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 ค ำน ำ 
 

 การติดตามประเมินผลเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งเป็นกระบวนการที่จะก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการก ากับ ตรวจสอบ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและประเมินผลว่าภารกิจส าเร็จ             
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 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
รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานและสภาพความส าเร็จตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดรับ
กับนโยบายในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

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

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้
ส าหรับการตรวจ ติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 นโยบาย/ประเด็นการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล และก าหนดให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะต้องจัดท ารายงานเสนอผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ได้น าข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ในหน่วยรับตรวจสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 5 แห่ง ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 (แบบ รต. 63) จาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (E-Inspection) มาท าการสรุปวิเคราะห์
และรายงานผลในภาพรวม โดยจะน าเสนอข้อมูลบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  

 

ผลการด าเนินงาน มีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เช่น การจัดโครงการ 
กิจกรรม ในวันส าคัญต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ การจัดให้มีโครงการยกย่อง เชิดชู และการจัด
ประกวดต่างๆ การนิเทศติดตามการด าเนินงาน มีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ต่อการด าเนินงานตามนโยบายการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ได้แก่ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout)  ในท้องถิ่นและชุมชนของแต่
ละจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ท าบันทึก MOU เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ผลของการ
ด าเนินการต่างๆ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ กิจกรรม มีทักษะชีวิต และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าเอากิจกรรม 
กระบวนการลูกเสือ และอุดมการณ์ของลูกเสือ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสามารถพัฒนาทั้งทางกาย 
สติปัญญา และจิตใจ มีศีลธรรม และเป็นพลเมืองทีด่ี บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ  

ปัญหา อุปสรรค  
1. ขาดแคลนงบประมาณสนันบสนุน ด้านพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ วัสดุอุปกรณ์ ชุดลูกเสือ

ส าหรับนักเรียน (กศน.)  
2. ขาดแคลนวิทยากรที่มีความช านาญทางกิจการลูกเสือ 
ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุน จัดซื้อชุดลูกเสือตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ในปีงบประมาณ 2563 
 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
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ผลการด าเนินงาน ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค พบว่าสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ มีจ านวน 12 แห่ง จากสถานศึกษาทั้งหมด 31 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 38.71 ด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) พบว่าหน่วยงานและสถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย        
มีโครงการท าความร่วมมือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ทั้งนี้พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีจ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบทวิภาคี ต่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 46.67 สัดส่วน
ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี ต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 คิดเป็นสัดส่วน 1 : 10.97  ด้านการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
มีการด าเนินกิจกรรมตามโครงการหลักของ กศน. ทุกแห่งในพ้ืนที่ มีกระบวนการส าคัญที่ส่งเสริมการด าเนินการคือ
การท าเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนแสดงความต้องการในการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มและชุมชนของตนเอง 

ปัญหา อุปสรรค  
1. ขาดแคลนก าลังข้าราชการครูและพนักงานราชการ  อีกทั้งปัญหาการย้ายออกของครู อัตราว่างที่ยัง

ไม่ได้รับการบรรจุมีเป็นจ านวนมาก ครูอัตราจ้างได้รับค่าตอบแทนต่ า ส่งผลต่อการรักษาบุคลากรคุณภาพ 
2. อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ สวนทางกับนโยบายการเพ่ิม

สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา  
3. การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ในจังหวัดที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม หรือมีสถาน

ประกอบการรองรับน้อย ส่งผลให้เกิดการพิจารณาสถานประกอบการจังหวัดข้างเคียงอันน ามาสู่ภาระค่าใช่จ่ายของ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อตัวผู้เรียน เน้นทักษะการ
ท างานและนิสัยอุตสาหกรรม 

4. ในการจัดการฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงวัย อัตราค่าตอบแทนวิทยากรค่อนข้างต่ า ขาดการเชื่อมโยง
มาตรฐานอาชีพในบางอาชีพที่มีมาตรฐานก าหนดไว้ 

5. ขาดการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานฝีมือ เช่น ใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือวางแผนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

อัตราก าลังข้าราชการครูและหรือพนักงานราชการ การจัดสรรครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
ผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นตามนโยบาย 

2.. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัด
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาตามความพร้อม ความสนใจของผู้ เรียน รวมทั้งสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการในจังหวัดพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
3. ส่งเสริมให้มีการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของนักเรียนนักศึกษาที่จบสายอาชีพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้เรียน 

2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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 ผลจากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ท าให้ หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ มี

เครือข่ายการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
คณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) สถานศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาภายใต้การ
ส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบที่หลากหลายและมีการ
ต่อยอดน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ผลการด าเนินการ ท าให้นักเรียนในสังกัดมีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซ่ึง
ถือว่าเป็นทักษะส าคัญแห่งยุคดิจิทัล หรือในยุคศตวรรษที่ 21 หน่วยงานในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) 
ส าหรับผลของการด าเนินงาน บุคลากรครูที่ได้รับการอบรมจัดท าหลักสูตร STEM Education ระบบทางไกลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งครูพ่ีเลี้ยงและครูผู้สอน 
สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
หลักสูตร ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ แต่จากการรายงานผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าว ยังพบว่าครูผู้สอนที่สามารถออกแบบการเรียนการสอน STEM ในเนื้อหาใหม่นอกเหนือจาก
เนื้อหาที่มีการอบรมตามหลักสูตรของ สสวท. ยังมีไม่มากนัก 

ปัญหา อุปสรรค  
1. ความล่าช้าเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปสู่พื้นที่ 
2. การอบรมหลักสูตรระบบทางไกลของ สสวท. เกิดความไม่สอดคล้อง ระหว่างจ านวนที่เปิดให้

ลงทะเบียนและจ านวนผู้สนใจลงทะเบียน ท าให้บางสถานศึกษาขาดโอกาส นอกจากนี้ จากการที่ครูที่เข้ารับการ
อบรมสามารถน าวุฒิบัตรไปประกอบการท าผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะได้ จึงสมัครเข้ารับการอบรม ทุกระดับชั้น 
โดยไม่ค านึงว่า ได้น าความรู้ไปปรับประยุกต์ในใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และท าให้ครูที่สมัคร
เข้ารับการอบรมในระบบไม่ทัน ขาดโอกาสอีกด้วย 

3. สถานศึกษาขนาดเล็ก ขาดแคลนหรือมีบุคลากรครูจ านวนน้อย อาจไม่เพียงพอในการส่งเสริมการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา และขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรโยกย้าย ในขณะเดียกัน ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ความร่วมมือในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 

4. ครูผู้สอนขาดทักษะและความช านาญในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนายังไม่คลอบคลุม ไม่ทั่วถึงครูทุกคน 

5. พ้ืนที่ห่างไกล เครื่องรับสัญญาณการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้ บางช่วงเวลา 
โรงเรียนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยใช้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแทน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก่าไม่ได้มาตรฐาน 

6. จังหวัดพ้ืนที่ชายแดนประสบปัญหา นักเรียนย้ายเข้าย้ายออกตามผุ้ปกครอง และส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน 

7. กระบวนการติดตามประเมินผลยังไม่ได้รับการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
 

3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงาน สถานศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ให้กับศึกษานิเทศก์ เพ่ือนิเทศ ติดตามได้อย่าง
ทั่วถึง และติดตามการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้ และมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่สนใจและส่งครูเข้ารับการอบรมตาม                   
ศูนย์อบรมฯ โดยครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ 

3. ก าหนดแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน สามารถระบุหรือล็อคให้ครูสมัครเข้ารับการ
อบรมได้เพียงระดับเดียว เพ่ือกระจายให้ครูทุกโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมได้อย่างทั่วถึง  

4. ส่งเสริมการจัดท าระบบฐานข้อมูลเด็กออกกลางคัน โดยส่งเสริมให้ส านักงาน กศน. เป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือให้มีการวางระบบเครือข่ายส่งต่อเด็กอย่างเป็นระบบ  และสนับสนุนการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือการช่วยเหลือเด็กออกกลางคันได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
  
  

ผลการด าเนินงานหน่วยงานหลักของการด าเนินการตามนโยบายการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการ
สร้างอาชีพ ในพ้ืนที่ คือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy 
และหลักสูตรการค้าออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์ OOCC การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน 
Online คือ ระบบ Google Classroom ผสมผสานกับการเรียนระบบ Offline คือ หนังสือ E – book วิชาเรียน
ต่างๆ ของส านักงาน กศน. จังหวัดในพ้ืนที่ทุกแห่ง ท าให้นักศึกษา หรือประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้
ความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรียนรู้กระบวนการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานและ
การใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคตและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันได้  

การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดท าแผนการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 การแจ้งแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ การส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ตามวัย และสอดคล้องกับศาสตร์ของพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับต่อไป อย่างเท่า
เทียมกัน  

ด้านการส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะ และโภชนาการที่ดี ได้แก่ การจัดท าโครงการอาหารกลางวัน 
และอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน สั่งการให้ทุก
โรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพ่ือจัดท าเมนูอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย           

4. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในสังคม 
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มีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร มีความอาหารปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน 

ปัญหา อุปสรรค  
1. ระบบอินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษาจะใช้งานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีเสถียรภาพ และ

ผู้เรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
2. บุคลากรผู้สอน ไม่ตรงสาขาวิชาเอก และยังขาดความรู้ความช านาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
3. ความขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์ ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการส่งเสริม

พัฒนาการ ท าให้การสอนไม่สามารถตอบสนองพัฒนาการของเด็กได้อย่างสมบูรณ์ 
4. ผู้เรียน หรือประชาชนบางกลุ่มมีความต้องการ แต่ขาดพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ผู้ปกครองขาด

ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอน   
5. ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผู้ต้องขัง ไม่สามารถจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อดิจิทัลได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การแนะน าผู้เรียนถึงที่ตั้งของการให้บริการเน็ต

ประชารัฐของชุมชน การเปิดใช้สัญญาณของสถานศึกษา 
2. จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงวิชาเอก ด้านเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา ให้เพียงพอต่อ

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ส่งเสริมการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้ง แนะน าช่องทางในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
6. ส่งเสริมความร่วมมือกันของหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา

อย่างเต็มศักยภาพและตามสิทธิพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ซึ่งเป็นงานที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและตามสิทธิพื้นฐานทางการศึกษา เช่นกัน 

7. เผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชนและผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงความส าคัญของการน าเด็กเข้า
เรียนในระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 
 
  

ผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100 มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา 
ICT และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายก ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ

5.  กำรปรับสมดุลและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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นักเรียน และการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ สถานศึกษาจัดการศึกษา
ปฐมวัยพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 มีการประสานความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้ง 6 กิจกรรม ผลจากการประสานความร่วมมือใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษาให้ได้รับความเชื่อถือจากชุมชน 
ผู้ปกครอง สร้างความมั่นใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ผู้บริหารและคณะครูได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนเป็นอย่างดี 

ปัญหา อุปสรรค  
1. การด าเนินงานของโครงการขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการสื่อสาร สั่งการ 

ตลอดจนงบประมาณ จากผู้รับผิดชอบระดับสูง 
2. ขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมาณ ไม่เพียงพอในบางกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือประสานงานกับผู้รับผิดชอบระดับเขต

พ้ืนที่โดยตรง ไม่ควรมีการสั่งผ่านเฉพาะประธานของโครงการระดับโรงเรียน ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ ไม่ทราบว่าโรงเรียน
ในโครงการมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

2. การจัดกิจกรรมนอกสถานควรค านึงเรื่องความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
3. ควรมีการประสานงานระดับหน่วยงาน สนับสนุนให้โรงเรยนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่างๆ 

ด าเนินการอยู่แล้ว  
4. สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่รัฐจัดให้ เช่น สถานที่ท ากิจกรรม 
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ตอนที่ 1  ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 9 1 
            1.1 ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา 
    1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 
    1.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่ 
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2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
2.5 การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตอนที่ 3 ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงาน 
3.1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
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3.3  การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ : ศูนย์ปัญจวิทยาคาร 

ตอนที่ 4  สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 
4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
4.3 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
4.4 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
4.5 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 10 คน) 
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สารบัญ (ต่อ) 
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ภาคผนวก 
- ภาคผนวก 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของ
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และรอบที่ 2 
- ภาคผนวก 8 บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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สารบัญตาราง  
หน้า 

ตารางที่ 1.1  แสดงจ านวนพื้นที่รายจังหวัดสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 1.2  แสดงจ านวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 1.3  แสดงจ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานศึกษาธิการ

ภาค 9  ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 1.4  จ านวนนักเรียน/นักศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 1.5 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-17 ปี 
ตารางที่ 4.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่  4.3 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ

ภาค 9 
ตารางที่ 4.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 4.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางที่ 4.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 4.8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดตราด 
ตารางที่ 4.9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
ตารางที่ 4.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
ตารางที่ 4.12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 4.13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดตราด 
ตารางที่ 4.14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางที่ 4.16  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

ตารางที่ 4.17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

ตารางที่ 4.18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดตราด 

ตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดนครนายก 

ตารางที่ 4.20  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางที่ 4.21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

ตารางที่ 4.22  ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net  
ปีการศึกษา 2562 ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตารางที่ 4.23  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
 2561 รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตารางที่ 4.24  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 5 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
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1. ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้านการศึกษาเขตตรวจราชการที่ 9 
1.1 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา  

ตารางที่ 1.1 แสดงจ ำนวนพ้ืนที่รำยจังหวัดสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

จังหวัด 
พื้นที่ 

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

จันทบุรี 6,338 10 76 731 1 5 40 34 

ตรำด 2,819 7 38 261 1 1 13 29 

นครนำยก 2,122 4 41 408 1 1 5 39 

ปรำจีนบุรี 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 
ที่มำ : เว็บไซต์ส ำนักงำนจังหวัด 

