกาสให้ครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.ความหลากหลายและจ านวนของสถานประกอบการใน
พ้ืนที่มีน้อย เช่นจังหวัดนครนายก 

ควรมีการท าข้อตกลง (MOU) ในการเพ่ิมสถาน
ประกอบการในการฝึกประสบการณ์ รับครูสาย
อาชีพตามหลักสูตรครุพัฒนา 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี – 

5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice   
 

ล าดั
บที่ 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

1 วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี 

อ.เมืองปราจีนบุรี จ.
ปราจีนบุรี 

ครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาที่สอนที่
สอน 
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6. นโยบายการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค 
 

 

6.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
6.1.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 

ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ 

 ตารางที่ 4.27 แสดงระดับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและ
ภาค 

ประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค 

ระดับการปฏิบัติ 
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 

มาก ปานกลาง มากที่สุด มากที่สุด มาก 

2. มีการบูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและภาค 

มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

4. มีการน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

รวม มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ระดับปฏิบัติของจังหวัดใน

ประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค อยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นการมีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัด มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ส าหรับประเด็นที่เหลืออยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีระดับปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคสูงที่สุดคือมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
รองลงมาคือจังหวัดนครนายก ส าหรับจังหวัดตราด มีระดับปฏิบัติต่ าที่สุดคือในภาพรวมของจังหวัดมีระดับ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดของกลุ่มจังหวัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
 1.1 กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด                               

กลุ่มจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ทั้งการประชุมเชิงปฏบัติการโครงการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดจันทบุรี การบรรจุ
โครงการเพ่ือการขับเคลื่อนต่างๆ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  โครงการ
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จัดท าแผนปฏิบัติราชการพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ TFE (Teams for Education)  
โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ของ
จังหวัดตราด และจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9  

นอกจากนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในรูปแบบประชาคมการศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC) วิสัยทัศน์ PEC “สร้างเอกภาพเชิง
ยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเท่าเทียมและเสมอภาคทางการศึกษา”  

 1.2 การบูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินการ ที่
แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการท างานฯ ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษา
ภาคตะวันออก การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
จังหวัด การจัดประชุมปฏิบัติการการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัด การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) การประชุม
เตรียมความพร้อม ทบทวน และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
การรับรู้และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาค การประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นต้น 

นอกจากจังหวัดปราจีนบุรีที่มี PEC (Provincial Education Community) เป็นตัวขับเคลื่อนที่
น่าสนใจแล้ว จังหวัดนครนายกยังมีการรายงานผลการด าเนินงาน ประเด็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่น่าสนใจ คือ มีการประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับ
จังหวัดนครนายกแบบมีส่วนร่วม  และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 กระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ในปีงบประมาณ 
2563 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพ่ือสร้างพลเมืองดีสู่สังคม ทั้งนี้ ได้
เริ่มด าเนินการขั้นเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีประมาณ 2562 อันประกอบด้วยแนวทาง 4 แนวทาง  
ได้แก ่

1) การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม  

             4) พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
   โดยสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก 5 สังกัด คือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก, สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดนครนายก, สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองนครนายก และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก เป็นเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพโรงเรียน  นอกจากนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก ยังให้ความส าคัญกับนโยบายของจังหวัดนครนายก เกี่ยวกับการสร้าง เมืองน่าอยู่ และมีความตระหนัก
และความพยายามที่จะสร้างการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ โดยให้ความส าคัญ ตั้งแต่ระดับวัยเรียน ในสถานศึกษา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างครู เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 โดยสามารถใช้กระบวนการคัดเลือกครูผู้มีคุณภาพ
โดยการแข่งขันได้ตามจ านวนที่ต้องการ 

 1.3 การบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการบูรณาการภายในกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
เห็นได้ชัดเจนผ่านโครงการต่างๆ ที่ด าเนินงาน เช่น โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพ้ืนที่ชายแดน โครงการ TFE (Teams for Education) โครงการ 
Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่ โครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่
เหมาะสม ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับโครงการภายใต้ความร่วมมือ
หน่วยงานอื่นของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ เช่น โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นต้น  

ส าหรับการบูรณาการความร่วมมือภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งรูปแบบของโครงการและ
กระบวนการท างานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น  

- โครงการร่วมกับกาชาดจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจ าปี 2562 โครงการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 

- โครงการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน วันที่ 
24 มกราคม 2562 เพ่ือสร้างการรับรู้ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดไปสู่การ
ปฏิบัติ ทิศทางการบริหารงานในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนตามบริบทของจังหวัด 
และการเสวนา “การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการศึกษาเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด” ระดับจังหวัด เพ่ือน าไปเป็น
ข้อมูลการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด และการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์
คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาคม เอกชน สื่อสารมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหวัดจันทบุรี  

- การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) วันที่ 
22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพ่ือสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) การจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี และจัดท าข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการบูรณาการด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ภาคประชาคม เอกชน และ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหวัดจันทบุรี  

- การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสร้างการรับรู้และมอบนโยบาย ทิศทางการ
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จัดการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ          
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดจันทบุรี และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
จันทบุรี และแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 150 คน ประกอบด้วย 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ภาค
ประชาคม เอกชน และบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหวัดจันทบุรี เป็นต้น  

ส าหรับการบูรณาการความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ชัดเจน อีกหนึ่งโครงการภายใต้กระบวนการที่ส าคัญในพ้ืนที่ คือ การบูรณาการผ่านกระบวนการขับเคลื่อน
ด้วยรูปแบบประชาคมการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  (Prachinburi Provincial 
Education Community : PEC) มีหน่วยงานต่างๆ ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล กระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น   

 1.4 การน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการ
บรรจุโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งรูปแบบรายไตรมาส และตามกรอบการด าเนินงานแต่ละ
โครงการ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือประเมินความส าเร็จ และรายงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

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

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2564 (ฉบับทบทวน) ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนภาคประชาคม ภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อสารมวลชน  
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

2.2 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายอ่ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด เช่น จังหวัด
ตราด การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ 
ทิศทางการบริหารงานในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนตามบริบทของจังหวัด 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการศึกษาเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

2.3 สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแผนและน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพ้ืนที่ของตนเอง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

2.4 โครงการที่น าเสนอขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน โดยมีโรงเรียนของจังหวัดในพ้ืนที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เช่น จังหวัดตราด ขอรับงบประมาณสนับสนุน รวม 70 แห่ง แห่งละ 50,000 บาท จังหวัด
จันทบุรี ขอรับงบประมาณสนับสนุน รวม 121 แห่ง แห่งละ 50,000 บาท โดยก าหนดกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 1) การ
พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) พัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 4) พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  
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2.5 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีโครงการที่ส าคัญ  ๆ
ดังนี้ 

2.5.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
2.5.2 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2.5.3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.5.4 โครงการ TFE (Teams for Education) 
2.5.5 โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.5.6 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
2.5.7 โครงการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตก

หล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ยังมีรูปแบบการจัดท าโครงการเพ่ือชับเคลื่อนการจัดการศึกษาใน

พ้ืนที่ผ่านรูปแบบประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดท าเป็นโครงการหลักและโครงการรอง ดังนี้ 
โครงการหลัก มี 7 โครงการ  

1) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
2) โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และรักการอ่าน 
3) โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
4) โครงการสนองพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
5) โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
6) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
7) โครงการชมรมวิชาการ 

โครงการรอง มี 7 โครงการ  
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4) โครงการต่อต้านคอรัปชั่น 
5) โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 
6) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7) โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 

2.6 มีกระบวนการติดตาม และรายงานผล โครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นราย
ไตรมาส และตามกรอบการด าเนินงาน รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  
  - ไม่มี – 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
  - ไม่มี – 
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6.1.2 ความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ตัวชี้วัดที่ : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา ที่

เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area - Based Education 
Management) 

ตารางที่ 4.28 แสดงระดับความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 

ประเด็นการเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area - Based 

Education Management) 

ระดับการปฏิบัติ 

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการ
จัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 

มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาที่
เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิง
พ้ืนที่ 

มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

รวม มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area - Based Education Management) มีระดับความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีระดับความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สูงที่สุด ทั้งสองประเด็นคือ มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ และประเด็นมีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาที่
เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี 
นครนายก และสระแก้ว ส าหรับจังหวัดตราดมีระดับปฏิบัติต่ าที่สุด โดยในภาพรวมของจังหวัดมีระดับความ
เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งสอง
ประเด็นเช่นกัน 

 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดท าโครงการและส่งเสริมเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ

และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้น
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จันทบุรี ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา  เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษา เช่น พ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษามีความเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ อาทิเช่น หลักสูตรการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรจันทบุรี  หลักสูตรขนมโบราณพ้ืนบ้านจันทบูร  และหลักสูตรภูมิปัญญางานไม้
พ้ืนบ้านจันทบูร พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับประชาคมการศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี (PEC) จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิง
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พ้ืนที่ (Area – Based Education Management) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัด
ปราจีนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี โดยทั้ง 2 
อย่าง ผ่านมติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีให้ความเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดปราจีนบุรี น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การด าเนินการโดยการจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา การจัดท าข้อมูล บางพ้ืนที่เช่นจังหวัดตราด จ้างบุคลากรด าเนินการจัดท าข้อมูล การจัดท าเอกสารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

ตัวอย่างของการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตาม
บริบทเชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น จังหวัด
นครนายกร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุนด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการเกษตรและการสร้างผลผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ เช่น มะยงชิด         
พืชสมุนไพร ผลไม้ตามฤดูกาล ด้านการให้บริการ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์  สถานที่ประชุมสัมมนา ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวกับการกีฬา การแพทย์แผนไทย โดยสถานศึกษาในพ้ืนที่ได้เตรียม
แผนการจัดการศึกษารองรับกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้ว เพ่ือผลิตประชากรที่มีคุณภาพ อันเป็นการตอบสนอง
นโยบายและสนับสนุนให้จังหวัดนครนายกเป็นเมืองน่าอยู่ของประเทศไทยและของประชาคมทั้งโลกต่อไป  

ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา      
ในจังหวัดปราจีนบุรีจัดท าหลักสูตรที่เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี       
เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และ โรงเรียน
ศรีมหาโพธิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด มีการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อม โยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีการจัดท าหลักสูตรที่เชื่อมโยงระดับจังหวัด ได้แก่ หลักสูตร การพัฒนา
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม หลักสูตร ไฟฟ้าเพ่ืออนาคต โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 
หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นเพื่อการค้า โรงเรียนบ้านโป่ง เป็นต้น 

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

2.1 การจัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้กับหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดที่มีหลักสูตรเชื่อมโยงกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา     

2.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศกึษาที่ได้รับการคัดเลือก  

2.4 โรงเรียนน าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 

2.5 การนิเทศ ติดตาม การน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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2.6 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น  

 - จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการคัดเลือก 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์
ราษฎร์นุกูล” หลักสูตรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรจันทบุรี  เชื่อมโยงกับการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ระดับอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และแมคคา
ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 2) โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) หลักสูตรขนมโบราณพ้ืนบ้าน
จันทบูร เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  และ 3) โรงเรียนวัดพลับพลา 
(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) หลักสูตรภูมิปัญญางานไม้พ้ืนบ้านจันทบูร เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