เขตตรวจรำชกำรที่  9 มีกำรจัดระเบียบกำรปกครองเป็นกำรปกครองส่วนภูมิภำค            
และท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ าเภอ 279 ต าบล 2,839 หมู่บ้าน 96 เทศบาล 224 องค์การ
บริหารส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ ำแนกเป็นรำยจังหวัดดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
จันทบุรี อ ำเภอแกงหำงแมว อ ำเภอนำยำยอำม อ ำเภอท่ำใหม่ อ ำเภอมะขำม อ ำเภอสอยดำว อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 
อ ำเภอขลุง อ ำเภอแหลมสิงห์  และอ ำเภอเขำคิชฌกูฏ มี 76 ต ำบล 731 หมู่บ้ำน 45 เทศบำล 34 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และ 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองตรำด 
อ ำเภอเขำสมิง  อ ำเภอบ่อไร่ อ ำเภอคลองใหญ่ อ ำเภอแหลมงอบ อ ำเภอเกำะช้ำง และอ ำเภอเกำะกูด มี 38 ต ำบล 
261 หมู่บ้ำน 14 เทศบำล 29 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 2,122 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
นครนำยก อ ำเภอองครักษ์ อ ำเภอปำกพลี และอ ำเภอบ้ำนนำ มี 41 ต ำบล 408 หมู่บ้ำน 6 เทศบำล 39 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และ 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
ปรำจีนบุรี อ ำเภอประจันตะคำม อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ อ ำเภอบ้ำนสร้ำง อ ำเภอศรีมโหสถ อ ำเภอนำดี และอ ำเภอ
กบินทร์บุรี มี 65 ต ำบล 708 หมู่บ้ำน 13 เทศบำล 56 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนที่ 7,159 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอ  เมือง
สระแก้ว อ ำเภอวังน้ ำเย็น อ ำเภอเขำฉกรรจ์ อ ำเภอคลองหำด อ ำเภอวังสมบูรณ์ อ ำเภอตำพระยำ อ ำเภอวัฒนำนครอ ำเภอ
อรัญประเทศ และอ ำเภอโคกสูง มี 59 ต ำบล 731 หมู่บ้ำน 16 เทศบำล 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 1 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
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ตารางที่ 1.2  แสดงจ ำนวนประชำกรแยกรำยจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

ที่มำ : www.dopa.go.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

จำกตำรำงที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีประชำกรที่มี
สัญชำติไทยเป็นชำย 1,012,132 คน  เป็นหญิง 1,035,445 คน รวมจ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทย 2,047,577 คน  
ประชำกรไม่ได้สัญชำติไทย เป็นชำย 7,502 คน เป็นหญิง 7,811 คน รวมจ ำนวนประชำกรไม่ได้สัญชำติไทย 15,313 
คน ประชำกรที่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนกลำง เป็นชำย 13,228 คน  เป็นหญิง 9,838 คน รวมจ ำนวนประชำกรที่มชีื่อใน
ทะเบียนบ้ำนกลำง 23,066 คน ประชำกรที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำย เป็นชำย 2,319 คน เป็นหญิง 1,115 คน รวมจ ำนวน
ประชำกรที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำย 3,434 คน ประชำกรรวมทั้งสิ้น 2,089,390 คน จังหวัดที่มีจ ำนวนประชำกร
เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครนำยก และจังหวัด
ตรำด 

*ทะเบียนบ้านกลาง หมำยถึง ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทะเบียนกลำงก ำหนดให้จัดท ำขึ้นส ำหรับ ลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมี
ช่ือในทะเบียนบ้ำน 

*ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย หมำยถึง ผู้ที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
สัญชาติไทย/มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้สัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง อยู่ระหว่างการย้าย รวม

ทั้งสิ้น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี  259,283  270,861  530,144  1,325  1,195  2,520  2,279  1,811  4,090  598  346  944  537,698 

ตราด  107,740  110,159  217,899  3,968  4,055  8,023  1,864  1,563  3,427  401  208  609 229,958 

นครนายก  127,010  130,225  257,235  483  438  921  1,325  896  2,221  228  146  374 260,751 

ปราจีนบุรี  240,933  247,027  487,960  470  364  834  3,189  1,888  5,077  588  221  809  494,680 

สระแก้ว  277,166  277,173  554,339  1,256  1,759  3,015  4,571  3,680  8,251  504  194  698 566,303 

รวม 1,012,132 1,035,445 2,047,577 7,502 7,811 15,313 13,228 9,838 23,066 2,319 1,115 3,434 2,089,390 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9             
ปีกำรศึกษำ 2562 

อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2562 
 
 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 397 217 288 494 525 1,924 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 251 147 169 295 314 1,179 
   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 6 30 
         1) รัฐบำล 4 3 3 4 3 17 
         2) เอกชน 3 - 3 4 3 13 
    1.4 กศน. 10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอื่น 146 70 119 199 211 745 
    2.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

4 2 6 4 3 19 

         1) สถำบันอุดมศึกษำ 3 - 4 4 3 14 
           - ภำครัฐ 3 - 2 4 2 11 
           - เอกชน - - 2 - - 2 
         2) วิทยำลัยชุมชน - 1 - - 1 2 
         3) โรงเรียนสำธิต 1 - 2 - - 3 
         4) สถำบันกำรพลศึกษำ - 1 - - - 1 
     2.2 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด.)  6 2 - - 7 15 
     2.3 อปท. 133 65 110 193 200 701 
       1) สำมัญศึกษำ 10 2 3 15 18 48 
       2) อำชีวศึกษำ - - - - - - 
       3) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 123 63 107 178 181 652 
    2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 1 1 1 1 1 5 
       1) วิทยำลัยนำฏศิลป์ฯ 1 - - - - 1 
       2) พศ. - 1 1 1 1 4 
    2.5 กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) 2 - - 1 - 3 
       1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วิทยำลัยพยำบำล 1 - - - - 1 
       2) วิทยำลัยพยำบำล 1 - - - - 1 
       3) วิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทยฯ    1  1 
    2.6 กระทรวงกลำโหม  - - 2 - - 2 
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ตารางที่ 1.4  จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ปีกำรศึกษำ 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) รัฐบำล 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 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

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

      1) สถำบันอุดมศึกษำ 10,208 - n/a 5,125 1,614 16,947 
      2) วิทยำลัยชุมชน - 156 - - 291 447 
      3) โรงเรียนสำธิต 427  1,454 - - 1,881 
      4) สถำบันกำรพลศึกษำ - 1,231 - - - 1,231 

   2.2 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด.) - 133 - - 894 1,027 

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

อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2562 
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ตารางที่  1.5 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-17 ปี 
 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มอายุ พื้นที่ จ านวนประชากร จ านวนนักเรียน นักเรียน/ประชากร 

3 - 5 ปี 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 

          66,824               67,343                100.78  
6 - 11 ปี         148,641             161,205                108.45  
12 -14 ปี           75,719               83,031                109.66  
15 - 17 ปี           75,902               77,311                101.86  
3 - 5 ปี 

จังหวัดจันทบุรี 

          16,799               20,404                121.46  
6 - 11 ปี           36,989               41,645                112.59  
12 -14 ปี           18,536               20,081                108.34  
15 - 17 ปี           19,300               16,615                  86.09  
3 - 5 ปี 

จังหวัดตรำด 

           6,875                 7,209                104.86  
6 - 11 ปี           15,459               18,399                119.02  
12 -14 ปี            8,024               10,488                130.71  
15 - 17 ปี            8,133                 8,908                109.53  
3 - 5 ปี 

จังหวัดนครนำยก 

           7,661                 8,450                110.30  
6 - 11 ปี           16,941               18,401                108.62  
12 -14 ปี            9,213               11,109                120.58  
15 - 17 ปี            9,151               11,326                123.77  
3 - 5 ปี 

จังหวัดปรำจีนบุรี 

          16,281               15,948                  97.95  
6 - 11 ปี           35,457               39,391                111.10  
12 -14 ปี           17,782               21,454                120.65  
15 - 17 ปี           17,689               19,442                109.91  
3 - 5 ปี 

จังหวัดสระแก้ว 

          19,208               15,332                  79.82  
6 - 11 ปี           43,795               43,369                  99.03  
12 -14 ปี           22,164               19,899                  89.78  
15 - 17 ปี           21,629               21,020                  97.18  

1. ข้อมูลจ านวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 62 (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
2.. ข้อมูลจ านวนนักเรียนอ้างอิงจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ณ กันยายน 2562 
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1.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำแทรกซึมในทุกภำคส่วน กำรจัดกำรศึกษำ จึงต้อง
ปรับบทบำทใหม่ เพ่ือรองรับควำมเป็นพลวัตน์ และเพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนกำรศึกษำจะเดินไปในทิศทำง
เดียวกัน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรงำนและจัดกำรศึกษำ 
โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่เป็นส ำคัญ   

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรร่วมกันทั้งข้อมูลสำรสนเทศและทรัพยำกร
ด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ประชำสังคม ให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำ 
ร่วมขับเคลื่อนและก ำกับติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำในระดับภำคอย่ำงเห็นได้ชัดเจน จำกกำรแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค  (ภำคตะวันออก) ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำ    
ส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน เช่น ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด สถำบันอุดมศึกษำภำครัฐ
และเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร  มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและสื่อสำรนโยบำยเพ่ือให้ทุกหน่วยงำนเดินหน้ำไปในทิศทำงเดียวกัน บนพ้ืนฐำนของควำม
แตกต่ำงของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

ในภำพรวมของประเทศจำกสถำนกำรณ์กำรขำดแคลนแรงงำนนับเป็นหนึ่ งในปัจจัยส ำคัญ               
ของกำรขับเคลื่อนธุรกิจ  กำรขำดแคลนแรงงำนผู้มีควำมสำมำรถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหำใหญ่ในหลำย
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ หำกพูดถึงสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำน          

ในปัจจุบัน  ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร  โดย
เฉพำะที่ มีทั กษะตรงตำมควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมหรือมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำน  นับเป็นกลุ่มแรงงำนส ำคัญที่จะขับเคลื่อนขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จำกผล
ส ำรวจและสถิติของแมนพำวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย 
ได้ ชี้ ถึ งตลำดแรงงำนที่ มี ทั กษะตอบโจทย์
ภำคอุตสำหกรรม  จำกภำพรวมประเทศไทยในช่วง
ตลอด  5  ปีรวมถึงปีนี้  ประเทศไทยในประเทศที่
ก ำลังพัฒนำและอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิตัลอยู่ใน

ภำวะควำมต้องกำรแรงงำนที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับสภำวะกำรขำดแคลนแรงงำนระดับโลกซึ่ง
มี  6 สำยงำนส ำคัญ ได้แก ่ สำยงำนด้ำนกำรขำย ด้ำนไอท ีด้ำนวิศวกรรมงำนธุรกำร งำนด้ำนบัญชีสำยงำนกำรผลิต  

แนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำมีสัดส่วนระหว่ำง ผู้เรียนสำยอำชีพต่อผู้เรียนสำยสำมัญเพ่ิมขึ้น จำกปัจจัย
ด้ำนเศรษฐกิจ และนโยบำยกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำค กำรเจริญเติบโตของภำคอุตสำหกรรมในจังหวัด
ปรำจีนบุรี ประกอบกับกำรท ำ MOU ร่วมกัน ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำตำมแนวควำมคิดของกำรศึกษำเพ่ือกำร        
มีงำนท ำ ที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนมี เป้ำหมำยในอำชีพ และควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำร                       
กับสถำบันกำรศึกษำในกำรคัดเลือกผู้เรียนในเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรจริง และกำรฝึกประสบกำรณ์ในช่วง
กำรเรียนในสถำนประกอบกำร 
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1.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ในพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเอกภำพเชิงยุทธศำสตร์ บน

พ้ืนฐำนของควำมแตกต่ำงในบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีทั้งควำม
เหมือนและควำมต่ำง กำรวิ เครำะห์สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพของกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 9  เป็นกำรประเมินสภำพแวดล้อมโดยกำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis เ พ่ื อให้ ทรำบถึ งจุ ดแข็ ง  (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunity) และภัย
คุกคำม (Threat) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 
1. คุณภำพกำรศึกษำบำงรำยวิชำมีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

 - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) ในทุกวิชำของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี และตรำด มี
ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศและระดับภำค ยกเว้นเพียง วิชำวิทยำศำสตร์ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของจังหวัดนครนำยกในวิชำ
ภำษำอังกฤษค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับภำค 

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของจังหวัดนครนำยกในทุกวิชำมี
ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศและระดับภำค 

2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็นระบบ มีกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบและตำมกฎหมำยก ำหนด       
- กำรก ำหนดบทบำท อ ำนำจหน้ำที่และกำรมอบหมำยงำนให้แก่บุคลำกรทุกระดับชัดเจน 
- กำรจัดบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนจัดได้ตรงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะ 

3. เป็นแหล่งเพำะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพำะทุเรียน มังคุด และเงำะ ซึ่งมีปริมำณกำรผลิต
มำกพอส ำหรับใช้บริโภคภำยในประเทศ และส่งออกไปยังต่ำงประเทศ ซึ่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ท้องถิ่นจ ำนวนมำก และ
ยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้และพืชผักท่ีมีเอกลักษณ์ เช่น ส้มโอและมะยงชิดของจังหวัดนครนำยก ไผ่ตงของจังหวัด
ปรำจีนบุรี และแคนตำลูปของจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  

4. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ด้ำนสมุนไพรที่มีศักยภำพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศ (จังหวัดปรำจีนบุรี/จังหวัดสระแก้ว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปรำจีนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 
เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herb City) ภำยใต้แผนแม่บทว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 มี
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้นแบบในกำรผลิตยำสมุนไพร เป็นหน่วยบริกำรที่มีกำร
ขับเคลื่อนกำรใช้สมุนไพร กำรพัฒนำงำนวิจัยและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โรงพยำบำลแพทย์แผนไทยวัฒนำนคร 
และโรงพยำบำลวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยในกำรรักษำพยำบำล เป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรไทย และโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ จังหวัดจันทบุรี  โรงพยำบำลเขำคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งเสริม
แพทย์แผนไทย จะเห็นได้ว่ำในกลุ่มภำคตะวันออก 2 นั้นมีกำรวำงพ้ืนฐำนในกำรที่จะพัฒนำสมุนไพรได้ทั้งต้นทำง 
กลำงทำง และปลำยทำง ในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสู่มำตรฐำนสำกลสร้ำงโอกำสให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแข่งขันใน
ตลำดต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่ส ำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรส่งเสริมชุมชน และกำรพัฒนำสู่
กำรเป็นเมืองสมุนไพรแห่งเอเชียต่อไป 
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5. แหล่งประมงและปศุสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลที่เหมำะแก่กำรท ำประมงน้ ำลึก และกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำชำยฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำด  ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วมีกำรเลี้ยงโคมำกที่สุดในกลุ่ม
จังหวัดในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภออรัญประเทศ  อ ำเภอตำพระยำ และอ ำเภอวังน้ ำเย็น และจังหวัดปรำจีนบุรีเป็นแหล่ง
ผลิตกุ้งขำวน้ ำจืด และเลี้ยงไก่ไข่ท่ีส ำคัญ 

6. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม อยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งกำร
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์โดยเฉพำะโบรำณสถำนแบบอำรยธรรมทวำรวดีและ
อำรยธรรมขอมในจังหวัดสระแก้วและปรำจีนบุรี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยว (Destination) ทำงทะเล และทำงธรรมชำติ
ที่ส ำคัญ โดยเฉพำะทรัพยำกรธรรมชำติประเภทป่ำเขำ น้ ำตก อุทยำนแห่งชำติ และทะเลมำกพอที่จะดึงดูดและ