 - จังหวัดปราจีนบุรี 1) โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 2)โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 และ 3) โรงเรียนศรีมหาโพธิ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นต้น 

2.7 การจัดเวทีและประชาคมเพ่ือน าเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และคัดเลือกหลักสูตรที่มีผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศของจังหวัด เช่น จังหวัดตราด มีการจัดเวทีประชาคมและแสดงผลงานเผยแพร่รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคบ้องกับบริบทพ้ืนที่จังหวัดตราด จ านวน 1 วัน จังหวัด
จันทบุรีคัดเลือกหลักสูตรที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” 
หลักสูตรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรจันทบุรี เป็นต้น 

2.8 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ โดยการประชุมคณะท างานและเขียนรายงานผล
การด าเนินงาน จัดท ารูปเล่มรายงานและประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องและทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1. สถานศึกษามีภารกิจมาก ไม่สามารถด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายได้อย่างเต็มที่ 
2. ผู้บริหารระดับองค์กรหน่วยงานต้นสังกัดไม่ให้ความส าคญั
ต่อการด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าว 
 

1. การมอบหมายงาน/ภารกิจควรพิจารณามอบหมาย
ตามโครงสรา้ง บทบาทหน้าท่ี และความเหมาะสมกับ
ข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณ จ านวน
บุคลากร                  
2. การจัดสรรงบประมาณ ควรด าเนินการภายใน
ธันวาคม 
3. ความจ าเป็นและเร่งด่วนของปัญหาควรมีการบรูณา
การระดับหน่วยงานสา่วนกลาง หรือระดบันโยบายด้วย 
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4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   

4.1 ควรด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
กรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรร่วมกัน ทั้งจากส่วนราชการที่จัดการศึกษา      
ในระบบและนอกระบบ องค์กร ภาคเอกชน สมาคม วิทยาลัยชุมชน องค์ความรู้จากครูปัญญาท้องถิ่น 

4.2 ควรด าเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ การใช้หลักสูตร ประเภทวิชา/คณะวิชา/
สาขาวิชา ตามบริบทของชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองอย่างสร้างสรรค์    
และมองเห็นโอกาสที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในชุมชนของตนเอง 

4.3 ผลักดันและขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษา
ตามบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสถานศึกษา  

4.4 ควรด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เข้าสู่ระบบหลักสูตรสมรรถนะ สามารถเทียบเคียงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและกรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษา เพ่ือการมีงานท าสามารถสร้างรายได้  เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นระบบ 

4.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของนักวิจัยระดับพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกอ่ืนๆ หรือภาคประชาชน เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.6 ส่งเสริมการส ารวจและวิจัย เพ่ือให้การสังเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มและทางเลือกในการตัดสินใจ
ศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถสนองตอบการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างเกิดประสิทธิผล 

4.7 การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามบริบท เชิงพ้ืนที่
ให้มากขึ้น 

4.8 เน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการด าเนินการระยะสั้น จึงควรมี
แผนการพัฒนาระยะ 3 ปี  มากกว่าราย (ปีต่อปี) 
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6.1.3 การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 
และติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 
ตารางที่ 4.29 แสดงระดับการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิง
พ้ืนที่ และติดตามประเมินผล  

ประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 

ระดับการปฏิบัติ 
จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล มากที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 
2. มีการประมวลผลข้อมูลและจัดท าสาระสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด  

มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 

มาก น้อย มาก มากที่สุด มาก 

 4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ในการวางแผนการศึกษา 

มาก น้อย ปานกลาง มากที่สุด มาก 

รวม มาก ปานกลาง มาก มากที่สุด มาก 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผน
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยมีระดับปฏิบัติการ การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผน
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ และติดตามประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นตามตารางข้างต้น พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดในพ้ืนที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
และหากพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าส านักงานศึกษาธิการรจังหวัดปราจีนบุรีสามารถจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยมีระดับปฏิบัติการมากท่ีสุด รองลงมา        
คือจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และนครนายกตามล าดับ ส าหรับจังหวัดตราดมีการรายงานระดับการจัดการ         
และบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ และติดตามประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับน้อย ในสองประเด็นคือ การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ และประเด็นการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผน
การศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 

1) สภาพผลการด าเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 
ทั้งนี้พบว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ทุกแห่ง มีข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา โดยได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท า
เป็นข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ทั้งตามระบบเอกสารและระบบอิเลค       
โทรนิคส์ (Big Data) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา การวางแผนงานโครงการ         



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                 |  185   

ด้านการศึกษาจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ        
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

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

2.1 จัดท าโครงการพัฒนาการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษาระดับจังหวัดรูปแบบเดียว 
2.3 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการรายการข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือก าหนดกรอบรายการข้อมูลที่

จ าเป็นต้องใช้ 
2.4 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล 
2.5 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการข้อมูลสารสนเทศของส านัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.6 ด าเนินการ ประสานงานความร่วมมือ และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อย่างต่อเนื่อง

และใกล้ชิด 
2.7 ก ากับ ติดตามประสานข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายเป็นระยะ 
2.8 บันทึกข้อมูล และประมวลผล จัดท าเป็นสารสนเทศด้านการศึกษา ของจังหวัดตราด 
2.9 เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่นบนหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น 

  ที้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีการรายงานที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ดังนี้คือ 
  1. การจัดเก็บรวบรวม และตรวจสอบข้อมูล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ด าเนินการ
ดังนี้    

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 และสร้าง
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่มีรูปแบบเดียวกัน
ครอบคลุมในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา โดยใช้ Google ไดรฟ์  
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1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดจันทบุรี บันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในฟอร์ม Google ไดรฟ์ ผ่านระบบ https://goo.gl/D8nd1v (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และ
ผ่านระบบ https://goo.gl/nxg36p (หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาที่นอกเหนือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตาม
หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่ ศธ 0262/ว 916 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และกรอกข้อมูลตาราง
แบบรายงานจ านวนนักเรียนรายชั้น จ าแนกตามอายุ ผ่านโปรแกรม Excel ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
จันทบุรี ที่ ศธ 0262/ว 898 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561     

2. การประมวลผลข้อมูล และจัดท าสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล และ

จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 ทุกระดับ ทุกประเภทของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้  

3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้     
3.1 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561                      

เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและน าไปใช้
ประโยชน์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามความต้องการของการน าข้อมูลไปใช้ เป็นประจ า
ทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/D8nd1v
https://goo.gl/nxg36p
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3.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการ
จัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (School Mapping) จังหวัดจันทบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี  

3.4 จัดท าภูมิสารสนเทศ School Mapping เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561                   
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชนเป็นเอกสารรูปเล่ม                   
แผ่นพับ ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี   www.suksachan.go.th และเครือข่าย                  
กลุ่มไลน์ต่างๆ เช่น 
 
 
 

http://www.suksachan.go.th/
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3.6 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่  
1/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจั งหวัดจันทบุรี  ประจ าปี
การศึกษา 2562 และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี 

4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในการวางแผนการศึกษา 

4.1 สร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์  
 
 
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
และเจ้าที่ธุรการของหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการการประสานงานร่วมกัน      
ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ 

4.2 ฐานข้อมูล/ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน ส าหรับโรงเรียน ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงิน
อุดหนุน (PSIS) ระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน               
และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดจันทบุรี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.3 ฐานข้อมูล/ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบายและแผนของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี ดังนี้คือ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจังหวัดจันทบุรี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของส านักงาน
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ศึกษาธิการจังหวัดจันบุรี รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
จันทบุรี สระแก้วและตราด รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง           
การปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลสารสนเทศ     
ด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ท าเนียบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  หน่วยงานที่จัดการศึกษา                  
และสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ท าเนียบหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดจันทบุรี และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับแนะน าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ติดต่อศึกษาจันท์ แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดจันทบุรี แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
ปีการศึกษา 2560 - 2561 และการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี www.suksachan.go.th และช่องทาง Line  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
1. ความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ของข้อมูล 
2. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใน
การวางแผนการศึกษา 
3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ยังไม่เกิดขึ้น 
4. ข้อจ ากัดของบุคลากรที่ด าเนินการด้านข้อมูล 

1. ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกสังกัดควร
ให้ความส าคัญและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาให้มากข้ึน 
2. ควรมีการพิจารณาถึงการให้ความร่วมมือ การ
ประสานข้อมูลและความส าเร็จของสารสนเทศ
ของหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พิจารณาประสิทธิภาพการบริหารของผู้น าแต่ละ
องค์กร 
3 .  ควรมี ระบบฐานข้ อมูลสา รสน เทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลกลาง เ พ่ือให้ทุกหน่วยงาน
สะดวกต่อการน าไปใช้ โดยอาจมอบให้กระทรวง

http://www.suksachan.go.th/
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบ
ด าเนินการ และปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เหมาะสม 
4.จัดบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนงานในระดับ
พ้ืนที ่

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้   
4.1 มีมาตรการในการผลักดัน ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระยะยาว เช่น การ

วางแผนการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การติดตามประเมินผล  
4.2 ประสานให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังของแต่ละหน่วยงาน เช่น การให้ความร่วมมือด้าน

ข้อมูล องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร โดยต้องให้เห็นความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
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 บทที่ 5   

สรุป และอภิปรายผล 
 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ          
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย การตรวจราชการจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ในหน่วยรับตรวจสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวม 10 แห่ง  

2. ข้อมูลจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล                
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2562 (แบบ รต 62) จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด       
ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกแห่ง  

3. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผล E-Inspection ประกอบด้วย
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการรวบรวมและบันทึกข้อมูลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ซึ่งเป็นไปตามบริบทนโยบาย 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ได้น าข้อมูลดังกล่าว             
ทั้ง 6 นโยบาย มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือจัดท ารายงานผลในภาพรวม โดยจะน าเสนอข้อมูลในส่วนสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 
 

 

 
 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 1.1 : หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ผลงาน/ความส าเร็จ 
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสะเต็มศึกษา (Stem Education) ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น แต่ก็ยังถือว่าเป็นจ านวนที่น้อย บางจังหวัด เช่น จังหวัดนครนายก มีความพยายามในการจัดโครงการอบรม
ปฏิบัติการสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และนอกจากนี้สถานศึกษายังมีความพยายาม       
จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน 8 กลุ่มสาระ โดยการใช้รูปแบบของสะเต็มศึกษา  (STEM Education) ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติให้เห็นจริง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต  ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 
สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงาม และความมีน้ าใจต่อกันสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้หรือบูรณาการ              
กับชีวิตประจ าวัน หน่วยงานทางการศึกษา ได้จัดให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ด าเนินการ
ติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ส่งผลให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อน       
การอบรมพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลดีต่อการติดตามประเมินผล        

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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และนักเรียนส่วนใหญ่สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนปกติ  เพราะเป็นกิจกรรม            
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจึงให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

เรื่องของหลักสูตรต่างๆ ที่น ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาในพ้ืนที่     
ส่วนใหญ่ จัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ PBL รองลงมาคือรูปแบบ BBL (Brain-based 
Learning), Montesssori, High Scope และ Waldorf ตามล าดับ ทั้งนี้การด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่ มีโครงการ  
ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เช่น โครงการพัฒนาการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 
2561 

สถานศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เกือบทุกแห่ง จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) แต่ยังคงมีมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดย
ภาพรวม     ยังไม่ถึงร้อยละ 80 ของจ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และโครงการคูปองครู ซึ่งครูที่ได้รับการอบรม
พัฒนา          น าความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาการเรียนการสอน มีการน ารูปแบบการจัดกิจกรรม มาใช้กับผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ วางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทาย และให้โอกาส
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียน  มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม น าผู้เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดู
งานและเรียนรู้     ตามสภาพจริงในสถานที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และฝึกปฏิบัติจริง ครูผู้สอนยอมรับ
ความสามารถในการแสดงออกและความคิดเห็นของผู้เรียน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การด าเนินการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยโดยใช้กระบวนการ 
PLC และศึกษานิเทศก์ นอกจากนี้ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้      การสัมภาษณ์ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอง 

ส าหรับทักษะการพูด อ่าน เขียน ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป 1. – ม. 6) ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่า    
มีจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ไม่ถึง 60  
เช่นเดียวกับการพัฒนา ยกระดับความสามารถทางภาษาของครู ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ         
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทั้งนี้ สถานศึกษามีความตื่นตัวและส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่
ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค รวมทั้งจัดค่ายวิชาการ O - NET เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O – NET) นอกจากนี้ในบางพื้นที่พบว่ามีความ
ต้องการหนังสือที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของผู้เรียน 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่มีความพยายามในการส่งเสริม
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เช่น พ้ืนที่จังหวัดนครนายก        
มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับอาชีวศึกษา (สถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ)  กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ) พ้ืนที่ สพม. 7 ส่งเสริมการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเดทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากชุมนุมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด, จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา
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เพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน IS3, โครงงานในกลุ่มสาระต่างๆ, กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และ
ผ่านแบบทดสอบโอเน็ต, แบบทดสอบ PISA เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาต่างตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส าหรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) พบว่า มีนักเรียนนักศึกษา
มาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) จ านวนน้อยมาก โดยในภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 
30 นอกจากนี้ จ านวนครูผู้มาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) ก็มีจ านวนน้อย
มากเช่นกัน ทั้งนี้รูปแบบการใช้ EchoVE แอปพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวะ และ
ประชาชนทั่วไป สามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ Android และ IOS ซึ่งบทเรียนต่างๆ ได้รับการออกแบบตามหลักการ
เรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนผ่านการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ฝึกภาษาได้แบบไม่ต้องกลัวผิด 
ผ่านระบบฟีคแบค 5 ระดับ ที่สามารถประเมินผลได้ว่าพูดหรือออกเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ เหมือนฝึกฝนกับเจ้าของ
ภาษา ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนผ่านการท าแบบฝึกหัด ทั้งการพูดและการเขียนจากประโยคภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้น Role Play ระบบพิเศษ ที่ช่วยจ าลองสถานการณ์ และสร้างบทบาทสมมุติ 
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) แบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ - หมวดสาขาเฉพาะทาง      
9 หมวด แบ่งตามสาขาวิชา คือ อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรม, 
ประมง, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หมวดภาษาอังกฤษที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 1 หมวด 

ปัญหาอุปสรรค นอกเหนือจากปัญหาอุปสรรค์ทั่วไปที่ยังคงปรากฏอยู่เช่นเรื่องของการขาดแคลน
อัตราก าลังครูผู้สอนหรือ การมีภาระงานล้นมือ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนต่างๆ แล้ว ยังพบว่ามีปัญหาอ่ืนๆ       
ในพ้ืนที ่ดังนี้  

1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา          
คือ การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เท่านั้น โดยไม่ได้ค านึงถึงการบูรณาการความรู้ด้านอ่ืน ๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร ศิลปะ ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ดี ควรมีการบูรณาการความรู้สาขาอ่ืน ร่วมด้วย เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 

2. ปัญหาในเรื่องของการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น การเรียนรู้เรื่องสื่อต่างๆ ของการสอน
แบบ Montesssori จ าเป็นต้องเสริมให้ครูทุกปีการศึกษา เพราะสื่อมีระดับการใช้ 

3. ปัญหาขาดพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้เรียน 
4. ครูบางคนไม่ได้เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ (CEFR) ขาดความสะดวกในการรับการทดสอบ CEFR ท าให้ครูไม่ได้เข้ารับการทดสอบ ตามก าหนด 
5. ปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) ที่ส าคัญคือเรื่องของระบบเครือข่าย และ อุปกรณ์

ในการใช้งาน (EchoVE) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ   
1. จัดให้มีการจัดอบรมครูในเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมจากท่ี สพฐ. และ สสวท. ก าหนด โดยให้มีตัวอย่าง    

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มที่หลากหลาย เน้นให้ครูลงมือปฏิบัติโดยแท้จริง ซึ่งจะต้องมีการวางแผน
ด าเนินงานให้รัดกุม ค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านเวลา เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ 
แรงงานคน และต้องค านึงว่าชิ้นงานและวิธีการที่ผลิตขึ้นมานั้นจะเป็นที่ยอมรับต่อสังคม หรือไม่ เพื่อประโยชน์         
ในด้านการน าไปใช้จริง ต่อไป 
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2. ควรมีการอบรมเรื่องของการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา เช่น การสอนแบบมอน
เตสเซอรี่ จ าเป็นต้องเสริมความรู้ให้ครูทุกปีการศึกษา  เพราะสื่อแต่ละชนิด มีระดับการใช้ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างต่อเนื่อง และ ควรจัดหาหน่วยทดสอบที่มีมาตรฐานจัดให้บริการในพ้ืนที่ 

5. การใช้งานแอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) ควรให้การสนับสนุนเรื่องของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต        
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ในห้องเรียนควรมีเครื่องแท็บเล็ต Smart Phone คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และมีระบบ 
Internet รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอ่ืนใน อศจ.เข้ามาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือก้าวสู่อาชีพ  (ECHO VE) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมฯ เกี่ยวกับสื่อ วัสดุ ที่ใช้อบรมให้เพียงพอ เช่น ในการอบรม     

บางหลักสูตร มีสื่อในการปฏิบัติเพียง 4 ชุด ต่อผู้เข้ารับการอบรม 60 คน 
2. การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยังเป็นเพียงระดับของการ “เชิญชวน” ให้เข้าร่วม    

จากผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือจัดการสอนทุกโรงเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงควรก าหนดเป็น

นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อไป 
4. จัดอบรมครูผู้สอนด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาให้เกิดการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ ถ่ายทอด

ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดใหม่ๆ 
5. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายการยกระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของครู  จัดให้มีการทดสอบครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. 1 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน โดยมีการก ากับ 
นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัล ยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ C1 C2 

6. สนับสนุนระบบการก ากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
7. การส่งเสริม ให้รางวัล เช่น รางวัลยกย่องครูที่มีผลการสอบ ระดับ C1 C2 รางวัลเชิดชูเกียรติครู      

ที่จบไม่ตรงสาขา แต่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดี 
8. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เห็นควรก าหนด       

ให้เป็นนโยบาย และสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 1.2 : การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education)  
ผลงาน/ความส าเร็จ 
ในภาพรวม สถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน   

การสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คิดเป็นร้อยละ 97.92 ของหน่วยงานทางการศึกษา       
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนา ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามหลักสูตรกลาง และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนครูผู้สอนได้มีการ
พัฒนาตนเองจากโครงการคูปองครูเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จากสถาบันต่าง ๆ  และ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ตามความต้องการและได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง (civic 
education) เข้ากับโครงการอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  ผ่าน 
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กระบวนการคิด ขั้นสูง  GPAS  5 Steps  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพม. 
เขต 17 พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEC ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น 

ทั้งนี้มีการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค หน่วยงาน สถานศึกษามีการด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย และสถานศึกษายังมีแผนนิเทศ ติดตาม และมีการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล โดยอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ผู้บริหารสถานศึกษา และสรุปรายงานผลส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

ปัญหาอุปสรรค 
ยังพบการรายงานว่าสถานศึกษาบางแห่งมีปัญหา ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนบูรณา

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ปัญหาการรายงานการด าเนินงานซ้ าซ้อน 
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ปัญหาเรื่องของนโยบาย สพฐ. และหน่วยงานภายนอก มอบสู่โรงเรียน
เป็นจ านวนมาก สถานศึกษาหรือหน่วยงานในพ้ืนที่มองว่าท าให้เกิดภาระงานมาก  

ข้อเสนอแนะ 
การแก้ปัญหาระดับพ้ืนที่เบื้องต้น ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจ     

ในการจัดท าแผนบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ลดปัญหาครูขาดแคลน 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หรือการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ครูจิตอาสา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาช่วย
สอน การวางระบบการจัดเก็บข้อมูล การสนับสนุนการบูรณการนโยบาย สพฐ. ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพ่ือลดภาระ
งานของสถานศึกษาในพ้ืนที่  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้ผู้เรียน

มีความรู้ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี เห็นควรมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 1.3 : การพัฒน ามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา  
ผลงาน/ความส าเร็จ 
จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมของ

สถานศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 พบว่า สถานศึกษาเกือบทั้งหมดผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้มีจ านวนน้อยที่ยังไม่ด าเนินการ เช่น สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาของ
จังหวัดจันทบุรี สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของ สพป.นครนายก สถานศึกษา
ระดับปฐมวัย พ้ืนที่จังหวัดตราด สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
กรกฎาคม 2562) สถานศึกษามีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการตามประกาศกฎ
กระทรวงฯ มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา  มีการด าเนินการตามแผนฯ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) สถานศึกษา แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจง จัดท าเอกสารเผยแพร่ มีการนิเทศ
ติดตาม และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assesment Report : SAR) ไปยังต้นสังกัด 
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ปัญหาอุปสรรค 
พบว่ามีปัญหาจากตัวผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ยังไม่เข้าใจระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน อีกทั้งมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการปรับเปลี่ยน สถานศึกษา
บางแห่งยังยึดติดกับการประเมินภายนอกแบบเดิมอยู่ ท าให้ขาดความมั่นใจในการประเมินแนวใหม่  

ข้อเสนอแนะ 
มีกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ แบบ Short Course เข้มข้น 

เช่น พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยจัดประชุมเพ่ือสื่อสาร
สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กตปน. เพ่ือด าเนินการติดตามการด าเนินงาน เผยแพร่แนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสพฐ.  และวิดิทัศน์
ระบบงานประกันคุณภาพโดยส่งลิงค์และคิวอาร์โค้ตให้สถานศึกษาในสังกัด นอกจากนี้ มีการจัดท าเอกสารแนว
ทางการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาและแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ศึกษานิเทศก์ ประจ าเขตคุณภาพ นิเทศติดตาม เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า 

  
 
 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 2.1 : การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา  
ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่าผู้เรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของสถานศึกษาในพ้ืนที่

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่
จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562) ทั้งนี้  

ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการภายใต้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการอบรม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีการนิเทศ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือสนองความ
ต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงความสามารถ ความปลอดภัยของเด็กเป็น
ส าคัญ มีโครงการอบรมพัฒนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน รวมทั้งบุคลากร       
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย ส่งเสริมศักยภาพครู
ปฐมวัย ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิค และ
กระบวนการเรียนการสอน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ น าความรู้ที่ได้ไป
จัดการเรียนการสอน  ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน         
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียน มีระบบการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การด าเนินงานและผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ค าชี้แนะ ค าปรึกษา แก่ผู้บริหารและครู ผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้ง มีระบบการประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (อ.3)      

2. การลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
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ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และจัดเก็บข้อมูลการประเมินพัฒนาการ      
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ สพฐ. ก าหนด 