ให้บริกำรนักท่องเที่ยวได้โดยมี
พ้ืนที่หลำยแห่งที่มีสภำพภูมิอำกำศ
และธรรมชำติที่ เหมำะต่อกำร
พัฒนำเป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ ที่สำมำรถจัดกิจกรรมได้
หลำกหลำย ทั้งกำรท่องเที่ยวแบบ
ผจญภัย ทัวร์ป่ำ ล่องแก่ง  เช่น 
อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏ กำร
ล่ องแก่ งที่ อ ำ เภอโป่ งน้ ำร้ อน 
จันทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดูผลไม้

จะเป็นช่วงที่จูงใจให้ นักท่องเที่ยวได้เข้ำเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม้รำคำถูก 

จังหวัดตราด เป็น
จุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวทำง
ทะเล และทำงธรรมชำติเช่นเดียวกับ
จังหวัดจันทบุรี ไม่ว่ำจะเป็นหมู่เกำะ
ช้ำง เกำะกูด หมู่ เกำะรัง 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 แหล่งโบรำณคดีดงละคร
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนวังตะไคร้ 
เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชลอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ  ศูนย์ภูมิ รักษ์ธรรมชำติ  
โรงเรียนนำยร้อย จปร. น้ ำตกนำงรอง 
น้ ำตกสำลิกำ ศูนย์ดอกไม้ประดับ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส ำคัญและอยู่ ใกล้
กรุงเทพฯ   

จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ คือ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ 
และอุทยำนแห่งชำติทับลำน เป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ด
ของโลก ปัจจุบันองค์กำรสหประชำชำติได้ประกำศให้เป็น
ผืนป่ำมรดกโลก มีแหล่งท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ที่
ส ำคัญ ได้แก่ สระมรกต เมืองทวำรวดีศรีมโหสถ ตึก
เจ้ำพระยำ  อภัยภูเบศร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ณ 
โรงพยำบำลอภัยภูเบศร วัดสง่ำงำม และแก่งหินเพิง  

จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
ได้แก่ ตลำดโรงเกลือเป็นแหล่งสินค้ำมือสองที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภำค อ ำเภออรัญประเทศ ปรำสำทสด็อกก๊อกธม หลวง
พ่อทองวัดสระแก้ว หลวงพ่อขำววัดนครธรรม อุทยำน

แห่งชำติปำงสีดำ อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ  ซึ่งได้รับกำรประกำศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก รวมทั้ง ถ้ ำน้ ำ ถ้ ำเพชรโพธิ์
ทอง น้ ำตก เขำตะกรุบ ละลุ อ่ำงเก็บน้ ำพระปรง น้ ำตกวังผำ น้ ำตกลำนแก้ว น้ ำตกแควมะค่ำ น้ ำตกถ้ ำค้ำงคำว 

 7. เป็นแหล่งแร่รัตนชำติที่มีคุณภำพและมีชื่อเสียง โดยเฉพำะ
จันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภำพและมีชื่อเสียง และเป็นย่ำน
ธุรกิจอัญมณีที่ส ำคัญของประเทศ ที่สำมำรถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่กำร
พัฒนำทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว 

8. มีพรมแดนติดกับชำยแดนกัมพูชำ ซึ่งเป็นจุดกำรค้ำ
ชำยแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเล
ตะวันออกมำกที่สุด และที่ตั้งอยู่ในเส้นทำงสู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำให้
สำมำรถเข้ำถึงตลำดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชำ-เวียดนำมได้ 

9. เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนที่ติดกับชำยแดนของประเทศกัมพูชำ และมีด่ำนกำรค้ำ               
5 จุด และมีมูลคำ่กำรค้ำชำยแดนฝั่งกัมพูชำที่สูงมำกที่สุด                              
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. คุณภำพกำรศึกษำในบำงสำระวิชำอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) วิชำภำษำอังกฤษ ในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ       
ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแก้ว และปรำจีนบุรี มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับภำค               
และระดับประเทศ  

- มีสถำนศึกษำบำงแห่งที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3  
2. นักเรียนบำงส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร กำรทะเลำะวิวำท  
3. อัตรำกำรเรียนต่อสำยอำชีพของนักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 50 เนื่องจำกนักเรียนและผู้ปกครอง                                

ยังไม่เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรเรียนสำยอำชีพ 
4. มีโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
5. กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่เด็กพิกำรยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
6. โครงสร้ำงองค์กร -ขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในแต่ละระดับ  เช่น              

กำรประสำนข้อมูล/ทรัพยำกรอ่ืนเนื่องจำกหน่วยงำนกำรศึกษำมีต้นสังกัดที่แตกต่ำงกัน  
7. ขำดแคลนครูผู้สอนที่ตรงวิชำเอก โดยเฉพำะระดับปฐมวัย ท ำให้ขำดทักษะในกำรพัฒนำศักยภำพ

ปฐมวัยซึ่งถือว่ำเป็นจุดส ำคัญในกำรเริ่มต้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
8. บุคลำกรไม่เพียงพอ บำงต ำแหน่ง ขำดประสบกำรณ์และควำมต่อเนื่องในกำรสอน มีกำรขำดแคลน

บุคลำกรในวิชำเฉพำะ เช่น ควำมสำมำรถด้ำน ICT และภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะบุคลำกรในส่วนของกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  

9. หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำยังขำด ควำมพร้อมในเรื่องอำคำรสถำนที่ สื่อกำรเรียนกำรสอน บุคลำกร                   
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

10. กำรจั ดกำรศึ กษำใน
จั งหวัดปรำจีนบุรี  ยั งมีจุดอ่อน  ที่
ผู้ เรียน ขำดทักษะกำรคิดวิเครำะห์                         
สรุปควำม ตลอดจนทักษะกำรใช้
ภ ำษำต่ ำ งประ เทศ  โดย เฉพำะ
ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์  

1 1 .  ค รู มี ภ ำ ร ะ ง ำ น อ่ื น 
นอกเหนือจำกกำรสอนจึงท ำให้กำร
จัดกำรสอนเรียนกำรสอนไม่เต็มที่ 

12. ขำดแคลนแหล่งน้ ำ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรท่องเที่ยว
หรือบริกำร อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของเมือง แหล่งอุตสำหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงรวดเร็ว ได้ส่งผล     
ให้เกิดควำมต้องกำรใช้น้ ำเพ่ือน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต บริกำร และอุปโภคบริโภคปริมำณมำกก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งเรื่องกำรใช้น้ ำ เดิมแหล่งน้ ำจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมกำรเกษตรและชุมชนเกษตรขนำดเล็ก และมีข้อจ ำกัด            
ของภูมิประเทศ ท ำให้ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ได้  
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13. ขำดกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรเพำะปลูกผลไม้ที่ดีและเหมำะสม ท ำให้ในช่วงที่ผลไม้ออกมำมำก
และกระจุกตัวท ำให้ผลไม้เน่ำเสียง่ำย และขำดกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในด้ำนกำรผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู กำรเก็บ
รักษำ กำรล ำเลียงถึงที่หมำยก่อนกำร
เน่ ำเสี ย ถึ งแม้ ว่ ำกลุ่ มจั งหวัดภำค
ตะวันออก 2 จะเป็นแหล่งเพำะปลูก
ผลไม้หลักของประเทศ แต่ผลไม้เป็น
ผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลำในกำรเก็บ
เกี่ยว ดูแล รักษำจ ำกัด เมื่อพ้นก ำหนด
จะเสียหำย และเป็นผลผลิตที่มีช่วง
ฤดูกำล ไม่สำมำรถผลิตออกได้ตลอดปี 
และหำกเมื่อใดขำดน้ ำ ก็จะท ำควำม
เสียหำยให้แก่สวนผลไม้อย่ำงรุนแรง ท ำ
ให้ปริมำณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มี
เสถียรภำพด้ำนรำคำ รวมทั้งยังขำดกำรบริหำรจัดกำรในช่วงที่ผลไม้ออกมำมำกและกระจุกตัวอย่ำงเหมำะสมและ
ทันเวลำ ท ำให้ผลไม้เน่ำเสียง่ำย และมีปัญหำเรื่องคุณภำพมำตรฐำนไม่สม่ ำเสมอ เช่น กำรคัดขนำด บรรจุหีบห่อ 
แปรรูป และเก็บรักษำ ดังนั้น หำกมีโรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปขึ้นมำรองรับ นอกจำกจะเป็นกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมถนอมอำหำรให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้แล้ว   ยังเป็นกำรช่วยให้ผลไม้มีรำคำและรำยได้เกษตรกรดีขึ้น 

14. เกษตรกรยังขำดปัจจัยสนับสนุน ควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรตลำด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐำนะยำกจน และขำดเงินทุนในกำรพัฒนำ
หรือเปลี่ยนแปลงระบบกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นได้ นอกจำกนี้ ยังต้องเช่ำพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเกษตร จึงไม่มี
แรงจูงใจในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบกำรผลิต 

15. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจำกกำรขยำยตัวของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว กำรขยำยตัวของเมือง แหล่งอุตสำหกรรม              
และแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพ
ชีวิตมำกขึ้นตำมล ำดับ เนื่องจำกกำรขยำยตัวทำงกำรผลิตทั้งทำงด้ำนเกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ท ำให้มีกำรใช้
และท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งป่ำไม้ แหล่งน้ ำ ดิน ทรัพยำกรทำงทะเล ไปเป็นจ ำนวนมำก อำทิ กำรท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้ ได้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหำควำมแปรปรวนของลมฟ้ำอำกำศ ก่อให้เกิดภำวะฝนแล้งน้ ำท่วมอยู่
เสมอ โดยเฉพำะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตรำด ท ำเกิดควำมเสียหำยต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรผลิต และธุรกิจภำคอุตสำหกรรม และเศรษฐกิจส่วนรวมของกลุ่มจังหวัด กำรขยำยพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 
และอุตสำหกรรมไปในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหำมลภำวะ ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ ำลงและมีกำร
ชะล้ำงพังทลำยสูง ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพ่ือน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต บริกำร และอุปโภคบริโภคมีปริมำณมำก 
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งเรื่องกำรใช้น้ ำ ซึ่งแต่เดิมแหล่งน้ ำจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมกำรเกษตร กำรท ำเกษตรขนำดเล็ก 
และกำรอุปโภค บริโภคของชุมชนเท่ำนั้น ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้ ำระหว่ำงภำคเกษตร เมือง บริกำรแก่นักท่องเที่ยว 
และอุตสำหกรรมบำงส่วน แม้ว่ำจะได้มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำรองรับไว้แล้วบำงส่วนแต่ด้วยข้อจ ำกัดของภูมิประเทศ            
ท ำให้ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่เพ่ิมเติมได้อีก นอกเหนือเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล จังหวัดนครนำยก 
เขื่อนนฤบดินทรจินดำ จังหวัดปรำจีนบุรี จึงต้องมีกำรวำงท่อส่งน้ ำเชื่อมโยงระหว่ำงอ่ำงเก็บน้ ำที่มีอยู่เพ่ือน ำน้ ำ     
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มำทดแทนในบำงพ้ืนที่ยำมขำดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังมี
กำรจับสัตว์น้ ำโดยไม่ถูกวิธี ท ำให้สัตว์น้ ำตำมธรรมชำติลดลงอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ป่ำชำยเลนในแต่ละจังหวัด
ลดลงไปจำกเดิมมำก เนื่องจำกกำรบุกรุกเพ่ือท ำนำกุ้ง ซึ่งยังเป็นปัญหำที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหำกมิได้รับกำรแก้ไข
จัดกำรอย่ำงถูกวิธีและมีประสิทธิภำพ ก็จะเป็นข้อจ ำกัดที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

16. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง กิจกรรม
กำรท่องเที่ยวบำงชนิดที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ ประกอบ
กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ขำดจิตส ำนึก และควำม
รับผิดชอบต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวให้
คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ท ำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 
นอกจำกนี้ยังไม่มีกำรจัดท ำมำตรฐำนและควบคุม
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งที่
ผ่ำนมำผู้ประกอบกำรจะก ำหนดกันเองโดยไม่มี
หลั ก เกณฑ์  ท ำ ให้ เกิ ดคว ำมไม่ เป็ นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีปัญหำขำดแคลน

บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่มีควำมรู้ทักษะ และควำมเป็นมืออำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
17. ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะฝีมือส ำหรับกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

สูงขึ้น แรงงำนในพ้ืนที่ไม่เพียงพอโดยเฉพำะแรงงำนภำคเกษตรตำมฤดูกำลผลิต 

โอกาส (Opportunity)  
1. มีแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยทำงภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ และอำรยธรรม  มีสถำนประกอบกำร   

จ ำนวนมำกกระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกำสในกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกขึ้น 
2. มีกำรคมนำคมที่สะดวกและหลำกหลำย ส่งผลให้เด็กเดินทำงไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้มีทรัพยำกร    

เพ่ิมมำกขึ้นในกำรบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. โครงกำรในพระรำชด ำริฯในพ้ืนที่ส่งผลให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ    

ท ำให้นักเรียนได้รับโอกำสและได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 
5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

และเขตอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำน 
6. มีนักเรียนจำกกลุ่มประชำคมอำเซียนมำเข้ำเรียนในพื้นที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกำสได้แลกเปลี่ยน    

เรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 
7. มีสถำนประกอบกำรรองรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนำทักษะฝีมือ         

สู่อำชีพอย่ำงชัดเจน 
8. มีโอกำสในกำรกระจำยกำรขนส่งสินค้ำ เนื่องจำกที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลำงกำรคมนำคมขนส่ง     

ทำงน้ ำ เรือ และอำกำศยำนของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้กับท่ำเรือน้ ำลึก และระบบโครงข่ำยกำรขนส่งทำงถนน รถไฟ 
และสนำมบินที่สนับสนุนกำรเปิดประตูกำรขนส่งของประเทศเข้ำสู่ระบบโครงข่ำยกำรเดินเรือนำนำชำติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ำยกำรขนส่งหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคกลำงตอนบน 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่ำงประเทศ 
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9. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนำโนเทคโนโลยี ท ำให้มีโอกำสในกำรปรับกระบวนกำรผลิตสินค้ำทั้งในภำคกำรเกษตร สมุนไพร             
กำรท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต ส่งเสริม
กระบวนกำรกำรผลิตที่สะอำด มีส่วนช่วยประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร และลดปริมำณของเสียและมลพิษได้มำกขึ้น      
กำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น จะสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ สนับสนุนกำรสร้ำง
นวัตกรรม และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และจะสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรและควำมรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถปรับตัวรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 

10. โครงสร้ำงประชำกรที่ก ำลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอำยุ  ท ำให้มีโอกำสในกำรผลิต พัฒนำ และ
ปรับปรุงสินค้ำและบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป อำทิ กำรขยำยตัวของตลำดอำหำรสุขภำพ 
สมุนไพร และกำรแพทย์พ้ืนบ้ำน สถำนที่ท่องเที่ยวและกำรพักผ่อนของผู้สูงอำยุ 

11. กระแสกำรรักษำสุขภำพและควำมนิยมธรรมชำติ ท ำให้เกิดควำมตระหนักในกำรดูแล
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้ำงกระแสควำมนิยมบริโภคสินค้ำ เชิงอนุรักษ์และ
สินค้ำสุขภำพ ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกำสในกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพร
และกำรดูแลสุขภำพซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้โดยมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส ำคัญ 

12. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม โดยเฉพำะแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้ไทยแลนด์ 4 .0 จะน ำ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมจะช่วยยกระดับคุณภำพของระดับรำยได้
ปำนกลำง ไปสู่ ประเทศที่มีรำยได้สูง และ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
จะท ำให้ภำคตะวันออก 2 ได้รับกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 

13. มีโอกำสในกำรพัฒนำกำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรเพ่ิมมำกขึ้น
ได้ เนื่องจำกพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้ำ 
นอกเหนือจำกกำรมุ่งพัฒนำมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรให้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมโอกำสในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรเหล่ำนี้ได้นั้น ด้วยควำมได้เปรียบ
ของที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้ำ และเส้นทำงคมนำคมขนส่งส ำคัญต่ำงๆ ของประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ หรือท่ำเรือแหลมฉบัง ท ำให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรมีโอกำสที่จะผลักดันกำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรได้สะดวกมำกขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ผู้บริโภคต่ำงต้องกำร
ควำมสดใหม่และควำมรวดเร็วในกำรขนส่ง นอกจำกนี้สินค้ำ  พืชไร่ ซึ่งมีแหล่งผลิตส ำคัญอยู่ที่จังหวัดปรำจีนบุรี 
สระแก้ว ที่จะสำมำรถเชื่อมโยงกับท่ำเรือแหลมฉบังได้โดยสะดวก เนื่องจำกต้องขนส่งครั้งละมำกๆ และค่ำขนส่ง
รำคำถูก เป็นต้น  

14. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศำสตร์และสุขภำพ เพ่ิมมำกขึ้น จำกกระแส
ทำงกำรท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย และชำวต่ำงชำติล้วนแสวงหำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวรูปแบบ
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ใหม่ๆ กันมำกขึ้น โดยในปัจจุบันกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มได้รับควำมนิยมเพ่ิมมำก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จำกกำรที่มักจะมีกำรจัดอันดับ หรือกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตำม
สื่อต่ำงๆ กันอย่ำงมำกมำย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นโอกำสส ำคัญส ำหรับกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะนี้อยู่เป็นจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ - ทับลำน ในพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดนครนำยก 
ปรำจีนบุรี และสระแก้วซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวด้ำนธรรมชำติ นอกจำกนี้ยังมีโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัย   
ภูเบศร ปรำจีนบุรี และโรงพยำบำลวัฒนำนครสระแก้ว เป็นศูนย์กลำงกำรค้นคว้ำและวิจัยด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  
ซึ่งจะสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในด้ำนกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ และกำรแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่ำงดี ส ำหรับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศำสตร์ในจังหวัดสระแก้ว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชำผ่ำนเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
33 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำง Southern Economic Corridor 

อุปสรรค (Threat) 
1. จำกภำวะควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลำงคันเพ่ิมมำกขึ้น 
2. สภำพปัญหำกำรแตกแยก หย่ำร้ำงของครอบครัวส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผล                    

ต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
3. อัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมมำกขึ้น 
4. มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสมของประชำกรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

ประชำกรวัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัย
อันควร กำรทะเลำะวิวำท เป็นต้น   

5. นโยบำยมีกำรเปลี่ ยนแปลงบ่อย 
รวมถึงกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำไม่เต็ม
รูปแบบส่งผลให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

6. ประชำกรในจังหวัดปรำจีนบุรี ส่วน
ใหญ่เป็นประชำกรในเขตชนบท (ประชำกรเขต
ชนบท  326,038 คน  เขตเมือง  29,729 คน 

(99:1 ) ซึ่งส่วนใหญ่(ร้อยละ 40.82) มีอำชีพรับจ้ำง และ ในขณะที่ค่ำครองชีพที่สูงขึ้นและกำรว่ำงงำนของ
ผู้ปกครอง/ผู้ปกครองที่มีรำยได้น้อย ส่งผลให้ไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนของนักเรียนได้อย่ำงเต็มที่  

7. ผู้ปกครอง มีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียนเอกชนเพ่ิมข้ึน   
ทุกปีเกิดกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขตเมืองกลำยเป็นโรงเรียน
ขนำดเล็ก ที่ขำดควำมพร้อม เนื่องจำกขำดกำรสนับสนุนทรัพยำกรทุกด้ำน เพรำะจัดสรรงบประมำณต้องใช้
เกณฑ์จำนวนนักเรียนเป็นก ำหนด  

8. แนวโน้มของผู้ปกครองไม่มีเวลำ เลี้ยงดูบุตรหลำนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
9. สภำวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน กำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม           

มีผลกระทบต่อสังคมในด้ำนสิ่งแวดล้อม มีประชำกรแฝงจำกกำรขยำยตัวของสังคม อุตสำหกรรมมำกขึ้น ส่งผลให้
บุตรหลำนมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทำงไม่ดีมำกข้ึน ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำลง นักเรียนมีแนวโน้มออก
กลำงคันในระดับ ม.ปลำย และสำยอำชีพ  
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10. แนวโน้มสถำบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมข้ึน ขำดผู้ให้กำรอบรม
เลี้ยงดู ให้ควำมรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ส่งผลให้เด็ก                   
และเยำวชนมีภำวะเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมำะสม  

11. เด็กจำกครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอำชีพที่ต้องย้ำยถิ่น ที่อยู่บ่อยๆ ทำให้กำรเรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผล
ต่อคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักเรียน  

12. มีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมำกเกินไป จึงไม่มีควำมเสมอภำคในด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณ                         
สร้ำงควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ  

13. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองซึ่งส่งผลต่อผู้บริหำรระดับสูงท ำให้นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ            
ไม่ต่อเนื่องเกิดควำมสับสนในกำรปฏิบัติ  

14. นโยบำยกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งผลให้
เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชนผู้ปกครองไม่เข้ำใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในกำรรวมโรงเรียน  

15. กำรเข้ำถึงโครงข่ำยเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร มีค่ำใช้จ่ำยท ำให้ครอบครัวในชนบทที่ฐำนะยำกจน                      
ไม ่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกโครงข่ำยได้  

16. กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบ้ำนยังไม่อ ำนำยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำร
ลงทุน สิ่งส ำคัญในกำรท ำกำรค้ำกับต่ำงประเทศ คือ กำรที่ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ที่ได้
มีกำรก ำหนดไว้ อีกทั้ง มำตรกำรกีดกันที่ไม่ใช่ภำษีเพ่ิมขึ้น เช่น มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ มำตรฐำนกำรด้ำนควำม
สะอำดและสุขอนำมัย มำตรฐำนแรงงำน มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนและคุณภำพสินค้ำให้เป็นที่ยอมรับระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม             
จำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำพบว่ำยังคงมีควำมแตกต่ำงในตัวกฎระเบียบระหว่ำงประเทศคู่ค้ำอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
และด้วยขั้นตอนของกำรพิธีกำรส่งออกของไทยที่ยังมีขั้นตอนและเอกสำรที่มีควำมยุ่งยำกต่อผู้ประกอบกำรอยู่ ท ำ
ให้กำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำงๆ จึงเป็นไปได้ค่อนข้ำงล ำบำก นอกจำกนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้ำนมีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและบำงพ้ืนที่มีกฎระเบียบเฉพำะ ท ำให้ต้องมีกำรมำศึกษำและปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำงๆ กัน
หลำยรอบ ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ล้วนเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรค้ำเพ่ิมมำกขึ้น 

17. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของประเทศเพ่ือนบ้ำนยังไม่เอ้ือต่อกำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน                      
แม้ว่ำทั้งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำนต่ำงพยำยำมสนับสนุนกำรค้ำกำรลงทุนให้นักธุรกิจเข้ำมำลงทุน           
ในประเทศตน รวมถึงนักธุรกิจชำวไทยเช่นเดียวกันที่มีควำมสนใจและแสวงหำโอกำสในกำรเข้ำไปลงทุนโดยเฉพำะ              
ในประเทศเพ่ือนบ้ำน แต่กลับพบว่ำ ประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทยเอง แม้จะมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนออกมำ          
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แต่ในทำงปฏิบัติยังไม่มีท่ำทีที่ชัดเจนต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจในประเทศของตน และ
ประเด็นนี้ยังคงเป็นปัญหำอุปสรรคที่ส ำคัญที่ไม่เอ้ือต่อกำรค้ำหรือกำรลงทุน ซึ่งบ่อยครั้งท ำให้นักธุรกิจชำวไทย
ตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอกำรเข้ำไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ไปในที่สุด  

18. กำรใช้น้ ำที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำกนโยบำยของภำครัฐในกำรก ำหนดให้
พ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตรำด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น นอกจำกจะเป็นโอกำสส ำคัญใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและบริเวณใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นแล้ว ประเด็นส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ 
ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณควำมต้องกำรกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ในพ้ืนที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทรัพยำกรน้ ำ 
เนื่องจำกกำรเกิดขึ้นของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยกระตุ้นให้ภำคกำรผลิต และกำรคมนำคมขนส่งที่จะ
เจริญเติบโตมำกขึ้น ในขณะที่ทรัพยำกรในพ้ืนที่ยังคงมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ซึ่งหำกขำดกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี ก็อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคอุปโภคของประชำกรในพ้ืนที่ได้ หรือในกรณีที่เลวร้ำยที่สุดอำจเกิดกำรแย่งชิง
กันหรือกำรขึ้นรำคำของสินค้ำและบริกำรที่ได้จำกทรัพยำกรที่มีจ ำกัดได้ 

19. ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ส่งผลให้คนวัยแรงงำนต้องรับภำระเพ่ิมขึ้นในกำรดูแลผู้สูงอำยุ
โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุข ท ำให้ก ำลังกำรผลิตลดลง ผลิตภำพแรงงำนค่อนข้ำงต่ ำ หำกไม่ได้รับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี ท ำให้ไม่สำมำรถแข่งขันหรือพัฒนำศักยภำพอย่ำงเพียงพอ อำจส่งผลให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. คุณภำพทำงกำรศึกษำลดต่ ำลงอย่ำงต่อเนื่อง ไม่สำมำรถสร้ำงคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ               

ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
21. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และด้ำน
ชีวิตประจ ำวัน อย่ำงไรก็ตำม ในระยะเวลำ 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ที่เห็นได้ชัดมำกที่สุด คือ        
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ในฤดูหนำว อำกำศหนำวจัด ในฤดูร้อน อำกำศก็ร้อนจัด ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันของประชำชน นอกจำกนี้สภำพอำกำศแปรปรวนดังกล่ำว อำทิเช่น ฝนตกไม่ต้องตำมฤดูกำล น ำไปสู่
ภัยแล้งในฤดูเพำะปลูก ส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อภำคเกษตรของประเทศไทย และกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ของทั้งประเทศ หรือแม้กระทั่งในฤดูฝน ประเทศไทยเกิดภำวะฝนตกหนัก และไปสู่ปัญหำอุทกภัย ซึ่งส่งผล
กระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชน ภำคธุรกิจ และภำคอุตสำหกรรมทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2 ดังนี้ 

(1) กำรเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ ำทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมำกขึ้นอำจส่งผลให้ปัญหำกำรกัด
เซำะชำยฝั่งทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น ท ำให้เกิดกำรสูญเสียพื้นดินชำยหำดและแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล และส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่งโดยเฉพำะป่ำชำยเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ ำ เป็นที่วำงไข่และท่ีอยู่
อำศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ ำ  และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชำยฝั่งจำกกำรพังทลำยจำกแรงคลื่นลม เนื่องจำกระบบ
นิเวศป่ำชำยเลนมีควำมอ่อนไหวต่อระดับน้ ำทะเลที่เพ่ิมขึ้นโดยควำมหนำแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจำก
ระดับน้ ำทะเลที่สูงขึ้นจะท ำให้พืชตำยและถูกแทนที่ด้วยหำดเลนในขณะที่ปำกแม่น้ ำจะจมลงใต้น้ ำท ำให้เกิดกำรชะ
ล้ำงพังทลำยของพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ 

(2) อุณหภูมิน้ ำทะเลและค่ำควำมเป็นกรด/ด่ำงของน้ ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อำจส่งผลให้พืช
และสัตว์ทะเลบำงชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรำกฏกำรณ์ปะกำรังฟอกขำว และแหล่งปะกำรัง ถูกท ำลำยส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตสัตว์น้ ำโดยรวม ปัจจุบันทรัพยำกรประมงชำยฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภำพเสื่อมโทรมโดยสัตว์น้ ำกร่อย
บริเวณชำยฝั่งและสัตว์น้ ำในทะเลมีปริมำณ ชนิด และขนำดลดลงโดยตลอดนอกจำกนี้กำรรุกล้ ำของน้ ำเค็มเข้ำสู่      
ล ำน้ ำจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรด ำรงชีวิตของพืชสัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ 

(3) อิทธิพลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะท ำให้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในบำงพ้ืนที่    
จะรุนแรงขึ้น เนื่องจำกต้องประสบกับภำวะภัยแล้งเป็นเวลำนำน และท ำให้ปัญหำกำรแย่งชิงทรัพยำกรน้ ำระหว่ำง
ภำคเกษตร และอุตสำหกรรมจะเพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะท ำให้ภัยพิบัติ
และภำวะน้ ำท่วมฉับพลันเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจำกก ำลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลำ    
อันสั้นท ำให้ปริมำณน้ ำมีมำกเกินควำมสำมำรถในกำรกักเก็บประกอบกับประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรระบำยน้ ำ
ลงสู่ทะเลของพ้ืนที่โดยรวมลดลง ท ำให้มีแนวโน้มในกำรเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น 
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
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S 
Strength 

1. คุณภำพกำรศึกษำบำงรำยวิชำมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ำระดับประเทศ 
2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็นระบบ มีกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบและตำมกฎหมำยก ำหนด  
3. เป็นแหล่งเพำะปลูกผลไม้หลักของประเทศ 
4. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศ 
5. เป็นแหล่งประมงและปศุสัตว์ พื้นท่ีชำยฝั่งเหมำะแก่กำรท ำประมงน้ ำลึก 
6. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม อยู่ในพื้นท่ีจ ำนวนมำก 
7. เป็นแหล่งแร่รัตนชำติท่ีมีคุณภำพและมีชื่อเสียง 
8. มีพรมแดนติดกับชำยแดนกัมพูชำเป็นจุดกำรค้ำชำยแดนท่ีใกล้กรุงเทพฯ 
9. เป็นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนท่ีติดกับชำยแดนของประเทศกัมพูชำ 
 