ด้านครูผู้สอน มีการจัดเตรียมสื่อที่หลากหลายประกอบกับการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมในแต่ละแผน 
เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านกิจกรรมการ
เล่นที่เหมาะสมตามวัย โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติและการได้รับประสบการณ์
ตรง การจัดกระบวนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับการท างานของสมอง Brain-based Learning มี
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรม
ประจ าวัน ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูแกนน า ผ่านการอบรมด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านผู้เรียน เกิดทักษะการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเคลื่อนไหว 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทุกษาการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย ทักษะสังคมและการด ารงชีวิต ทักษะวิชาการ
และทักษะอาชีพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดอย่างสนุกสนานและเหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก กล้าแสดงออก 
มีอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม มีคุณลักษณะและทักษะข้างต้นที่เหมาะสม และได้รับการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐาน/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จ านวน 12 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด 
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้ง การปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม ทั้งนี้ มีนักเรียนบางส่วนในสังกัด สศศ. ยังไม่สามารถพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้ เนื่องจากบางส่วนเป็นผู้บกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ด้านโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล พบว่า กศน. มีการด าเนินการจัดตั้งกลุ่มจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่วยสินค้าออนไลน์
ระดับต าบล  ระดับอ าเภอ  รวมทั้งในค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น และได้จัดอบรมขยาย
ผลสู่ประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์และหลักสูตร Digital Literacy ทั้งนี้ ครู กศน.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย          
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตรแกนกลางเพ่ือการขยายผล
เศรษฐกิจดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจากวิทยากรแกนน า กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ในพ้ืนที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 พบว่า ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.46 ทั้งนี้ พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีรายงานจ านวนประชาชน
เข้ารับการอบรมต่ ากว่า ร้อยละ 100 ส่วนจังหวัดตราด มีรายงานจ านวนประชาชนเข้ารับการอบรม เกินกว่าร้อยละ 
100  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562)  

ด้านการจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การศึกษา  และตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนจากฐานข้อมูล DMC  ท าให้ทราบประชากรที่อยู่ในระบบ
การศึกษา และนักเรียนที่ออกกลางคัน 

ปัญหาอุปสรรค 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีปัญหาเช่นปีงบประมาณที่ผ่านมาคือ ความขาดแคลนอันตราก าลังครู

ปฐมวัย ปัญหาครูจบไม่ตรงเอกปฐมวัย ปัญหาอ่ืนๆ เช่น บางแห่งพบว่า ครูขาดประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจเช่น พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พบว่ามีปัญหา       
เด็กต่างด้าวจ านวนมากที่ต้องโยกย้ายติดตามผู้ปกครอง ส่งผลให้ขาดเรียนบ่อย ขาดความต่อเนื่องในการศึกษา 
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โรงเรียนขนาดเล็กต้องท าการสอนคละชั้นกัน บางแห่งพบว่ามีปัญหาพ้ืนที่จ ากัดส่งผลต่อพัฒนาการทางการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย 

ด้านโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล พบว่าบางแห่ง เช่นพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีการ
รายงานปัญหาในพ้ืนที่หมู่บ้านไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
บางส่วนยังไม่มีสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูง ท าให้ใช้เวลาในการอบรมเพ่ิมมากข้ึน และบางส่วนยังขาดทักษะ     
การใช้สมาร์ทโฟน อีกทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้พร้อมกันท าให้การท างานช้ามากขึ้น   

ด้านการจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา ปัญหาการย้ายถิ่นของเด็กท่ีเกิดจาก
ครอบครัวแรงงานต่างด้าว การไม่ให้ความส าคัญต่อการเรียนของเด็ก ปัญหาครอบครัว และข้อมูลในระบบ DMC ไม่
มีความสัมพันธ์กันด้านข้อมูลของนักเรียนยากจน 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนแก้ไขปัญหาขาดแคลนโดนการจ้างบุคลากรมาสอน และมีการ

พัฒนาครูผู้สอนให้มีความช านาญเรื่องการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ให้กับครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยด้วย ในพ้ืนที่
จังหวัดนครนายก มีการบริหารจัดการชั้นเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียน ในพ้ืนที่ก าหนดระยะเวลาในการตรวจนับ
นักเรียนอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบ DMC และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาค
บังคับของเด็กต่างด้าวและให้มีระบบการติดตามผู้เรียนในทุกระดับ 

ด้านโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล แก้ไขปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยแนะน า     
ให้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของตนเอง และในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรเลือกผู้เรียนที่มีสมาร์ทโฟนเป็นของ
ตนเองหรือสามารถหามาใช้ประกอบการเรียนได้ ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น 
การขอรับการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า ร่วมกับพัฒนาชุมชน ให้มีคุณภาพก่อนการเปิดจ าหน่ายออนไลน์ และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนารูปแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์ โดยไม่จ าเป็นต้องเน้นปริมาณ แต่ควรเน้นเรื่อง คุณภาพ
สินค้าให้สินค้าสามารถขายได้และเกิดแรงจูงใจต่อไป 

ด้านการจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจราชการ
ที่ 9 มีจ านวนนักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น 717 คน ประเภทปัญหาที่ท าให้เกิดการออกกลางคันมากที่สุด         
คือ การอพยพตามผู้ปกครอง และประเภทปัญหาการต้องคดีหรือถูกจับ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการออกกลางคัน
น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับการศึกษา พบว่า นักเรียนประสบปัญหาการออกกลางคันมากที่สุด คือ
ระดับปฐมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเภทปัญหาคือ การอพยพตามผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีอัตราการออกกลางคันมากรองลงมา และสาเหตุปัญหาที่ท าให้ออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุดคือ ปัญหาอื่นๆ และมีฐานะยากจน ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัญหาที่ท าให้เกิดการ
ออกกลางคันของนักเรียนมากที่สุดคือ การต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นจาก
ระบบการศึกษา ควรมีการปรับปรุงระบบ DMC และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ให้มีความเข้มงวด จัดให้
มีระบบการติดตามผู้เรียนในทุกระดับ ที่ใช้ให้เห็นผลได้จริง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เช่น การสร้างความ

ตระหนักให้กับผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย การก าหนดอัตราก าลังให้
ทุกเรียนที่เปิดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยให้มีครูเอกปฐมวัยอย่างน้อย 1 คน เป็นเบื้องต้นทุกโรงเรียน เพราะ
เป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการทางสมองของเด็ก 

2. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระดับหน่วยงาน เช่น จัดเวลาประชาคมหมู่บ้านในการสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่อง อนาคตเด็กไทย “เหลียวหลัง แลหน้าเพ่ือพัฒนาเด็กไทย” และการสร้างค่านิยมคนไทย “เตรียมความ
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พร้อมสร้างครอบครัวคุณภาพ” โดยความร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย หรือการจัดให้มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยศึกษาธิการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการและรายงานข้อมูล 
เป็นต้น 

3. สนับสนุนอัตราบุคลากรส าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง ควรมีครูที่จบด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรงท า
หน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย และในโรงเรียนที่มีครูปฐมวัยสอนรวมชั้น/คละชั้น ควรได้รับพ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือช่วยสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย สามารถดูแลเด็กได้อย่าง
ทั่วถึง ปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ควรมีการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพิ่มประสบ
การณ์การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ  

5. การสั่งการและจัดสรรงบประมาณ ด้วยความชัดเจนและรวดเร็ว โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

6. ระบบการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ควรก าหนดให้ด าเนินการภาคเรียนละ 2 ครั้ง ต่อ 1 
โรงเรียน และมีการพัฒนาครูที่สอนระดับปฐมวัยทุกปีการศึกษา 

7. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ อาทิ LAZADA, 
Shopee เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ของประชาชน โดยอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า รวม
ไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนค้าขายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

8. ขยายผลการส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยการท างานเชิงบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากรอ าเภอ และพัฒนากรต าบล 

9. จัดท าข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนวางแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. สนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่บุตร
หลาน 

11. ประสานขอความช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส และขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการศึกษา 

12. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง                 
ได้ครอบคลุมและรวดเร็วพร้อมกับสนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ              
จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน 
 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 2.2 : โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการเข้าถึง
องค์ความรู้  

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านการเรียนรู้  Digital และ ใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  โดยภาพรวมพ้ืนที่ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียน โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ท าให้โรงเรียนสามารถน าสื่อ Digital มาใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้สะดวก เช่น      
การใช้สื่อ Social Network และ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube การใช้ Google Drives การใช้ 
Google Docs จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  โดยหน่วยงานทางการศึกษา เน้นย้ าให้โรงเรียน                
ให้ความส าคัญในการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษาซึ่งต้องค านึงถึง
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การควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม การระบุตัวตน การตรวจสอบการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคามต่าง ๆ 
ตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ท าให้นักเรียนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน         
ได้     ทุกคน ในส่วนของ กศน. มีการติดตั้งให้บริการอินเตอร์ระดับต าบล ในทุก กศน.ต าบล 

ด้าน DLTV/DLIT  พบว่าพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร และมีการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ DLTV/DLIT เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งยกเว้นพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรีที่มีการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวเพียงร้อยละ 52.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562) ทั้งนี้ 
สถานศึกษาให้ความส าคัญในระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบาง
แห่งไม่ได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบทุกรายวิชา เนื่องจากมีครูครบชั้น จึงจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ือสอนเสริมในบางวิชา และหน่วยงานทางการศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมตรวจติดตาม 
และนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาด้วย  

ด้าน ETV พบว่า ภาพรวมของจ านวนผู้เรียนตามเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษา กศน. พ้ืนที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV คิดเป็นร้อยละ 65.50 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562) 
ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีร้อยละผู้เรียนที่มีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV น้อยที่สุด และจังหวัดตราดมีร้อยละผู้เรียนที่มี    
การเรียนรู้ผ่านระบบ ETV มากที่สุด  

ด้านการแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา พบว่า หน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการ
เกลี่ยอัตราก าลังครู และลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 ประกอบการพิจารณา  โดยการเกลี่ยอัตรา
ว่างจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ เกลี่ย
อัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ า
กว่าเกณฑ์  เกลี่ยอัตราว่างตามผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  เกลี่ยอัตราครูที่มีคนครองจาก
สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จัดท าข้อมูลส าหรับ
รองรับการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สถานศึกษา 
จัดสรรพนักงานราชการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการ                  
ครูวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ธุรการโรงเรียน จัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการธุรการโรงเรียน จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น มีข้าราชการ และพนักงาน
ราชการไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นสังกัดไม่จัดสรรต าแหน่งให้แก่สถานศึกษา 

ปัญหาอุปสรรค 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการหาสื่อที่ทันสมัย 