จุดแข็ง 

 

W 
Weakness 

1.ปัญหำทำงด้ำนกำรศึกษำ เช่น คุณภำพกำรศึกษำในบำงสำระวิชำอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  นักเรียน 
   บำงส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อัตรำกำรเรียนต่อสำยอำชีพน้อยกว่ำร้อยละ 50 มีโรงเรียนขนำดเล็ก 
   เพ่ิมขึ้น บริกำรทำงกำรศึกษำแก่เด็กพิกำรยังไม่ครอบคลุม ขำดแคลนครูผู้สอนตรงตำมวิชำเอก หน่วยงำน 
   จัดกำรศึกษำขำดควำมพร้อม  ขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เป็นต้น 
2. ขำดแคลนแหล่งน้ ำ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค 
3. ขำดกำรบริหำรจัดกำรในเร่ืองกำรเพำะปลูกผลไม้ที่ดีและเหมำะสม 
4. เกษตรกรยังขำดปัจจัยสนับสนุน ควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
5. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
6. ขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะฝีมือส ำหรับกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
 

จุดอ่อน 

O       

 Opportunity 

 

1. กำรศกึษำ มกีำรไดร้ับกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำ มีแหล่งเรียนรูอ้ย่ำงหลำกหลำยทำงภมูิศำสตร ์ประวัติศำสตร์ และ 
    อำรยธรรม มีสถำนประกอบกำรจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกำสในกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ้น กำรคมนำคมที่

สะดวกและหลำกหลำย เด็กเดินทำงไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โครงกำรในพระรำชด ำริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ        
มีนักเรียนจำกกลุ่มประชำคมอำเซียนมำเข้ำเรียนในพื้นที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 
มีสถำนประกอบกำรรองรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนำทักษะฝีมือสู่อำชีพอย่ำงชัดเจน 

2. จังหวัดในเขตพืน้ทีข่องส ำนักงำนศกึษำธิกำรภำค 9 ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสำหกรรม ส่งผลให้
เกิดกำรพฒันำในทกุ  ๆด้ำน 

3. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนนวตักรรม ส่งผลตอ่ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรกระขำยกำรขนส่งสนิค้ำ โอกำสส่งออกทำงกำรเกษตร 
4. โครงสร้ำงประชำกรก ำลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอำยุ  กระแสกำรรกัษำสุขภำพและควำมนิยมธรรมชำติ 
5. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศำสตร์และสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น 
 
  

โอกาส 

T 

Threats 

1. ภำวะควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ส่งผล ปัญหำครอบครัว ปัญหำนักเรียนออกกลำงคัน มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมำกขึ้น 
2. ตัวผู้ปกครอง ภำระทำงสังคมและเศรษฐกิจ ค่ำนิยมทำงกำรศึกษำ กำรย้ำยที่อยู่ 
3. อัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มมำกขึ้น 
4. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ส่งผลต่อนโยบำยทำงกำรศึกษำเปลี่ยนแปลงบ่อย  
5. กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ กำรจัดสรรงบประมำณ  กำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก คุณภำพทำงกำรศึกษำ 
6. เทคโนโลยี กำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำ กำรใช้เทคโนโลยีไม่เหมำะสมของเด็ก  
7. กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย 
8. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
9. กำรอ ำนวยควำมสะดวก กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพือ่นบ้ำนยังไม่อ ำนำยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและ 

   กำรลงทุน 

อุปสรรค 
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2. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่  1  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
1.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ปลูกฝังควำมมี

ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด ดังนี้ 
1) กำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี 

2563 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ งำนชุมนุมยุวกำชำดส่วนภูมิภำค เฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

2) กำรจัดโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร ศธ. จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ โครงกำรลูกเสือ เนตรนำรี 
บ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โครงกำรชุมนุมยุวกำชำดส่วนภูมิภำค เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โครงกำรกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ยุวกำชำด ประจ ำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โครงกำรค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรียุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 69 พรรษำ โครงกำรค่ำยกิจกรรมเยำวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3) กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรและสมำชิก ลูกเสือ และยุว
กำชำด เช่น กำรอบรมหลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ทั่วไปและขั้นควำมรู้เบื้องต้น กำร
ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำ ยุวกำชำด  หลักสูตรผู้น ำยุวกำชำด กำรฝึกอบรมสมำชิกยุวกำชำด หลักสูตร
หัวหน้ำหน่วยยุวกำชำด 

4) กำรจัดให้มีโครงกำรยกย่อง เชิดชู และกำรจัดประกวดต่ำงๆ เช่น โครงกำรยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่น
ต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร โครงกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงยุวกำชำด ตำมแนวพระ
รำชด ำรัส เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรยุวกำชำด 5 ประกำร ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กำรจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัด ประจ ำปี 
2563 โครงกำรหมู่ยุวกำชำดต้นแบบ โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี 

5) กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ  

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคง โดยกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด คือกำรที่
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยกรมกำรท่องเที่ยว ได้

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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ท ำบันทึก MOU เพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ “โครงกำรลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout)  ในท้องถิ่น
และชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่นให้เกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจในคุณค่ำของท้องถิ่นตนเอง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคัญของกำรท่องเที่ยว 

2.เพ่ือพัฒนำลูกเสือให้เกิดกำรเรียนรู้มีทักษะในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
เรื่องรำวประวัติศำสตร์ศิลปวัฒนธรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มำเยือนให้เกิดควำม
ประทับใจ 

3.เพ่ือสร้ำงศักยภำพให้กับลูกเสือให้มีระเบียบวินัยมีจิตบริกำรที่ดีกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี กำรเป็นจิต
อำสำหรือเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือผู้มำเยือนท้องถิ่นของตนเอง 

4.เพ่ือสร้ำงบุคลกรที่มีคุณภำพให้กับท้องถิ่นสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรประกอบอำชีพเป็นมัคคุเทศก์ใน
อนำคต ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศชำติ 

จำก MOU ดังกล่ำว ส่งผลให้มีนโยบำยให้ด ำเนินกำรน ำร่อง ใน 8 จังหวัด (ปรำจีนบุรี พัทลุง เชียงใหม่ 
เลย สุโขทัย นครรำชสีมำ พระนครศรีอยุธยำ และบุรีรัมย์) ซึ่งจังหวัดปรำจีนบุรี ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 เป็น
หนึ่งในแปดจังหวัดน ำร่อง ดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้โครงกำรลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลำยเดือน

ตุลำคม 2562 จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2563  ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย 
กำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ กำรให้ควำมรู้ ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติจริง รวม
ระยะเวลำทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อน
กำรฝึกอบรม จ ำนวน 13 ชั่วโมง ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำจัดท ำข้อมูล
และเรียงควำมเกี่ยวกับบ้ำนเกิด ระยะที่ 2 กำรฝึกอบรมเป็นเวลำ 4 วัน 
จ ำนวน 27 ชั่วโมง เน้นกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นมำ
ของโครงกำร กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร 10 หน่วยเรียนรู้ ทั้งหลักกำร
มัคคุเทศก์ กำรสื่อสำร ควำมรู้ พ้ืนฐำนของพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียง 
จิตวิทยำกำรให้บริกำร กำรเทิดทูนสถำบันชำติ  ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์  และจิตอำสำของลูกเสือมัคคุ เทศก์ ตลอดจน
กระบวนกำรค้นหำเรื่องรำวและเรื่องเล่ำของท้องถิ่น กำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรมัคคุเทศก์ 
จำกนั้นจะเข้ำสู่ระยะที่ 3 คือกำรฝึกปฏิบัติในสถำนที่ท่องเที่ยว เป็นเวลำ 20 ชั่วโมง ซึ่งก ำหนดจัดกิจกรรม “Kick Off 
กำรฝึกประสบกำรณ์ลูกเสือมัคคุเทศก์” ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดน ำร่องดังกล่ำว 

นอกจำกนี้บำงหน่วยงำน เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัด ได้จัดท ำคู่มือและแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถำนศึกษำ 
จัดส่งให้สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 106 โรงเรียน เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ได้น ำไปเป็นแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ให้กับลูกเสือ เนตรนำรี ให้มีคุณภำพ
มำกยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
เป็นอย่ำงยิ่ง 
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ผลของกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม ได้รับกำรพัฒนำ ฝึกอบรม ตำม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำร กิจกรรม มีทักษะชีวิต และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถ
น าเอากิจกรรม กระบวนการลูกเสือ และอุดมการณ์ของลูกเสือ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสามารถพัฒนา
ทั้งทางกาย สติปัญญา และจิตใจ มีศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และ
ประเทศชาติต่อไป 

ปัญหำอุปสรรค  
- งบประมำณสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงลูกเสือมีจ ำกัด ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องใช้

งบประมำณตนเอง ในกำรลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม 
- ขาดวิทยากรที่มีความช านาญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และอาสาสมัครยุวกาชาด 
- อุปกรณ์บางอย่างราคาแพงไม่สามารถน ามาใช้ในการอบรมได้ 
- สถานศึกษาสังกัด กศน.  นักศึกษาไม่มีชุดลูกเสือ  
- นักศึกษาบางส่วนสังกัด กศน. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากวันที่จัดกิจกรรมตรงกับวันที่

นักศึกษาต้องท างาน 
ข้อเสนอแนะ   
- สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุน จัดซื้อชุดลูกเสือตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ในปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
นโยบำยกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประเด็นกำรตรวจรำชกำรและกำรติดตำมประเมินผล 

ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค พบว่ำสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ที่มีกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร มีจ ำนวน 12 แห่ง จำก
สถำนศึกษำทั้งหมด 31 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 38.71 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2563)  โดยสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรส่งผล
ให้ผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร ผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร โดยสรุปแยกเป็นระดับต่ำงๆ ดังนี้ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร

สูงสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์ (เครื่องกล) คิดเป็นร้อยละ 79.00 ส ำหรับสำขำวิชำ 
ที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้ เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรต่ ำสุด คือ ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำวิชำช่ำงเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ ประเภท
วิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงมีผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรร้อยละ 0.00  

ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
สูงสุด คือ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำกำรตลำด คิดเป็นร้อยละ 85.92 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละ

ของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำร
เป็นผู้ประกอบกำรต่ ำสุด คือ ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม  สำขำวิชำช่ ำง   กลโรงงำน 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำ
ศิลปกรรม สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชำค
หกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
สำขำวิ ชำคหกรรมศำสตร์  ประเภทวิ ชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 

ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรสร้ำง
ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรร้อยละ 0.00 

ชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
สูงสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน และประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำร
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็น

   2. นโยบายการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 
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ผู้ประกอบกำรต่ ำสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ซึ่งมีผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรร้อยละ 0.00 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร

สูงสุด คือ ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 ส ำหรับสำขำวิชำที่มี
จ ำ น ว น ร้ อ ย ล ะข อ ง ผู้ เ รี ย น  ผ่ ำ น
กระบวนกำรสร้ ำ งทั กษะกำร เป็ น
ผู้ประกอบกำรต่ ำสุด คือ ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม  สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต 
สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง สำขำวิชำเทคนิค
โลหะ สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ ซึ่งมีผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรร้อย    ละ 0.00 

ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
สูงสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 100 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อย
ละของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรต่ ำสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรร้อยละ 0.00  

ผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำน

ประกอบกำรสูงสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน และประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำร
พัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ได้แก่ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  
สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ ประเภท
วิชำคหกรรม สำขำวิชำแฟชั่นและสิ่งทอ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรสูงสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน และประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำ
ธุรกิจค้ำปลีก ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส ำหรับสำขำวิชำ
ที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ได้แก่ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำศิลปกรรม 
สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์  
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ชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรสูงสุด คือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ สำขำวิชำช่ำง
ก่อสร้ำง สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 
ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว และประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำม
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรต่ ำสุด คิดเป็นร้อยละ 57.58 ได้แก่ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำน

ประกอบกำร สูงสุดคือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำงสำขำวิชำเทคนิค
โลหะ สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำม
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรต่ ำสุด คือประเภทวิชำอุตสำหกรรม  สำขำวิชำแมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
และประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ ซึ่งมีผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรร้อยละ 13.33  

ชั้นปีที่ 2 สำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร สูงสุดคือ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำช่ำง
ก่อสร้ำง สำขำวิชำเทคนิคโลหะ สำขำวิชำเทคดนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรโล
จิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส ำหรับสำขำวิชำที่มีจ ำนวนร้อยละของผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร
ของสถำนประกอบกำรต่ ำสุด คือประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป ซึ่งมีผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำร
สร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรร้อยละ 16.67 

กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญคือ กำร
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งถูกจัดให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับควำมต้องกำรก ำลังคนในอุตสำหกรรม 4.0 และภำค
บริกำร โดยด ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนในพ้ืนที่ทุกภำคส่วน ภำยใต้ศูนย์
ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรำ (จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) ซึ่งมีมำตรกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 

1) สนับสนุนสำรสนเทศส ำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนในระดับกลุ่มจังหวัดและ
ระดับจังหวัด 

2) สนับสนุนและให้ควำมส ำคัญกับครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ                      
โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีดควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน                    
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถำนประกอบกำร                     
โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและกำรฝึกงำน ในระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญำตรี 

4) เตรียมควำมพร้อมก ำลังคนในส่วนของกำรตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ          
ทำงภำษำและสมรรถนะก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล  
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ปัญหำอุปสรรค  
1. ปัญหำเกี่ยวกับระบบกำรนิเทศติดตำมนักศึกษำฝึกงำน ด ำเนินกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกบุคลำกรมีน้อย 

และนักศึกษำมีกำรเปลี่ยนสถำนที่ฝึกงำน บำงคนมีปัญหำกำรขำดงำนบ่อย 
2. ปัญหำกำรขำดแคลนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน                  

กำรสอน 
3. ปัญหำด้ำนบุคลำกรผู้สอน ขำดแคลนบุคลำกรครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับสำขำวิชำ ปัญหำกำร

โยกย้ำย หรือได้รับต ำแหน่งใหม่แต่ไม่มีอัตรำทดแทน  
4. ปัญหำสำขำวิชำที่เปิดสอนกับควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนของสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ไม่ตรงกัน  