ห้องเรียนไม่เพียงพอและครูไม่ครบชั้น จึงต้องจัดการเรียนแบบเรียนรวม ซึ่งไม่เป็นเอกเทศ เกิดเสียงรบกวนกัน       
เมื่อเกิดวาตภัย หรือฝนตกหนัก ทีวีและอุปกรณ์บางอย่างได้รับความเสียหาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และ
ขาดงบประมาณบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของระบบ 
ปัญหาด้านการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV   พบว่า วิชาที่นักศึกษา กศน.ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงกับวิชาที่สอนใน ETV 
ในขณะนั้น อีกทั้ง ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ บางคนใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ในรุ่นที่มีความล้าสมัย หรือมีความจ า
ตัวเครื่องน้อย นอกจากนี้ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ของกศน.ต าบล หลายแห่ง อยู่ในสภาพเก่า 
มีอายุการใช้งานหลายปี จึงท าให้มีปัญหาในการค้นหาสัญญาณ ปัญหาเรื่องของครูไม่ครบชั้น พบว่า เมื่อ สพฐ. 
จัดสรรคืนอัตราว่างจากกรณีเกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังให้สถานศึกษา      
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ขาดแคลนครูได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ คปร. (มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน) จึงไม่สามารถ
แก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น และครูไม่ครบวิชา 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณให้เพียงพอและสนับสนุนประมาณ แก้ปัญหาการเรียนรวมแล้วเกิดการรบกวน

ด้วยการจัดท า ระบบการส ารวจห้องเรียน จ านวนครู  สภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา และให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนโดยทั่วถึง และตรงตามความต้องการ ควรลดการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมลง เปลี่ยนมาใช้
การใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน ในอนาคตควรเป็นระบบ DLIT ทั้งหมด เนื่องจากระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ท
ทั่วถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนอกจากคู่มือการจัดการเรียนการสอน ควรมีช่องทางในการ
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งมีการแนะน าการใช้งานสื่อสมเด็จพระเทพ ฯ ส าหรับปัญหาเครื่องรับโทรทัศน์ใน
การรับสัญญาณ ETV สถานศึกษาควรส ารวจ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพการใช้งาน         
อยู่เสมอ การแก้ไขปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น และครูไม่ครบวิชา ควรมีการพิจารณาปรับเงื่อนไขของ คปร. 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรลดการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมลง เปลี่ยนมาใช้การใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน        

ซึ่งต่อไปน่าจะเป็น DLIT ทั้งหมด เนื่องจากระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ททั่วถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน ควรมีช่องทางในการอ านวยความสะดวก รวมทั้งการใช้งาน

สื่อสมเด็จพระเทพ ฯ 
3. ควรมีการเผยเเพร่ ผลงาน หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 

DLIT หรือ DLTV เพ่ือให้ครูมีตัวอย่าง ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
4. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ กศน.ต าบลที่ยังมีไม่เพียงพอไว้ใช้ให้บริการแก่นักศึกษา 

 
 
  

 

 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 3.1 : การเพ่ิมศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม พบว่าพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการรายงานจ านวน

สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน 26.26 ของจ านวน
สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ รายงาน ซึ่งในที่นี้จังหวัดตราดมี
การรายงานจ านวนสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างาน ร้อยละ 
100 รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2562) ทั้งนี้พบว่า ตัวอย่างของ
การด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดตราด สถานศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าหน่วยบูรณาการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (1 โรงเรียน 1 อาชีพ) ทั้งนี้สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
และต้องการตอบสนองความขาดแคลนแรงงานด้านอาชีพ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด ร่วมกันจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าหลักสูตรทวิศึกษา
ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิทาง

    3. การสร้างความเป็นเลิศ 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
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การศึกษา 2 ใบ ซึ่งผู้เรียนที่สนใจที่จะศึกษาในระดับสายของวิชาชีพ สามารถไปเรียนต่อได้ในระยะเวลาที่ได้รับการ
เทียบโอนวิชาเรียนจากสถาบันที่สอนด้านอาชีพได้ และสถานศึกษายังมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นในรายวิชาเพ่ิมเติม 
ที่สถานศึกษาเปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจ ที่จะน าไปประกอบอาชีพ เช่น หลักสูตรช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า การ
โรงแรมและการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 

ด้านการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/ สหกิจศึกษา 
(Work Integrated Learning/WIL)  พบว่ามีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก สถานศึกษา สอศ. ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการส่งนักเรียน 
นักศึกษา เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เพื่อปฏิบัติจริง และในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี รับสมัครผู้มีงานท าและ
ประสบการณ์ในการท างาน เข้าศึกษาต่อ  

ด้านการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up พบว่าในภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 9 
มีจ านวนสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เฉลี่ย
ภาพรวมไม่ถึงร้อยละ 30 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562)  

ปัญหาอุปสรรค 
ประชาชนยังไม่มีความรู้เข้าใจในการค้าขาย ยุคเศรษฐกิจ 4.0 อีกทั้งปัญหาที่ส าคัญคือ ค่านิยม          

ของผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ลูก หลาน เรียนสายอาชีพยังคงมีอยู่ อีกทั้ง สถานประกอบการบางแห่ง ไม่รับนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน สถานศึกษาบางแห่ง เช่น วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากกลุ่มอุตสาหกรรม 
ประกอบกับเป็นวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาน้อยจึงท าให้มีผลกระทบ           
ต่อการใช้งบประมาณไม่เพียงพอ  ต่อการติดต่อสถานประกอบการเพ่ือยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
การประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ ให้เป็นการกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ             

และวางแผนอาชีพส าหรับคนในประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสถานประกอบการและร่วมกันยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 3.2 : หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้าน อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจ

ราชการที่ 9 พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 97.58  โดย
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 58.29 และในจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีงานท า มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 84.02 ของจ านวน
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ รายงาน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 กันยายน 2562)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ที่มีงานท าและมีร้อยละของการมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ มากที่สุด คือจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการส ารวจ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  และสอบถามความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสภาพผลการด าเนินการตรวจ และติดตามเรียบร้อย 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยดี นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรี สถานศึกษายังได้จัดท าโครงการ
ติดตามภาวะผู้มีงานท าเพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมากรอกในระบบ V-cop  การติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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ปัญหาอุปสรรค 
นักเรียนย้ายที่อยู่ ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ 
ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาได้ท าการติดต่อนักเรียน โดยใช้ Social media Line/Facebook ติดตามสภาวะผู้มีงาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้ระบบ V-cop (ระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 
 

 
  
  
 
 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 4.1 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านโครงการ 1 ต. 1 โรงเรียนคุณภาพ ภาพรวมสถานศึกษาพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 สถานศึกษาได้

มีการเตรียมความพร้อมของครูเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพโดยมีร้อยละของ
จ านวนโรงเรียนที่มีความพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้าน (ครูครบชั้น, ครูครบวิชาเอก, ครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน) คิดเป็นร้อยละ 27.66 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562) โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ มี
ความพร้อมด้านครูครบชั้นมากที่สุด ส่วนความพร้อมด้านครูครบวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะด้านที่จัดการเรียนการสอนมี
จ านวนร้อยละความพร้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษามีการจัดท าข้อมูลข้าราชการครูและจ านวน
สถานศึกษาที่มีครูครบและครูขาดแคลน เพ่ือที่จะได้จัดสรรครูให้ครบตามความต้องการ และมีการด าเนินการตาม
นโยบาย 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับการ
พัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือการศึกษา พบว่า จ านวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สังกัดสพป. มากที่สุดคือจังหวัดตราดคิดเป็น 10 : 
1 และ สังกัด สพม. คิดเป็นสัดส่วน 13 : 1 ทั้งนี้ สัดส่วนในภาพรวม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีสัดส่วนน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วน 1 : 1 ในการรายงานของจังหวัดตราด จะเห็นได้ว่า
หน่วยงานทางการศึกษายังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพ่ือการเรียน
การสอน  และปัจจุบันจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็มีความล้าสมัย ไม่
รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีเพียงสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด ที่มี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ สถานศึกษาหลายแห่ง ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 2-3 คน ต่อเครื่อง และอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและ
น าไปใช้จัดกิจกรรมภายในห้องเรียน จัดท าแผนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
โดยจัดเวลาเรียนให้ไม่ตรงกัน เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ใช้ 

ด้าน Partnership School  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใน
การบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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สถานศึกษาร่วมกับผู้สนับสนุน จัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนติดตามประเมินผลและวิจัยของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคมถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและ
สนับสนุนสถานศึกษาในโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถสร้างบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพสูง เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในแต่
ละพ้ืนที่ ทั้งในด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา ในภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่า จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/
เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ ไม่ถึงร้อยละ 80 จากจ านวนโรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด (ข้อมูล 
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562) โดยโรงเรียนมีการด าเนินงาน โดยมีการจัดท าโครงการประจ าปี 2562 เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ มีการประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้รับผิดชอบ กับ School partner ของแต่ละบริษัท เพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้าหมาย พร้อมกับการนิเทศติดตามร่วมกับ School partner โดยพัฒนาผู้เรียน และบางแห่ง
ใช้สะเต็มศึกษาเป็นฐาน มุ่งสู่การประกอบอาชีพ และการสร้างนวัตกรรม School partner คือ ชุมชนยังไม่กล้าที่จะ
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาอุปสรรค 
นอกเหนือจากการขาดแคลนอัตราก าลังและงบประมาณแล้ว บางพ้ืนที่ยังขาดความร่วมมือกันของ

หน่วยงานในพ้ืนที่อีกด้วย ปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีสภาพเก่า อุปกรณ์ล้าสมัย ท าให้ไม่สามารถ
รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้และมีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน รวมทั้งระบบจัดการเครือข่าย ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT แบบออนไลน์ ได้ มีเพียงการใช้งานแบบออฟไลน์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เท่านั้น ปัญหาโรงเรียนบางแห่งที่ประสงค์เข้าร่วม Partnership School แต่อยู่ในพ้ืนที่ภาคเกษตรกรรม 
เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างจังหวัดจันทบุรี ไม่มีภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด าเนินการ จึงไม่มี
ภาคเอกชนคัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง เพราะภาคเอกชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมพัฒนา
โรงเรียน ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการด าเนินงานโครงการ  

ข้อเสนอแนะ 
ส ารวจข้อมูลครู สร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็ง จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้แก่

โรงเรียน เช่น การท าป้ายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เก่า ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการสอนมากกว่าโปรแกรมพ้ืนฐาน และให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อม บ ารุงรักษา หรือ การจัดท าโครงการหรือขอรับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี สิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนและน าไปใช้จัดกิจกรรมภายใน
ห้องเรียนได้อย่างแท้จริง คุ้มค่า ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหาโรงเรียนบ้านทุ่งกร่างจังหวัดจันทบุรี ที่
ประสงค์เข้าร่วม Partnership School โดยจัดหาภาคเอกชน มาเป็นผู้สนับสนุนและร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 
อ.โป่งน้ าร้อน เพ่ือเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 3 ต่อไป  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แม้สถานศึกษาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการช่วยดูแลบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เป็นเครือข่ายในการระดมทุนสนับสนุนจากบุคคลภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้
งบประมาณสูง รัฐก็ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ 
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ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 5.1 : การพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านการพัฒนาครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย ในภาพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจ

ราชการที่ 9 ด้านการพัฒนาครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย ภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 
พบว่ามีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 76.15 โดยจังหวัดจันทบุรีมีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาเพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.55 ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษา 
มีการด าเนินการพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ บรรจุครู ในวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษา และอบรมพัฒนาส าหรับผู้ไม่จบเอกปฐมวัย รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ด้านการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC ภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 พบว่า ครูที่ผ่านการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร น าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับ
จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียน
การสอน ภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 96.29 ทั้งนี้ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
รูปแบบครบวงจร ตรงตามความต้องการของตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้ มาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ดี การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เกิด
จากการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข การออกแบบกิจกรรมน าสู่การปฏิบัติ และสะท้อนผล เกิดเป็นกลุ่ม
เครือข่ายการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปของชมรมตามกลุ่มสาระ และรูปของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม
สาขาวิชา 

ด้านการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ พบว่า สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนครูที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการและตรงกับสาขาวิชาที่สอนมากที่สุด 
รองลงมาคือจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดตราดตามล าดับ ทั้งนี้ ครูมีความพร้อมในการได้รับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอน งานทวิภาคีของสถานศึกษามีโครงการส่งครูฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ให้ตรงกับสาขาของตนเอง มีการส ารวจความต้องการของครู ในการฝึกงานในสถานประกอบการ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกงาน 

ปัญหาอุปสรรค 
โรงเรียนมีครูปฐมวัยไม่ครบชั้นเรียน ด้านการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC พบว่าขาดแคลน

วิทยากรที่ช านาญมาให้ความรู้โดยตรง ปัญหาด้านการฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ พบว่า สถาน
ประกอบการบางสาขาที่ร่วมจัดทวิภาคียังไม่เปิดโอกาสให้ครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งบางพ้ืนที่เช่น จังหวัด
นครนายก สถานประกอบการในพ้ืนที่มีน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาครูที่ไม่จบการศึกษาปฐมวัย มีความรู้น าไปใช้จัดการศึกษาปฐมวัยที่

ตนเองรับผิดชอบโดยทั่วถึง ต่อเนื่อง ควรแก้ไขปัญหาขาดแคลนวิทยากร ด้านการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 

5. การบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โดยอบรมให้ความรู้ ศึกษานิเทศก์ในพ้ืนที่ และมาเป็นวิทยากรขับเคลื่อนการด าเนินงาน ก าหนดให้การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เป็นจุดเน้นการก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการขับเคลื่อนฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การก าหนดให้มีข้อเสนอโครงการ การพัฒนา/ส่งเสริม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ใน
ระดับสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่มีสถานประกอบการน้อย โดยการสนับสนุนให้มี
การมีการท าข้อตกลง (MOU) ในการเพ่ิมสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์ รับครูสายอาชีพตามหลักสูตรครุ
พัฒนา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรจัดสรรครูให้ครบชั้นเรียน และก าหนดให้ครูที่จบการศึกษาปฐมวัยที่

บรรจุต้องสอนระดับปฐมวัย 
 

 

 
 
 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 6.1 : การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและภาค 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 

ทั้งนี้มีประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาคที่ใช้ใน
การพิจารณาระดับปฏิบัติได้แก่ 1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัดกลุ่มจังหวัด  2. มีการบูรณาการการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค 3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ศึกษาธิการ และ 4. มีการน า
แผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ 9 ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา         
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี  
มีการรายงานผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ประเด็นการขับเคลื่อนข้างต้น โดยแต่ละจังหวัดมีความ
โดดเด่น ยกตัวอย่างจังหวัดในพ้ืนที่ดังนี้   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ     
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม         
ในรูปแบบประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC) โดยมี 
วิสัยทัศน์ ของ PEC คือ “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเท่าเทียมและเสมอ
ภาคทางการศึกษา” และภาพที่คาดหวัง ให้เป็น “One Community Unity” เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต ก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จันท์” และมีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี คือ “นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มี
ทักษะชีวิต    มีทักษะอาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 

6. การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค 
 

POLICY 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ซึ่งมี    
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเน้นการพัฒนาคนในจังหวัดตราด รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “การศึกษามีคุณภาพ  ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคม
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค 
ที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื นที่ 

ข้อเสนอแนะระดับพื นที่ 

1. การประสานความร่วมมือของหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่ง
มีบางหน่วยงานและสถานศึกษายังคงจ ากัด 
การด าเนินงานกิจกรรมตามภาระหน้าที่
มากกว่าการด าเนินงานเชิงบูรณาการ 

1.1 ผู้บริหารระดับสูงระดับกระทรวง/กรมและผู้บริหารระดับพื้นที่ (ต้นสังกัด) ควรเป็น
ผู้น าในการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  

1.2 ผู้น าหน่วยงาน / องค์กรควรร่วมกันก าหนดนโยบายระดับพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเสริม ความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างาน มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษาเป็นส าคัญ 

2. ปัญหาการทิ้งเด็กสืบเนื่องจากการอพยพ
ย้ายถิ่นของผู้ปกครอง  ส่งผลให้เกิดการทิ้ง
เด็กให้ผู้อื่นดูแล รวมถึงภาระการดูแลผู้สูงวัย 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 

2.1 เด็กต้องการการดูแล ช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถและความพร้อม 

2.2 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดบุคลากรเฉพาะทางที่ให้การดูแล การ
เอาใจใส่ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เยาวชนอย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพ 

2.3 ควรมีการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ถึงโอกาส ที่เด็กควรจะได้รับจากการ
เรียนรู้ในสังคมเปิดและสภาพจริงในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก มีโรงเรียนขนาด
เล็ก เช่น ในจังหวัดนครนายกมากกว่าร้อยละ 
60 ทุกอ าเภอ ซึ่งไม่สามารถยุบรวมหรือ
ยกเลิกได้เนื่องจาก ความต้องการของชุมชน 
และความห่างไกลและด้านคมนาคมของ
ผู้ปกครองท าให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้ 
และการยกระดับการแข่งขันในสังคม 

3.1 ประสานความร่วมมือ ระดับกระทรวง กรมและส านัก 
3.2 ยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง

สังคม สร้างปัญหาในการยุบเลิกสถานศึกษาจึงควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด้าน
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย เพื่อเร่งรัด แก้ไขปัญหาการด้อยคุณภาพ 

3.3 ควรมอบอ านาจให้ กศจ.พิจารณาได้จริงจังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้ 

4. ปัญหาเด็กวัยใส มีแม่วัยใส วัยรุ่นตั้งครรภ์ 
ในวัยเรียนในพื้นที่ ท าให้มีปัญหาอุปสรรค
ด้านการเรียน ต้องหยุด/เลิกเรียน มีภาระเพิ่ม
ต้องเลี้ยงดูบุตร ทั้งที่ยังไม่มีความพร้อม สร้าง
ปัญหาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

4.1 หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ แรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรด าเนินการดังนี้  
4.1 มีการร่วมกันป้องกัน สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ   

4.2 ให้เวลากับเด็กวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบ 
4.3 มีการปรับระเบียบให้สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้แม่วัยใสได้กลับสู่ชั้นเรียน 
4.4 เปลี่ยนโอกาสเป็นการเรียนสายอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาอาชีพของตนเองหรือ

ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามสถานภาพหรือบริบท 
4.5 มีชมรม ศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงาน อาชีพและบุคลิกภาพ ให้กับผู้ประสงค์ที่สมัครใจ

เข้าโครงการฯ 
4.6 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกัน ช่วยเหลือและ

พัฒนามนุษย์ให้เห็นผล 
4.7 สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) การให้ความร่วมมืออย่างจริงจังของแต่ละหน่วยงาน เช่น การให้ความร่วมมือด้านข้อมูล บุคลากร 
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการวางแผน พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม   

2) การจัดสรรบุคลากร เพ่ิมก าลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพของผลงานและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ 

3) การพัฒนาเยาวชน ให้มี  
   ก) จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยด้วยตนเองซึ่งอาจใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
   ข) มีจิตส านึก รู้แพ้ รู้ชนะ น้ าใจนักกีฬา อาจใช้กระบวนการทางกีฬา  
   ค) มีสุนทรียะกล่อมเกลาลักษณะนิสัย โดยใช้ศิลปะและดนตรี เพ่ือฟ้ืนฟูให้เยาวชน ใช้เวลาว่าง         

ให้เป็นประโยชน์ มีจิตใจอ่อนโยน มีส านึกรักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   ง) ส่งเสริมให้เยาวชนทุกระดับใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักการเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ 

ตั้งแต่ระดับเยาวชน  
   จ) ส่งเสริมให้มีพัฒนาความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบริการ ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างมี

คุณภาพ 
4) การเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยจัดให้มีการประกวด คัดเลือก แข่งขัน มีเวทีส าหรับแสดง

ความสามารถ ผลงาน โครงงาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การสร้างอาชีพให้เหมาะสม
กับบริบทของจังหวัดนครนายก ความเจริญก้าวทันยุคทันสมัย รองรับความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ พื้นที่เขต

ตรวจราชการที่ 9 มีการเชื่อมโยงระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ว่าได้มีการ
จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area - 
Based Education Management) โดยมีประเด็นการเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ (Area - Based Education Management) ในการพิจารณาระดับการปฏิบัติคือ 1. มีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษา      
ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ ซึ่งโดยภาพรวมพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีระดับการ
ปฏิบัติทั้งสองข้ออยู่ในระดับมากขึ้นไป  

ทั้งนี้รูปแบบแนวทางการด าเนินงานเกือบทุกพ้ืนที่ใช้รูปแบบการจัดท าโครงการเวทีประชาคมเพ่ือการ
จัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา    
ที่มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ เช่น จังหวัดจันทบุรี หรือจังหวัดปราจีนบุรี       
ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา   
ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area – Based Education Management
) ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดท า
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี โดยทั้ง 2 อย่าง ผ่านมติคณะกรรมการการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรีให้ความเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ที่ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
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อุดมศึกษา มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา                
และอุดมศึกษา  

ปัญหาอุปสรรค 
 บางพ้ืนที่ยังพบปัญหาอุปสรรคบ้างเช่น ผู้บริหารระดับองค์กรหน่วยงานต้นสังกัดไม่ให้ความส าคัญ    

ต่อการด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะ  
การมอบหมายงาน/ภารกิจควรพิจารณามอบหมายตามโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความเหมาะสม

กับข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณ จ านวนบุคลากร นอกจากนี้  การจัดสรรงบประมาณ                 
ควรด าเนินการอย่างช้าภายในเดือนธันวาคม ความจ าเป็นและเร่งด่วนของปัญหาควรมีการบูรณาการระดับ
หน่วยงานส่วนกลางหรือระดับนโยบายด้วย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ส่งเสริมการส ารวจและวิจัย เพ่ือให้การสังเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มและทางเลือกในการตัดสินใจ

ศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถสนองตอบการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างเกิดประสิทธิผล 
2) ผลักดันและขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษา      

ตามบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสถานศึกษา          
3) จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
4) เน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการด าเนินการระยะสั้น จึงควรมีแผนการ

พัฒนาระยะ 3 ปี  มากกว่าราย (ปีต่อปี) 
5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของนักวิจัยระดับพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

หรือภาคประชาชน เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ควรด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและกรอบคุณวุฒิ

การอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรร่วมกัน ทั้งจากส่วนราชการที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
องค์กร ภาคเอกชน สมาคม วิทยาลัยชุมชน องค์ความรู้จากครูปัญญาท้องถิ่น 

7) ควรด าเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ การใช้หลักสูตร ประเภทวิชา/คณะวิชา/สาขาวิชา       
ตามบริบทของชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองอย่างสร้างสรรค์และมองเห็นโอกาส
ที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในชุมชนของตนเอง 

8) ควรด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เข้าสู่ระบบหลักสูตรสมรรถนะ สามารถเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและกรอบคุณวุฒิการอุดมศึกษา เพ่ือการมีงานท าสามารถสร้างรายได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนอย่างเป็นระบบ 