เช่น พ้ืนที่จังหวัดนครนำยกส่วนใหญ่เป็นสถำนบริกำรที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ขนำดเล็ก เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะ  
1. วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรนิเทศแบบออนไลน์ มำใช้ในกำรนิเทศติดตำมและช่วยเหลือ

นักศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์  
2. ควรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ หรือมำตรกำรที่จะได้รับกำรสนันบสนุนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่

ทันสมัย และสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยี ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และลดปัญหำอันเกิดจำกกำรขำด
แคลนบุคลำกร  

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรส ำรวจ และจัดท ำแผนงำนรองรับกำรเข้ำเรียนของผู้ เรียนระดับ
อำชีวศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแรงงำนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

4. ก ำหนดและวำงมำตรกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอำชีพจำกสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพแต่ละสำขำวิชำชีพ หรือมำตรฐำนของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

5. สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงควำมร่วมมือของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ทั้งในระดับจังหวัดกับสถำน
ประกอบกำร รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงสังกัด ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระดับประเทศ เพ่ือจัดกำรศึกษำร่วมกัน        
ในระบบทวิภำคีท่ีเข้มแข็งและมีคุณภำพ  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
  ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี  

วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พบว่ำหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำย เช่น โครงกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรภำคี
เครือข่ำยด้ำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี โครงกำรขยำยและยกระดับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี โครงกำรท ำควำม
ร่วมมือสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิ

ภำคี (MOU) โดยกำรจัดประชุมผู้ปกครอง 
และท ำสัญญำฝึกงำน โครงกำรอบรมครูฝึกใน
สถำนประกอบกำรเครือข่ำยด้ำนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะ Education to 
Employment : Vocational Boot Camp (E 
to E) โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรฝึกงำนและ
ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร โครงกำร
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำที่สิ้นสุดกำร
ฝึกงำน  และฝึกอำชีพจำกสถำนประกอบกำร 

โครงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลนักศึกษำฝึกอำชีพ โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีผล
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา กิจกรรมทดสอบสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ เป็นต้น และนอกจำกนี้ยังมีโครงกำร
ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนภำพลักษณ์  และทัศนคติเชิงบวกแก่กำรเรียนระดับอำชีวศึกษำด้วย เช่น โครงกำรคนดีศรี
อำชีวะ โครงกำรอำชีวะอำสำ เป็นต้น  

โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้ผู้เรียน ได้มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีความเข้าในตรงกับความต้องการการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งสถานศึกษายัง
มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ความสอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการในพ้ืนที่ เช่น หลักสูตรการนวด
แผนไทย สาขาวิชาการโรงแรม และ หลักสูตรระยะสั้นพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ต้องหาในเรือนจ า ของจังหวัดจันทบุรี 
เป็นต้น 

ส ำหรับข้อมูลควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ยังไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล เนื่องจำกยังไม่มีกำรอนุมัติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของสถำนประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ สถำนศึกษำ จะด ำเนินกำรเมื่ อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว 1 ปี 
สถำนศึกษำในพ้ืนที่ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ ปวช. , ปวส. และระดับปริญญำตรี เพ่ือรองรับกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) โดยเน้นสำขำวิชำในกลุ่ม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์
สมัยใหม่ กลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสำหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิง
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คุณภำพ กลุ่มอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร กลุ่มอุตสำหกรรม
หุ่นยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 

ปัญหำอุปสรรค  
1. สำขำวิชำที่เปิดสอนไม่ตรงกับควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนของ สถำนประกอบกำรในบำงพ้ืนที่ เช่น 

พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก ส่วนใหญ่เป็นสถำนบริกำรที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ขนำดเล็ก แต่สำขำที่เปิดสอนจะเน้นที่
ควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภำคตะวันออก (EEC) โดยเน้นสำขำวิชำใน
กลุ่ม 10 อุตสำหกรรม  

2. ปัญหำจำกตัวผู้เรียน ได้แก่ กำรย้ำยที่อยู่ หรือเปลี่ยนที่ท ำงำน ขณะอยู่ระหว่ำงติดตำมผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ รวมทั้งจ ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำมีน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

3. ค่ำนิยมของผู้ปกครองที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบอำชีวศึกษำ มีสัดส่วนที่ลดลง 
4. สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม และส่งกลับค่อนข้างน้อย และล่าช้า จึงต้องขอความ

อนุเคราะห์ พร้อมเข้าประสานโดยตรงกับสถานประกอบการ 
ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนอำชีวศึกษำ เช่นกำรกำรันตีฝีมือค่ำแรงในระดับ ปวช. ,ปวส.

และปริญญำตรี 
2. สนับสนุนทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและหุ่นยนต์ เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน        

ในภูมิภำคและหรือจังหวัดพ้ืนที่เป็นหลัก 
4. ควรพิจารณาให้มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรม

เป้าหมายในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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2.3 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
กำรจัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน พ้ืนที่เขตตรวจ

รำชกำรที่ 9 มีจ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี  ต่อสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 46.67 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2563) สัดส่วนของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบ      
ทวิภำคี ต่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 คิดเป็นสัดส่วน 1 : 10.97  

กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีกระบวนกำรสร้ำง
ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญำตรี 
ในประเภทวิชำ สำขำวิชำต่ำง ๆ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย ที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรกำรอบรมหลักสูตรหลักกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและกำรจัดท ำแผนกำรฝึก
อำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 โครงการจัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ โครงการสร้างความ 

เข้าใจการด าเนินงานภายใต้การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE)  โครงการส ารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการที่ร่วมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความต้องการนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระบบปกติและทวิภาคี  กิจกรรมการออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
เป็นต้น 

จำกกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนโครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆ ข้ำงต้น ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้รับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ได้รับการพัฒนาและมี
ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการฝึก
ปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการจริง ในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐานและตรงความต้องการ 
ผลจากการประสานความร่วมมือในพ้ืนที่ ยังท าให้
สถานประกอบการสามารถจัดฝึกประสบการณ์
วิ ชาชีพให้ แก่นั กเรี ยนนั กศึ กษา ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังครูนิเทศและครูฝึกในสถาน

ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำอย่ำงถูกต้อง และมีคุณภำพ 
ปัญหำอุปสรรค  
1. สถำนประกอบกำรยังมีข้อจ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำแผนกำรฝึก ในวันและเวลำ

ที่ก ำหนดไว้ได้ 
2. สถำนศึกษำที่ยังไม่จัดกำรศึกษำทวิภำคี ยังขำดควำมพร้อมหลำยด้ำน ทั้งองค์ควำมรู้และบุคลำกร

ครูที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบทวิภำค ี 
3. ขำดปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำด้วยรูปแบบทวิภำค ี
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4. ระบบแนะแนวกำรศึกษำยังขำดควำมเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เชื่อมโยงสู่
ระดับอำชีวศึกษำ กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ   

5. สถำนประกอบกำรในพ้ืนที่มีจ ำกัด ส่งผลต่อกำรเดินทำง และภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของนักเรียน 
นักศึกษำ  

ข้อเสนอแนะ   
1. ระดับสถำนศึกษำ ควรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำตำมควำมพร้อม ควำมสนใจของ

ผู้เรียน  รวมทั้งสำขำวิชำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สถำนประกอบกำร รวมทั้งสำมำรถประกอบอำชีพ
อิสระได้อย่ำงมีคุณภำพ  

2. ระดับจังหวัด สถำนศึกษำระดับ
อำชี วศึ กษำ ควรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำระดับจังหวัดร่วมกันทั้งหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
เป้ำหมำยของกำรศึกษำที่ชัดเจน 

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิ
ภำคี ควรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรในจังหวัดพ้ืนที่เป็นส ำคัญ 

4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ที่ต้องพักอำศัยในพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ต้องได้รับกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม จำกครู ผู้ปกครองและสถำนประกอบกำร อย่ำงใกล้ชิด  

 

2.4 การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดทุกแห่งในพ้ืนที่เขตตรวจ

รำชกำรที่ 9 ด ำเนินกำรตำมนโยบำย โดยสถำนศึกษำ (กศน.อ ำเภอ) สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัด มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมโครงกำรหลักของ กศน. ได้แก่ โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต โครงกำรพัฒนำ
สังคมและชุมชน และ โครงกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมอำชีพที่
เหมำะสม ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย เช่น โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน มีกำรจัดหลักสูตรอำชีพระยะสั้น หลักสูตร
กลุ่มสนใจ หลักสูตร 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ เช่น การท าพรมเช็ดเท้า การท าสบู่เหลวสมุนไพร การเย็บกระเป๋าผ้าดิบ กำร
จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่และอ ำเภอเคลื่อนที่ มีกำรสำธิตอำชีพ ที่เข้ำถึงผู้เรียนผู้สูงวัยในพ้ืนที่ เป็นต้น  

กระบวนกำรส ำคัญที่ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน คือกำรจัดท ำเวทีประชำคมเพ่ือให้ประชำชนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น เสนอควำมต้องกำรในกำรฝึกอำชีพที่
เหมำะสมกับกลุ่มและชุมชนของตนเอง  เพ่ือน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ 
รวมทั้งผลจำกกำรท ำเวทีประชำคม คือกำรน ำข้อมูลที่ได้ ในกำรวำงแผนด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะด้วย นอกจากนี้ สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำน
กับผู้น ำชุมชน และผู้สูงวัย ในพ้ืนที่ มำเป็นวิทยำกรในกำรสอนหลักสูตรต่ำงๆ ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่น กำรท ำ
ไม้กวำด  กำรสอนท ำอำหำร-ขนม กำรถักเปล เป็นต้น  
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ผลกำรด ำเนิงำนตำมนโยบำย ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
พ้ืนที่เขตตรวจรำรชกำรที่ 9 พบว่ำส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีกำรพบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำของตนเอง ตระหนักถึงกำรเตรียมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) ได้รับกำรฝึก
ทักษะต่ำงๆ ทั้งทักษะกำรดูแลสุขภำพตนเอง และทักษะทำงอำชีพ ท ำให้มีควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรดูแลสุขภำพและ
กำรพัฒนำสุขภำวะของตนเอง ทักษะอำชีพที่ได้รับกำรพัฒนำ ยังก่อให้เกิด กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ สำมำรถ
น ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ มีรำยได้และพ่ึงตนเองได้ 

ปัญหำอุปสรรค  
1. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ และไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกำรกำรจัดกิจกรรม 
2. ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรสำธิตอำชีพ 
3. ขำดควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย ให้เกิดควำมยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะ   
1. ควรมีกำรส่งเสริมอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงต่อเนื่อง มีแนวทำงที่หลำกหลำย เพ่ิมเติม

จำกกำรจัดหลักสูตรและให้กำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพ ตำมหลักสูตรอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย  
2. ควรมีกำรรวมกลุ่มพัฒนำทักษะอำชีพส ำหรับผู้สู่วัย สู่กำรตลำด สร้ำงกำรประชำสัมพันธ์ กำรรับรอง

คุณภำพผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับ และให้มีควำมต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร กศน.จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2563 

2.5 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า   

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
สถำนศึกษำทุกระดับทุกสังกัด มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ 

และกำรมีงำนท ำ ด้วยกำรบูรณำกำรเข้ำกับสำระกำรเรียนรู้ในลักษณะของโครงงำน กลุ่มสนใจ  ชุมนุม ชมรมและ
สอดแทรกเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั่วโมงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ จำกข้อมูลรำยงำนกำรตรวจรำชกำร
พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ได้ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมี
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งำนท ำ ซึ่งจะบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่ไปกับกำรท ำงำน และร่วมกับสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมกำรเข้ำ
เรียนรู้และศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรตำมหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรมีงำนท ำ ส ำหรับ
สถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงทักษะ
พ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ เช่น สถำนศึกษำเอกชนพ้ืนที่จังหวัดตรำด เน้นให้ควำมส ำคัญ
แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำ ได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพ โดยนักเรียนที่จบกำรศึกษำจะต้องสำมำรถหุงข้ำว 
และประกอบอำหำรง่ำยๆ ได้ สำมำรถซักเสื้อผ้ำ ซ่อมแซมเสื้อผ้ำที่ช ำรุดได้ โดยบรรจุเข้ำไว้ในโครงกำรลดเวลำเรียน
เพ่ิมเวลำรู้  นอกจำกนี้ สถำนศึกษำในพ้ืนที่ ยังมีกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมงำนอำชีพกิจกรรมเลือกเสรีอำชีพ 
โครงกำรห้องเรียนอำชีพในโรงเรียนมัธยม กิจกรรมโครงกำรชุมนุมภูมิปัญญำไทย กิจกรรม 1 สำยชั้น 1 นวัตกรรม 
โดยมีกำรจัดกำรศึกษำอำชีพต่ำงๆ เช่น กำรตัดผมชำย กำรท ำขนมไทย กำรเพำะถั่วงอก เป็นต้น  

ผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ นักเรียนเกิดทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยง กำรสร้ำงอำชีพ
และกำรมีงำนท ำ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอำชีพที่ตนเองสนใจ สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
กิจกรรม ไปพัฒนำทักษะ ต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้ในอนำคต นอกจำกนี้ กิจกรรมต่ำงๆ ยังส่งผลให้นักเรียน
เข้ำใจและมีจิตส ำนึกรักและภำคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้มีกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำร
แก้ปัญหำ กำรท ำงำนเป็นทีม กำรคิดวิเครำะห์โดยใช้หลักกำรของโครงงำน มำใช้เป็นแนวทำงกำรท ำงำน อีกด้วย 

ปัญหำอุปสรรค  
1. วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำมุ่งเน้นด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำวิชำชีพ 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงทักษะ

พ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ 
ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมให้กำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ เป็นเป้ำหมำย

ส ำคัญ ของแผนกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด 
2. พัฒนำครูให้มีกระบวนกำรแนะแนวกำรศึกษำให้กับนักเรียน รวมทั้งสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำง

ทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ ที่เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร จังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น 
โครงกำรคัดเลือก Best of the Best กำรขับเคลื่อนนโยบำย ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning โครงกำร
ยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) ด้วยแนวคิด
กระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีกำรเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง Active 
Learning (AL)  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือผู้เรียนยุคใหม่ กำรพัฒนำ
ศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เทคนิค วิธีกำรสอน รูปแบบกำรจัดกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ที่สอดคล้องเหมำะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้ โดยลดบทบำทครูในกำรสอน และกำรให้ข้อควำมรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนกำร 
และกิจกรรมที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรจะท ำกิจกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น และหลำกหลำย รวมทั้ง
กำรส่งเสริมครูผู้สอนที่บรรจุใหม่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning  สู่กำรปฏิบัติจริง โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ระดับประถมศึกษำ) ยกระดับคุณภำพ
ด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำ
วิชำชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีกำรเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พุทธศักรำช 2551  

กิจกรรมโดดเด่นเขตตรวจรำชกำรที่ 9 คือ โครงกำรคัดเลือก Best of the Best กำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่ กำรศึ กษำมั ธยมศึกษำ เขต 17 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมกำรประกวด Best 
Practice ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ
น ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนรู้และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุกมำสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีครูต้นแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกประจ ำโรงเรียนครบทุกโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกประจ ำ
เครือข่ำย เป็นต้น 

สถำนศึกษำในพ้ืนที่ เขตตรวจรำชกำรที่ 9 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรในทุกวิชำใช้กระบวนกำร
คิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่ำนกิจกรรมโครงงำน กิจกรรม
ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ทั้งนี้ สถำนศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีโครงกำรและกิจกรรม ที่น่ำสนใจในกำร

3. นโยบายการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
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ด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning ได้แก่ โครงกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนบูรณำกำร
ทักษะชีวิต หัวข้อ เรียนรู้สร้ำงสรรค์ผลงำน ผ่ำนกำรปฏิบัติ โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กิจกรรม Life 
Skills for 21st Century  

ผลจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active learning ท ำให้ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
พ้ืนที่ มีเครือข่ำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning  แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 
โรงเรียนมีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล โดยคณะอนุกรรมกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิธี Active Learning ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจำกชุมนุมต่ำงๆ ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิชำ 
เพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน IS3, โครงกำร
ในกลุ่มสำระต่ำงๆ , กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็น
ต้น ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
Active Learning ในกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำกขึ้น 
โดยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน 
ให้ เกิ ดกำร เรี ยนรู้ ผ่ ำน โครงงำน ( Project-based 
Learning) ซึ่งเป็นกำรฝึกให้นักเรียนได้ศึกษำ ส ำรวจ 
ค้นคว้ำ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น จำกเอกสำร สิ่งแวดล้อม/
สถำนกำรณ์ใกล้ตัว หำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้จัด
โครงกำร/กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทำงสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ ด้ำนตัวผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วย
ตัวเองจำกกำรได้ลงมือกระท ำ และเกิดกำรเรียนโดยใช้กระบวนกำรคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขำได้ท ำลงไป กำรเรียนรู้ที่
แตกต่ำงกันจำกบทบำทท่ีได้รับ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
ทักษะ และประสบกำรณ์ตรงเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผู้กล้ำคิดกล้ำแสดงออก  มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและ
แก้ปัญหำอย่ำงมีสติผู้เรียนสำมำรถน ำสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเข้ำมำใช้ร่วมกับกำรเรียนเพ่ือแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้   

ปัญหำอุปสรรค  
1. ระบบกำรติดตำมของกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 

(ไม่จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนแต่อีกหน่วยงำนมำติดตำม) 
2. ปัญหำเกี่ยวกับบุคลำกรครู เช่น ครูไม่ครบชั้น ภำระงำนมำก ด ำเนินกำรสอนแบบเดิมซ้ ำๆ ท ำให้

ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำย และด ำเนินกำรวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัดและกระบวนกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning 

3. ข้อจ ำกัดด้ำนควำมพร้อมและทักษะพ้ืนฐำนของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่มีควำมพร้อมน้อยจะใช้
เวลำในกำรท ำกิจกรรมมำกกว่ำบุคคลอ่ืน 

4. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีข้อจ ำกัด เช่น สัญญำณ Wifi ในสถำนศึกษำไม่แรงเพียงพอกับปริมำณกำรใช้ 
Internet ของครูและนักเรียนทีม่ีมำกขึ้น สื่อและเทคโนโลยี ไม่เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน 

5. กรณีตัวอย่ำง กำรคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงำน Best of the Best กำรขับเคลื่อนนโยบำย ลดเวลำ
เรียน เพ่ิมเวลำรู้: Active Learning ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 ควรปรับเกณฑ์กำร
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ประเมินผล เพื่อเปิดโอกำสให้โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถไปถึงเกณฑ์ได้ เช่น มีผลงำนกำรแข่งขันของนักเรียนใน
ระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนที่ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีผลงำนไปถึงระดับนำนำชำติ 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่ด ำเนินงำนก่อน แล้วหน่วยงำนติดตำมจึงด ำเนินกำรติดตำม 
2. ผู้สอนควรต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกำรค้นคว้ำอย่ำงกระตือรือร้น 

ให้ฝึกกำรใช้ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์และแก้ปัญหำ (Critical thinking & 
problem solving) มีทักษะกำรสื่อสำร (Communicating) และทักษะ
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ (Collaboration) ควรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ด้ำนวิชำชีพ และกำรท ำงำนแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู รวมถึงกำรสร้ำง
สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย 

3. กำรพัฒนำ Active Learning ผู้เรียนควรต้องมีทักษะพ้ืนฐำน 
( กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ และทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ) 

และควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมเป็นเบื้องต้น 
4. กำรเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning จะประสบควำมส ำเร็จ หำกผู้เรียนสำมำรถรักษำผลกำร

เรียนรู้ให้คงทนยำวนำนกว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ในแบบ Passive Learning  
5. ควรมีกำรให้ควำมรู้ กำรนิเทศติดตำม เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมำตรฐำน

ตัวชี้วัดและกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
6. โรงเรียนควรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย เช่น กำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรส่งครูเข้ำรับ

กำรอบรม พัฒนำ เพ่ือน ำควำมรู้มำจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันยุคสมัย จัดอบรมให้ควำมรู้กลุ่มครูบรรจุ
ใหม่ (อำยุรำชกำร 1-5 ปี)  
 

3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เช่น กำร
จัดกำรฝึกอบรมให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล สังกัด สพป.จันทบุรี สังกัด สพม.17 ครูในโรงเรียนใน
สังกัดเอกชนและได้รับกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบของโครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะด้ำน Coding ผ่ำนพ้ืนที่พัฒนำ
นักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) ของส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
สถำบันเทคโนโลยีพระจองเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง สพป.นครนำยก จัดกำรอบรมครูเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนวิทยำกำรค ำนวณด้วยบอร์ด Kidbright ตำมโครงกำรพัฒนำครูและเยำวชนด้ำนเทคโนโลยีดิจิตัล เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมก้ำวสู่ประเทศไทย 4.0 และนักเรียนได้เข้ำค่ำยวิทยำกำรค ำนวณ โดยใช้เกม Unplugged and Coding 
by Kidbright ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัด ที่ได้รับสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (Coding at School 
Powered By Kidbright ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน และชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ (โรงเรียนละ 50 ชุด) สพป. นครนำยก 
ยังส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำและกำรใช้ Fabrication 
Lab” โดยส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) สพม.7 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
(ฉบับปรับปรุง 2561) รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) และมีกำรพัฒนำครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ โดยสถำบันกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้ประกำศใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับ
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ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และด ำเนินจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) เริ้มตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และตั้งแต่
ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป ในกำรเรียนทุกระดับชั้น สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
คัดเลือกโรงเรียนและครูแกนน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 และครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ที่ได้รับ
กำรพัฒนำจำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขยำยผลให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ เพ่ือน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding) เพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
และเป็นพ่ีเลี้ยงและขยำยผลให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในพ้ืนที่  พบว่ ำ 
สถำนศึกษำพ้ืนที่ เขตตรวจรำชกำรที่  9    ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ด ำเนินกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือจัดท ำหลักสูตรรำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 
และรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนและตัวชี้วัด ตำมค ำสั่ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และสำระ
ภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560  

สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำภำยใต้กำรส่งเสริมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 จัด
กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดในรูปแบบที่หลำกหลำยและมีกำรต่อยอดน ำไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมศักยภำพแต่ละ
บุคคล ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศ กำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้  
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำร สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง โดยเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมคิดในกำรวิเครำะห์ จัดกำรปัญหำตำมควำมเข้ำใจของตนเองอย่ำงมีเหตุ ภำยใต้เงื่อนไขที่
ก ำหนด  ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง plug  และ unplugged มีกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรสอนใน
ลักษณะ Unplug Coding ในระดับอนุบำลและระดับประถมศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social 
Media) ในกำรเรียนรู้ ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
ทั้งนี้สถำนศึกษำบำงแห่งได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในรูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะหรือ SMART CLASSROOM ที่สร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน ร่วมกับกิจกรรมที่เน้นกำรมีส่วน
ร่วมให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนำกำรตำมวัยและมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยสำมำรถใช้อุปกรณ์ Smart Device เช่น Smart Board, iPad, Smart phone ได้ถูกต้องและ
เหมำะสม  



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    36   |                                                                    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

ด้ำนบุคลำกรผู้สอนของสถำนศึกษำ มีกำรรวมตัวกันเป็น “กลุ่มเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ” ซึ่งมี
เป้ำหมำยในกำรรวมตัวกันจัดอบรมกำรสร้ำงหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรม Coding มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และจัดแข่งขันหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมต่ำง ๆ เพ่ือฝึกกำรคิดอย่ำงเป็นระบบให้นักเรียน และได้รับกำรพัฒนำ
โดยโรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ได้ส่งครูเข้ำรับกำรพัฒนำและส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเครือข่ำย เพ่ือท ำหน้ำที่
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ ส ำหรับครูและนักเรียนทั่วประเทศ และพร้อมได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรน ำแนวคิดเชิงค ำนวณบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ในปีกำรศึกษำ 2563  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นวิชำที่ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชำบังคับในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จำกเดิมที่เด็กไทยจะได้เรียนวิชำคอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนในฐำนะผู้ใช้เท่ำนั้น แต่ในกำรเรียน
วิชำ Coding เด็กนักเรียนได้เรียนเป็นทั้งผู้เขียน ผู้พัฒนำ พร้อมทั้งได้ฝึกหัดคิดอย่ำงเป็นระบบมำกข้ึน ท ำให้เด็ก
นักเรียนมีกระบวนกำรคิดที่เป็นระบบ คิดทุกอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลท ำให้เกิดทักษะกำรแก้ไขปัญหำได้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น สำมำรถแตกปัญหำออกมำเป็นส่วน ๆ เพ่ือหำสำเหตุและวิธีกำรแก้ไขในแต่ละส่วนได้อย่ำงเป็นระเบียบ 
แม่นย ำ นอกจำกนี้ยังช่วยท ำให้เด็กนักเรียนสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ ฝึกกำรจับประเด็นส ำคัญ
ได้ยิ่งขึ้นด้วย  

ผลกำรด ำเนินกำร ท ำให้นักเรียนในสังกัดมีควำมรู้ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งถือว่ำเป็นทักษะ
ส ำคัญแห่งยุคดิจิทัล หรือในยุคศตวรรษท่ี 21 ที่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของเรำมำก
ขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม 
หรือ กำร Coding ซึ่งเป็นกำรเขียนชุดค ำสั่งด้วยโค้ด 
(Code) ที่  ท ำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนได้ (ภำษำที่
ใช้ในกำรเขียน เช่น ภำษำ C, C++, PHP และ Java เป็น
ต้น) โดยเมื่อน ำมำรวมกันหลำย ๆ ชุดค ำสั่งจะกลำยเป็น
โปรแกรมที่เรำน ำมำใช้งำนกัน ไม่ว่ำจะเป็น เว็บไซต์ แอป
พลิ เคชัน และยังรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ Internet of 

Things (IoT)  โดยในระดับประถมศึกษำพบว่ำ ผู้เรียนสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรลองผิด ลองถูก กำร
เปรียบเทียบได้ ผู้เรียนแสดงล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนด้วยสัญลักษณ์ผ่ำนกิจกรรม unplugged เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้ ผู้เรียนสำมำรถแสดงล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำน และแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพสัญลักษณ์
ข้อควำมได้ ผู้เรียนจัดล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม กำรท ำงำนที่เหมำะสมในชีวิตประจ ำวันได้ ส ำหรับระดับ
มัธยมศึกษำผู้เรียนสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล ฝึกกำรคิดวิเครำะห์และกำรตัดสินใจ ผู้เรียนสำมำรถสืบค้น
ข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ได้ฝีกท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย น ำ
ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึกแก้ปัญหำ ไปใช้ในชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนำคต  ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดย
ครูเป็นที่ปรึกษำ และคอยอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำ อีกทั้งผู้เรียนสำมำรถเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย ผ่ำนกำร
ใช้โปรแกรม Scratch, บอร์ด KidBright สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนบนเทคโนโลยี และมีควำมสุขจำกกำรเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยี  
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ปัญหำอุปสรรค  
1. ระบบกำรติดตำมของกระทรวงศึกษำธิกำรไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 

(ไม่จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนแต่อีกหน่วยงำนมำติดตำม) 
2. หลักสูตรมีกำรทยอยปรับปรุงปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลำ 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ระหว่ำงนี้ครูต้อง

สอนทั้งในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีเนื้อหำที่ต่ำงกันและค่อนข้ำงมำก จึง
จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำครูผู้สอน ในปีงบประมำณ 2563 ต่อไป 

3. โครงสร้ำงเวลำในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)  ในหลักสูตรสถำนศึกษำบำงแห่งยังจัดเวลำไม่เพียงพอต่อกำรเรียนรู้  

4. สถำนศึกษำขำดงบประมำณสนับสนุนด้ำนวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ อำทิ 
อุปกรณ์ Kidbright และสื่อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ 

5. สถำนศึกษำขำดแคลนบุคลำกรครูที่จบในสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ครูที่ปฏิบัติกำรอยู่ยังขำด  
ควำมมั่นใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ในสำระ
เทคโนโลยี 

6. ผู้บริหำรโรงเรียนและครูวิชำกำร ขำด
กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Coding 
ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่สอดคล้องตำม
มำตรฐำน/ตัวชี้วัดตำมหลักสูตร  

7.  ครู ผู้ สอนยั ง ไม่ เข้ ำ ใจตั วสำระ
เทคโนโลยีที่ย้ำยสำระเทคโนโลยี ไปรวมไว้กับสำระ
วิทยำศำสตร์ (หลักสูตรแกนกลำงพุทธศักรำช 2551 
ปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ  และไม่สำมำรถเชื่อมโยงสู่กำรบูรณำกำรกับ
สถำนกำรณ์เรียนรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียน รวมทั้ง ไม่สำมำรถปรับรูปแบบกำรสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ 

8. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) ต้องปรับตัวมำกขึ้นเนื่องจำกเป็นเรื่องใหม่ จึงท ำให้ผู้สอนจะต้องมีควำมเข้มข้นในกำรศึกษำ
เนื้อหำหรือได้รับกำรพัฒนำทุกคนในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

9. สัญญำณเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่ด ำเนินงำนก่อน แล้วหน่วยงำนติดตำมจึงด ำเนินกำรติดตำม 
2. กำรทยอยปรับปรุงหลักสูตรปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลำ 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ครูต้องสอนทั้งใน