ผลงาน/ความส าเร็จ 
ด้านการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่        

และติดตามประเมินผลผลการด าเนินงานในภาพรวมเขตตรวจราชการที่ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
โดยพิจารณาระดับการปฏิบัติจากประเด็น การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ
วางแผนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ 1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  2. มีการประมวลผลข้อมูล          
และจัดท าสาระสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด  3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ        
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้  4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผน
การศึกษา พบว่า มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยประเด็นการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ        



  

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
    210   |                                             ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ รวมทั้งประเด็น การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการ
วางแผนการศึกษา อยู่ระดับปานกลางถึงมาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวม            
และตรวจสอบข้อมูลที่ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ทั้งตามระบบเอกสารและระบบอิเลคโทรนิคส์ ( Big Data )      
แต่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดแตกต่างกัน 
ส่งผลให้การรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมีความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย
มากและมีภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ หน่วยงานในพ้ืนที่ยังแสดงให้เห็นถึง การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ     
ด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี     
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
จันทบุรี ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่ 199/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561           และ
แต่งตั้งกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดจันทบุรี ค าสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี              ที่ 
204/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในทุกระดับ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ รายงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด
จันทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด
จันทบุรี การจัดท าภูมิสารสนเทศ School Mapping เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการการติดตามประเมินผล    
การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรค 
 เรื่องของความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ของข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ           

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการน าไปใช้ยังไม่เกิดขึ้น รวมทั้ง การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา     
ในการวางแผนการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ  
ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกสังกัดควรให้ความส าคัญและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษาให้มากขึ้น และ ควรมีการพิจารณาถึงการให้ความร่วมมือ การประสานข้อมูลและความส าเร็จ                
ของสารสนเทศของหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารของผู้น าแต่ละองค์กร 
นอกจากนี้ ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลกลาง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสะดวกต่อการน าไปใช้ 
โดยอาจมอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบด าเนินการ และปรับเปลี่ยนกฎหมาย        
ให้เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) มีมาตรการในการผลักดัน ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในระยะยาว เช่น การวางแผน

การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การติดตามประเมินผล 
2) ประสานให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังของแต่ละหน่วยงาน เช่น การให้ความร่วมมือด้านข้อมูล 

องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร โดยต้องให้เห็นความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
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ในภาพรวมของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เกี่ยวกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ

เพ่ือการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องการพยายามขับเคลื่อนให้ปัจจัยแห่งความส าเร็จ             
ตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 
ประเด็นส าคัญ ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า 

1. จากผลการวิเคราะห์จุดแข็งในพ้ืนที่ เขตตรวจราชการที่  9 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวม                          
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และจังหวัด
อ่ืนๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบางส่วนยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป และพิจารณาด้านของศักยภาพจุดแข็งของพ้ืนที่ 
ซ่ึงจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของประเทศ แหล่งประมงและปศุสัตว์ รวมถึงแหล่ง
ผลิตสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอยู่ในพ้ืนที่จ านวน
มาก ดังนั้น หากการด าเนินงานทางการศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพ หรือจุดแข็งของพ้ืนที่ โดยการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ จะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งคนในพ้ืนที่และพัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ที่อยู่ให้มี
ความมั่งคง  ทั้งการประกอบสัมมาอาชีพ การด ารงวิถีชีวิตของชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในพ้ืนที ่ให้ยั่งยืนต่อไป  

2. แต่ละประเด็นนโยบาย แสดงให้เห็นว่าล้วนมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นบริบทแวดล้อม          
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ ผู้มีส่วนส าคัญยิ่งคือตัว
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน หรือแม้แต่      
ตัวผู้เรียนเอง หากแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคล ยึดมั่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข             
จะบังเกิดผลของการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง มิใช่เพียงภาพเป้าหมายที่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การ หรือแผนการด าเนินงานทางการศึกษาเท่านั้น เช่น ผู้บริหาร หากใช้ความรู้ความสามารถของตน ประกอบกับ     
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความเพียรในการด าเนินงาน อย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถแล้ว 
การประสานงานกับหน่วยงานหรือ เครือข่ายทางการศึกษาในพ้ืนที่ ย่อมได้รับความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ อย่างแน่นอน บุคลากรครู หากยึดมั่นการด าเนินงาน มีความอดทนทุ่มเทเสียสละ มีความเพียร ในการใช้
สติปัญญาอบรมสั่งสอนศิษย์ อย่างเต็มก าลังความสามารถ ผลของการด าเนินงานย่อมสะท้อนผ่านผลงานซึ่งคือ       
ตัวของลูกศิษย์ หรือผู้เรียน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นผลพลอยได้แก่ตนเองต่อไป 
ผู้เรียนหากเข้าใจ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวเอง สนใจศึกษาเล่าเรียน ย่อมต้องการพัฒนาตนเอง ด ารงชีวิตตนเอง      
ได้อย่างเหมาะสม ไม่สร้างปัญหา หรือสร้างภาระให้แก่สังคม เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยง
กัน และการจะพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาประเทศ ล้วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศชาติได้อย่างไร หากผู้บริหารหรือครูผู้ให้ความรู้ และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ยังขาดซึ่งความรับผิดชอบ 
ขาดความตระหนักในหน้าที่ ขาดคุณธรรม และสุจริตในจิตใจ ในการด าเนินการต่างๆ  

3. ในการด าเนินงานทางการศึกษา ล้วนมีวิธีการหลากหลาย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทันสมัยมากมาย
ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน ปัญหาที่มีอยู่ในบางส่วน บางพ้ืนที่ เช่น ปัญหาความขาดแคลน

สรุปและอภิปรายผล 
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งบประมาณที่จะน ามาจัดสรรบุคลากร หรืองบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ นั้น ล้วนมีอยู่ทุกพ้ืนที่ 
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่หากมองในมุมของศักยภาพในการบริหารงาน ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ของผู้บริหาร 
ย่อมจะพิจาณาได้ว่า เหตุใด บางพ้ืนที่จึงได้รับการสนับสนุน หรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เอง ทั้งอาจเกิดจาก
แนวคิดของผู้บริหาร เช่น การขาดวิทยากรทางด้านสาขาอาชีพที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาโดยมีการประสานงานภูมิ
ปัญญาในพ้ืนที่ เป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือบางพ้ืนที่ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย         
เช่นคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เหตุใดจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพ้ืนที่    
เช่น การบริจาคจากวัด มอบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาส าหรับนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น   
ในตัวผู้บริหารหรือหน่วยงานทางการศึกษานั้นๆ ที่หน่วยงานภายนอก หรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ให้การยอมรับ 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภาพของความเป็น ผู้บริหาร อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การยกมาพิจารณา มิใช่เป็นการผลักภาระ
ให้แก่ผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ หากแต่เป็นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ในเบื้องต้น เพ่ือผลประโยชน์แก่ผู้เรียน 
แกป่ระเทศชาติ ซ่ึงสุดท้ายแล้วในภาพรวม รัฐบาลย่อมหาทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 

4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพาะหน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษาทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือการวางแผนร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหาหลักคือ  
เรื่องของงบประมาณส าหรับการด าเนินการพัฒนาการศึกษาที่มีอยู่จ ากัด ทั้งนี้การด าเนินงานในพ้ืนที่เขตตรวจราชการ
ที่ 9 มีจังหวัดที่ด าเนินการน าร่องและเป็นแนวทางแก่พ้ืนที่อ่ืนๆ คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC) โดยมี วิสัยทัศน์ 
ของ PEC คือ “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคทาง
การศึกษา” และภาพที่คาดหวัง ให้เป็น “One Community Unity” เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว นับเป็นตัวอย่างที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงาน คือตัวผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึง ศักยภาพในการบริหารของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เองด้วย ซึ่งปัจจัยสนับสนุนการ
สร้างเอกภาพทางการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดให้เกิดขึ้นได้นั้น คือบทบาทของการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกเหนือจากศักยภาพของความ
เป็น ผู้บริหารแล้ว การมี “ความรู้ คู่คุณธรรม” ของศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้บริหารหน่วยงาน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
ล้วนเป็นส่วนส าคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเช่นกัน อันจะท าให้เกิดการยอมรับและน ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดความส าเร็จได้ในที่สุด 

5. จากการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่าแต่ละพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในแต่ละ
นโยบาย ควรมีการต่อยอด และน ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมแรงกระตุ้นเพ่ือการขยายผลเป็น
เครือข่ายสถานศึกษาแม่ไก่สู่ลูกไก่ หรือการส่งเสริมให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือ โมเดลน าร่องสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือสถานศึกษาที่สนใจ สามารถใช้เป็นแบบอย่าง น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปในลักษณะปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่บริบท
ของตนเอง มิใช่การลอกเลียนแบบ  

6. จากผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง แสดงให้เห็นว่าในหนึ่ง
เป้าหมาย สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน หลากหลายวิธีการ ตามบริบทของพ้ืนที่และสถานศึกษา ทั้งนี้หาก
สามารถส่งเสริมให้มีการจัดเวทีสัมมนาเพ่ือการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ระหว่างสถานศึกษาต่างๆ โดยอาจแบ่งเป็นประเภทของ



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ กรณีปกต ิ
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สถานศึกษา หรือ แบ่งระดับการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็นการ
รายงานสรุปผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ การสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละนโยบาย  แสดงให้เห็น
กระบวนการท างาน จนถึงผลลัพธ์ หรือเป้าหมายได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ จะท าให้เห็นภาพรวมถึงสิ่งที่เป็น
ปัญหา/อุปสรรคที่แท้จริง นอกเหนือจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการเชิงประสิทธิภาพ               
ซ่ึง ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีสัมมนาดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนา การวางแผนการด าเนินงานทาง
การศึกษาของภาครัฐ เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เอง ได้มีนโยบายในการด าเนินงานการจั ด Symposium หรือการประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการจัด Symposium โดยมีการน า แบบอย่างที่ดี 
(Best Practice) เรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) ของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ             
การสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าในการจัด Symposium                  
ในปีงบประมาณ 2563 จะขยายผลให้มีการน าเสนอโครงการที่มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร 

เรื่อง  นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร 

เรื่อง  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
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แบบรายงาน 

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ รต. 62) 

 

 

 

 



 
 

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
 

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

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

1.1.1) STEM/ STEAM /STREAM 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนครูผูส้อนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ  จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเตม็ศึกษา ของสสวท.  
STEM/STEAM/STREAM 

ระดับ
ประถม 
(คน) 

ระดับ
ม.ต้น 
(คน) 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

ระดับ 
ประถม 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ต้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
ม.ปลาย 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวช. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
ปวส. 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.                
สพม.                
สช.                

สอศ.                
สกอ.                
รวม                

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

 

แบบ รต. 62 

 



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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

1.1.2) หลักสูตร Waldorf/Montesssori/High/Scope/BBL/PBL 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนสถาน 
ศึกษาที่จัด
การศึกษา

ปฐมวัยทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีจัดหลักสตูรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Waldorf Montesssori High Scope BBL PBL อื่นๆ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนิน
การ 

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.              

สช.              

สกอ.              

อปท.              

พม.              

อื่นๆ              

รวม              

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

 



 
5. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice ๓ ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

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

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด(แห่ง) 

สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรูผ้่าน
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง 

(Active Learning) 

สถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรม 
การจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏบิัติจริง 

(Active Learning) 

จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
สพป.      
สพม.      
สช.      
สอศ.      
กศน.      
สกอ.      
รวม      

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

 

 



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

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
1.1.4) ทักษะการพูด อ่าน เขียน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ป.1 – ม.6)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรูก้ลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล          
ทักษะภาษาอังกฤษ       
ระดับดี ขึ้นไป  (คน) 

จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สพป.    
สพม.    
สช.    
กศน.    
สกอ. (รร.สาธิต)    
รวม    

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   



1.1.5) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด 

จ านวนครูที่
เข้ารับการ
ทดสอบ

ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

(CEFR)  
(คน) 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

Below A1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ A1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ A2 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ B1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ B2 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ C1 

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ 
(CEFR)  

ระดับ C2 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.                
สพม.                
สอศ.                
กศน.                
สกอ.                 
รวม                

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 



1.1.6) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ทั้งหมด ปี
การศึกษา 2561 

(คน) 

นักเรียน/นักศึกษาที่ไมผ่่าน
การประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห ์

นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่าน
การประเมินทักษะการ

คิดวิเคราะห ์

นักเรียน/นักศึกษาที่มีผล
การประเมินทักษะการ

คิดวิเคราะห์           
ระดับดี หรือดเีด่น 

จ านวน  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.        

สพม.        

สช.        

สอศ.        

กศน.        

รวม        
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

 
 



1.1.7) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVe) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 
ผลการด าเนินการ 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสตูรการจัดการ
เรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  

จ านวน
รวมทั้งสิ้น  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด าเนินการ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 

สพป.      

สพม.      

สช.      

สังกัด 
ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) 

คร ู นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อศจ.     



สอศ.      

กศน.      

สกอ.      

รวม      

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด/
ระดับ 

สถานศึกษาท้ังหมด  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  

ปฐมวัย 
(แห่ง) 

การศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน

(แห่ง) 

อาชีวศึกษา 
(แห่ง) 

อุดมศึกษา 
(แห่ง) 

ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.              
สพม.             
สช.             
สอศ.             
กศน.             
สกอ.             
รวม             



 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 

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

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา
สังกัด 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย  
อายุ 3-5 ปี (คน) 

จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.    
สศศ.    
สช.    
สกอ.    
อปท.    
อื่นๆ    
รวม    

 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

2.1.2) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
ตัวชี้วัดที่ 1  : ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน าตามหลักสูตร

แกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล 
ผลการด าเนินการ  

ประเภทของครู จ านวนครู กศน.  
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 

(คน) 

ครูที่ไดร้ับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนน า 
ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงาน กศน.  

จ านวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 
ครู ก.    
ครู ข.    
ครู ค.    

รวม    
 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากร
แกนน า กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  

ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวน
ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด (คน) 

หลักสตูร Digital Literacy หลักสตูร การค้าออนไลน ์ รวม 2 หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(คน) 
จ านวน 

ผู้เข้าอบรม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านว
นรวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กศน.          

 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

2.1.3) การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 

 

 

 



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

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
2.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 

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

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

 

 

 

 



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

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด  
(แห่ง) 

 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่ได้รับการจัดสรร 
(แห่ง) 

 

จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร และมี
การจัดการเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน

ระบบ DLTV/DLIT 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 
(แห่ง) 

(1)+(2) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

DLTV 
(แห่ง) 
(1) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

DLIT 
(แห่ง) 
(2) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

  

สพป.         

สพม.         

รวม         
 

 สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

 

 

 

 

 



2.2.3) ETV 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนผู้เรียนตามเป้าหมาย 
(คน) 

ผู้เรยีนมีการเรียนรู้ผา่นระบบ ETV 
จ านวนผู้เรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

กศน.    
 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา 
ตัวชี้วัด  : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
 
 



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 

3.1.1) ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการท างาน 
ผลการด าเนินการ 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 

หน่วยงาน 
สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา

ทั้งหมด (แห่ง) 
สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จดัการเรียน

การสอนแบบบรูณาการการท างาน (แห่ง) 
คิดเป็นร้อยละ 

สพม.    
สช.    
สอศ.    
สกอ.    
    - ในก ากับ    
    - รัฐ    
    - เอกชน    
    - วชช.    

รวม    



๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

3.1.2) การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/สหกิจ
ศึกษา (Work Integrated Learning/WIL) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
* ตัวชี้วัดนี้ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 
 
 
 



3.1.3) การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละจ านวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา 
สังกัด สอศ. 

จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
ทั้งหมด ที่มีการสร้างทักษะ 

การเป็นผูป้ระกอบการ (แห่ง) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ทั้งหมด ที่ได้รับการสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

รัฐบาล       
เอกชน       
รวม       

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
3.2 หลักสูตรการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

3.2.1) อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 

ผลการด าเนินการ 

สถานศึกษา
สังกัด สอศ. 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มี
งานท า (คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีงานท ามีสมรรถนะ

เป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 

(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ไม่อยู่ในหลักสูตร
อาชีวะ Premium 
10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย(คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูรอาชีวะ 
Premium 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(คน) 

รวม 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. 
คน คิดเป็น 

ร้อยละ 
คน คิดเป็น 

ร้อยละ 
รัฐบาล            
เอกชน            
รวม            

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 



4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1.1) โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 

โรงเรียนทีม่ีครูครบ
ช้ัน 

โรงเรียนทีม่ีครูครบ
วิชาเอก  

โรงเรียนทีม่ีครูครบวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะด้านท่ี
จัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนทีม่ีความ
พร้อมของครู ครบ

ทั้ง 3 ด้าน  

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพป.....          

สพป.....          

สพป.....          
รวม          

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

 
 
 



4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
* ตัวชี้วัด 1 และ ๒ ส่วนกลางเป็นผู้น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการและ

ติดตามประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพ่ือการวิเคราะห์และรายงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 

ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวนคอมพิวเตอร์
ในสถานศึกษาท่ีใช้

ในการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 

นักเรียนท้ังหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

นักเรียนท้ังหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

นักเรียนท้ังหมด 
ในระดับ ปวส. 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราส่วน 
นร : คอมฯ 

สพป.        
สพม.        
สช.        
สอศ.(รัฐบาล)        
สอศ.(เอกชน)        

รวม        
 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 



4.1.3) Partnership School 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 
ผลการด าเนินการ 

สังกัด จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
Partnership School รุ่นที่ 1 

โรงเรียนทีไ่ม่มี School Partner 
แต่ไดร้ับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาคเอกชน มีการท าแผนร่วมกับ
ภาคเอกชน 

ได้รับความร่วมมือ/
สนับสนุนจากภาคเอกชน 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป.        
สพม.        
รวม        

 
สรุปผลการด าเนินการ 

๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครฐั/เอกชน ได้เขา้มามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารฐั 

ผลการด าเนินการ 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน จ านวนโรงเรยีนทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
ที่มีส่วนร่วมจดัการศึกษาแบบประชารัฐ 

(แห่ง) 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป.    
สพม.    
สช.    
สอศ.    
กศน.    
สกอ.    
รวม    



4.1.5) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
ตัวชี้ วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ระดับการศึกษาเพียงพอกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 

ผลการด าเนินการ 

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

ศูนย์ประสานงานการผลติและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ

กลุ่มจังหวัด 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 (คน) 

จ านวนความต้องการของตลาดแรงงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ระดับการศึกษา (คน) 

ปวช. ปวส. ป.ตรี หลักสูตร
ระยะสั้น 

ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ 

ป.ตรี คิดเป็น
ร้อยละ 

หลักสูตร
ระยะสั้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี             

2.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ             

3.วิทยาลัยเทคนิคสระบรุ ี             
4.วิทยาลัยเทคนิคมีนบรุ ี             
5.วิทยาลยัเทคนคิบางแสนวิทยาลยั 
เทคนิคระยอง 

            

6.วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา             
7.วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ   
พิษณุโลก 

            

8.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่             
9. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์             
10.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด             
11.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี             
12.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา             
13. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี             
14. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร             
15.วิทยาลัยเทคนิคภูเกต็             
16.วิทยาลัยเทคนิคสราษฎ์ธาน ี             
17.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  
ปัตตาน ี

            

รวม             



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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 

5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 

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

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัย 

ที่ท าการสอนระดับ
ปฐมวัยท้ังหมด (คน) 

จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยทีไ่ม่
จบวิชาเอกปฐมวัย 

(คน) 

จ านวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยไดร้ับการพฒันา 

เพื่อน าผลมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
คน คิดเป็นร้อยละ 

สพป.      
สศศ.      
สช.      
สกอ.      
อปท.      
อื่นๆ      
รวม      

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 



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

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ที่ตั้ง 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผล 

การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร  

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

สพป.    
สพม.    
สอศ.    
รวม    

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) 

(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา น าผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

สพป.    
สพม.    
สอศ.    
รวม    

 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  



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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 
5.1.3) การฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูสายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตาม

สาขาวิชาที่สอนที่สอน 

ผลการด าเนินการ 

 
หน่วยงาน 

จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝกึงานในสถาน
ประกอบการ 

(คน) 

จ านวนครูสายวิชาชีพท่ีได้รับการฝกึงานในสถานประกอบการ
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

(คน) 
ข้าราชการ

ครู   
ครูอัตรา

จ้าง   
พนักงาน
ราชการ  

รวม ข้าราชการ 
ครู   

ครูอัตรา
จ้าง   

พนักงาน
ราชการ  

รวม ร้อยละ 

สอศ.          

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

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

รายชื่อ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

ที่ตั้ง 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

เรื่อง/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี 

   
   
   

 



6. นโยบาย : การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : 

6.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
6.1.1) การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
ตัวช้ีวัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจงัหวัดและภาค 

ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวดั 

     

2. มีการบรูณาการการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและภาค 

     

3. มีการบรูณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

     

4. มีการน าแผนงานโครงการไปสูก่ารปฏิบัต ิ      

รวม      
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
 

6.1.2) ความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดท าแผนการพัฒนา

การศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(Area - Based Education Management) 

 
 
 
 



ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการเช่ือมโยงการจดัหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - Based 

Education Management) 
 

ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยงการจัด
หลักสตูรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 

     

2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยง
การจัดหลักสตูรการศึกษาตามบรบิทเชิงพื้นที่ 

     

รวม      
 

สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
 
6.1.3) การจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 

และติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด : ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณา

การข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่ 

ผลการด าเนินการ 

ประเด็นการจดัการและบรูณาการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที ่

ระดับการปฏิบตั ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล      
2. มีการประมวลผลข้อมลูและจัดท าสาระสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการศึกษาของจังหวัด  

     

3. การจดัระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีดิจิทลัที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 

     

4. การบรูณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการ
วางแผนการศึกษา 

     

รวม      

 
 



สรุปผลการด าเนินการ 
๑. สภาพผลการด าเนินการในพ้ืนที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร  
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม 

อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา) 
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
  
  
  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี) 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะท ำงำน 

 
 

ที่ปรึกษำ 
นางสาวประดินันท์   สดีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
นางพงษ์พิศาล    ชินส าราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 
นายโกเมศ    กลั่นสมจิตต ์ นักวิชาการศกึษาเชี่ยวชาญ ปฏบิัติหน้าที่รองศกึษาธิการภาค 9 
 
 
คณะท ำงำน 
นางวรัญญภรณ์   ชาลีรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
น.ส.อัจฉรา   ส าราญเฟื่องสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางประภาวดี   โกสิยารักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางภัทรานิษฐ์   งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
คณะสนับสนุน/ประสำนกำรตรวจรำชกำร 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
 
 
ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
สรุป วิเครำะหแ์ละเขียนรำยงำนกำรตรวจรำชกำร 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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โทรศัพท์ : 038-512190,192  โทรสาร : 038-512191 
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