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งสองหลักสูตรมีเนื้อหำที่ต่ำงกันค่อนข้ำงมำก จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำจัด
อบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอน ในปีงบประมำณ 2563 ต่อไป 

3. โรงเรียนควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และน ำ
หลักสูตรลงสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียนอย่ำงจริงจัง 

4. ต้นสังกัด/สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมำณ/วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบกำรอบรมพัฒนำครูผู้สอนด้ำน
วิทยำกำรค ำนวณ 
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5. จัดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะและเทคนิคกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ ให้กับครูผู้สอน 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ
เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) และขยำยผลให้กับทุกสถำนศึกษำในสังกัด และขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพ่ือให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
แก้ปัญหำและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำน 

7. ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรหลักสูตรในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น และสำมำรถนิเทศ
ภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

8. สนับสนุนกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบ วิธีกำรสอน เพ่ือฝึกทักษะกำร
คิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ  เพ่ือจะได้ไปปฏิบัติกำรนิเทศ ก ำกับ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Coding ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ 

9. กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน Coding ในโรงเรียน ควรด ำเนินกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพ่ือให้ครูตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรฝึกนักเรียนให้คิดอย่ำงเป็นระบบได้อย่ำงเหมำะสมตำม
ระดับชั้น 

10. ควรมีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูผู้สอนที่จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำร
ค ำนวณ) เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริม พัฒนำให้เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพต่อไป 

 

3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding)  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำร

จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำโครงกำรเพ่ือ
เตรียมกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ชื่อโครงกำร พัฒนำและส่งเสริมกำร

จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  ซึ่งอยู่ระว่ำงด ำเนินกำร
พัฒนำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  
ที่บูรณำกำรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียนแกนน ำ 
เช่น โรงเรียนอนุบำลศรีวัฒนำวิทยำ จังหวัดสระแก้ว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ส่งเสริม
และพัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) โดยกำร
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ผ่ำนกำรทดสอบทักษะ

กำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) และครูผู้สอนรำยวิชำเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) ได้รับกำรพัฒนำผ่ำนระบบออนไลน์ http://teacherpd.ipst.ac.th หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถำนศึกษำในพ้ืนที่ ยังมีกำร
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษำ ได้เข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร วิชำชีพ ในระดับต่ำงๆ ทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรครูไปพร้อมกันด้วย 
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ปัญหำอุปสรรค  
1. ครูผู้สอนบำงบำงส่วนยังมีควำมเข้ำใจว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ เน้น

เนื้อหำเฉพำะคอมพิวเตอร์ จึงเกิดควำมกังวล และไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรให้เกิดผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน ำส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรสอนวิทยำกรค ำนวณที่ 
บูรณำกำร ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

3. จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะควำมช ำนำญด้ำน
ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ มีจ ำนวนน้อย 

4. ปัญหำด้ำนโรคระบำดท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ   
1. ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน ควรพัฒนำทีมนิเทศ ติดตำม ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มี

กำรด ำเนินกำร นิเทศ  ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหำรโรงเรียน หรือครูวิชำกำรของแต่ละโรงเรียน ต้องมีกำร
นิเทศ ติดตำม กำรจัดกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณในแต่ละระดับชั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ เน้นสร้ำงควำม
เข้ำใจให้ครูน ำหลักสูตรลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง 
และให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำวิทยำกรแกนน ำในโรงเรียน
แกนน ำ เพ่ือให้สำมำรถถ่ำยทอดให้ครูผู้สอนทั่วไปเกิด
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดกิจกรรม รวมทั้งจัดท ำ
แนวทำงกำรพัฒนำ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์  และ
ส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะควำมช ำนำญด้ำนภำษำอังกฤษและ
วิทยำกำรค ำนวณให้มำกขึ้น 

4. ควรมีศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดและเป็นกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

 

3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็ม
ศึกษำ (STEM Education) ที่หลำกหลำย เช่น ปีงบประมำณ 2563 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดกำรอบรมทำงไกลผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี (SMT : Sciences Math 
and Technology) ซึ่งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษำประจ ำเขตพ้ืนที่ เช่น จังหวัดปรำจีนบุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 7 ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมครูด้วยระบบทำงไกล แก่ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ช่อง 15 OBEC Chanel และ 
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Youtube IPST Thailand โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เช่นกัน หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรสมัครเข้ำรับกำรอบรมสะเต็มศึกษำ และได้จัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็ม
ศึกษำ ให้กับโรงเรียน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงำนในบำงพ้ืนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยได้จัดท ำ
โครงกำรและได้รับอนุมัติงบประมำณแล้ว แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค Covid 19 จึงอำจต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครูและนักเรียน โดยใช้รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น กำรอบรมผ่ำนระบบ Video 
Conferene ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของ กระทรวงศึกษำธิกำรและ สพฐ. ต่อไป 

ผลของกำรด ำเนินงำน บุคลำกรครูที่ได้รับกำรอบรมจัดท ำหลักสูตร STEM Education ระบบทำงไกล
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต มีควำมรู้และทักษะด้ำน วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งครูพ่ีเลี้ยงและ
ครูผู้สอน สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบสะเต็มศึกษำได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ในหลักสูตร บูรณำกำรด้วย STEM ครบทุกสำระ 
และเป็นกิจกรรมที่สนุกสนำน ท้ำทำย และพัฒนำ
ผู้เรียนได้จริง ซึ่งสรุปได้ว่ำ ครูมีควำมสำมำรถใน
กำรออกแบบ พัฒนำ และมีควำมมั่นใจ ในกำร
จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ ำ  ( STEM  
Education)  ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
สภำพควำมพร้อมของแต่ละสถำนศึกษำ ทั้งด้ำน
งบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
และควำมพร้อมของจ ำนวนครูผู้สอน ส่วนใหญ่

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ เช่น กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมค่ำย STEM แต่กำรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมยังมีน้อย 

ผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำน กับกำรได้ท ำกิจกรรมตำมแนวทำงสะ
เต็มศึกษำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และภำคภูมิใจในผลงำนตัวเอง มีกำรพัฒนำตนเองด้ำนทักษะและกระบวนกำรคิด
ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำ ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดมีกำรจัดท ำโครงกำร STEM  Education รู้จักกำรวำง  
แผนกำรท ำงำน คิดนอกกรอบ กล้ำลงมือปฏิบัติ น ำเสนอ ตอบค ำถำมด้วยเหตุผล ใช้สื่อทำงเทคโนโลยีค้นหำข้อมูล 
มีทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ กำรเชื่อมโยงควำมรู้จำกกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ    

นอกจำกนี้ผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว ยังพบว่ำครูผู้สอนที่สำมำรถ
ออกแบบกำรเรียนกำรสอน STEM ในเนื้อหำใหม่นอกเหนือจำกเนื้อหำที่มีกำรอบรมตำมหลักสูตรของ สสวท. ยังมี
ไม่มำกนัก 

ปัญหำอุปสรรค  
1. ควำมล่ำช้ำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณจำก สสวท. เกิดปัญหำในบำงพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

ต้องส ำรองงบประมำณส่วนตัวมำใช้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนก่อน 
2. กำรอบรมหลักสูตรระบบทำงไกลของ สสวท. เกิดควำมไม่สอดคล้อง ระหว่ำงจ ำนวนที่เปิดให้

ลงทะเบียนและจ ำนวนผู้สนใจลงทะเบียน ท ำให้บำงสถำนศึกษำขำดโอกำส นอกจำกนี้ จำกกำรที่ครูที่เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถน ำวุฒิบัตรไปประกอบกำรท ำผลงำนเพ่ือเลื่อนวิทยำฐำนะได้ จึงสมัครเข้ำรับกำรอบรม ทุกระดับชั้น 
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โดยไม่ค ำนึงว่ำ ได้น ำควำมรู้ไปปรับประยุกต์ในใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ และท ำให้ครูที่สมัคร
เข้ำรับกำรอบรมในระบบไม่ทัน ขำดโอกำสอีกด้วย 

3. สถำนศึกษำบริหำรเวลำเพ่ือใช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ยังขำดควำมสอดคล้อง เหมำะสม 
4. สถำนศึกษำขนำดเล็ก มีบุคลำกรครูจ ำนวนน้อย อำจไม่เพียงพอในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรมของสถำนศึกษำ และขำดควำมต่อเนื่อง เนื่องจำกบุคลำกรโยกย้ำย ในขณะเดียกัน ในสถำนศึกษำขนำดใหญ่ 
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อำจ
ท ำได้ยำก 

5. ครูผู้สอนขำดทักษะและควำมช ำนำญในกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และกำรพัฒนำยังไม่คลอบคลุม ไม่ทั่วถึงครูทุกคน 

6. ผู้เรียนยังขำดทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ปัญหำ มีนักเรียนจ ำนวนไม่มำก ที่มีควำม
สนใจ หรือมีควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำนดังกล่ำว อีกทั้ง กำรใช้เวลำและงบประมำณในกำรสร้ำงชิ้นงำนของนักเรียนแต่
ละกลุ่ม ไม่เท่ำกัน และไม่เพียงพอ 

7. กระบวนกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
ของครูผู้สอนหลังเข้ำรับกำรอบรมฯ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน ที่ได้รับกำรส่งเสริมด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ยังไม่ได้รับกำรติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

8. สถำนศึกษำขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน อีกทั้ง บำง
อุปกรณ์มีค่ำใช้จ่ำยสูง จึงต้องลดต้นทุนโดยกำรน ำวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ ำวันมำใช้แทน 

9. กำรพัฒนำครูในปีงบประมำณ 2563 เลื่อนไปไม่มีก ำหนดจำกสถำนกำรณ์ Covid 19 
ข้อเสนอแนะ   
1. หลักสูตรสถำนศึกษำ รำยวิชำเพ่ิมเติม ควรออกแบบให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะ

เต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของนักเรียน 
2. หน่วยงำนต้นสังกัด ควรส่งเสริมให้มีกำรจัด

กิ จกรรม/แหล่ งแสดงผลงำน/กำรประกวดรองรั บ
ควำมสำมำรถด้ำน STEM ทั้งของนักเรียนและบุคลำกรผู้สอน 
รวมทั้ง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมม่ันใจให้กับศูนย์ 
STEM  Education 

3. หน่วยงำน สถำนศึกษำ จัดสรรงบประมำณ
สนับสนุน ในกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนสะเต็มศึกษำ ให้กับศึกษำนิเทศก์ เพ่ือนิเทศ ติดตำมได้
อย่ำงทั่วถึง และติดตำมกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนได้ และมีผลงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. หน่วยงำนต้นสังกัด ควรมีกำรกระตุ้น ส่งเสริม ให้กระบวนกำรนิเทศ ติดตำม สนับสนุน กำร
ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ของครูผู้สอนและสถำนศึกษำ ให้มีควำม
สอดคล้องกับสภำพ บริบท ควำมพร้อมของสถำนศึกษำด้วย 

5. กำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ควรเป็นลักษณะกำร
ด ำเนินกำรร่วมกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้ำงชุมให้ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  (Learning 
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Organization) และให้มีควำมต่อเนื่อง เพ่ือกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกิจกรรม/โครงกำร และกำร
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 

6. หน่วยงำนต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนที่สนใจและส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำม                   
ศูนย์อบรมฯ โดยครูทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำ STEM  Education  

7. ควรก ำหนดแนวทำงกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรมให้ชัดเจน สำมำรถระบุหรือล็อคให้ครูสมัครเข้ำรับ
กำรอบรมได้เพียงระดับเดียว เพ่ือกระจำยให้ครูทุกโรงเรียนได้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงทั่วถึง 

8. สถำนศึกษำควรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของครูที่รับกำรอบรม
แล้วน ำไปขยำยผลต่อในโรงเรียน โดยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนวัสดุอุปกรณ์ สถำนที่อบรม มีควำม
เหมำะสม มีระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ที่รวดเร็ว เพียงพอต่อกำรใช้งำน และมีบุคลำกรที่เพียงพอ มีประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ได้สะดวกรวดเร็ว  

 

3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  

3.5.1 ผลการด าเนินการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนภำษำอังกฤษ                   

เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร เช่น สพป. ปรำจีนบุรี จัดโครงกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ กิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ด้ำนทักษะทำงภำษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษหลักสูตร กำรประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในชั้นเรียน ระดับ
ประถมศึกษำ (Innovative Activities to Promote Communicative Competence in the Classroom) ส ำหรับ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ  

สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือเสริมกำรเรียนรู้  ทักษะ  
ภำษำอังกฤษ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถสื่อสำรโต้ตอบเป็นภำษำอังกฤษได้ตำมระดับช่วงชั้นและผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร สภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน ได้แก่ ป้ำยนิเทศ 
ป้ำยค ำศัพท์ในห้องเรียนวันละอย่ำงน้อย 1 ค ำ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ ที่เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ DLTV/DLIT 
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ห้องเรียนสะอำด 
จัดโต๊ะเก้ำอ้ีไว้อย่ำงเป็นระเบียบ มีแสงสว่ำงที่เหมำะสม มีที่
นั่งไม่ใกล้กระดำนด ำมำกเกินไป มีขนำดโต๊ะและเก้ำอ้ีที่
เหมำะสมกับวัย/รูปร่ำงของนักเรียน เป็นต้น  สภำพแวดล้อม
ภำยนอกห้องเรียน ได้แก่  ป้ำยค ำภำษำอังกฤษ/ ค ำศัพท์ที่

ควรรู้ เกี่ยวกับสถำนที่ บุคคล แหล่งเรียนรู้ จัดชมรม กลุ่มสนใจภำษำอังกฤษแหล่งเรียนรู้สถำนที่ส ำคัญ บรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ที่ร่มรื่น สะอำด และสวยงำม กำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษ (English Camp) กำรด ำเนินโครงกำรห้องเรียน
พิเศษ English program กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย กล้ำคิด กล้ำท ำ” กิจกรรมงำนเปิดโลกวิชำกำรและน ำเสนอกำร
ใช้ภำษำอังกฤษในระดับชั้นต่ำง ๆ เช่น กำรเล่นเกมส์ กำรใช้สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและนักเรียนและกำร
น ำเสนอของนักเรียนเป็นภำษำอังกฤษ ร่วมกิจกรรม  EP Open House กับหน่วยงำนภำยนอก เป็นต้น 
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ปัญหำอุปสรรค  
1. ขำดงบประมำณและควำมต่อเนื่องของนโยบำยกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

และใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษรูปแบบ Communicative Approach  
2. ครูที่สอนภำษำอังกฤษไม่ตรงวิชำเอกมีจ ำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก ครูมีปัญหำ

ด้ำนภำระงำนอ่ืนนอกเหนือกำรจัดกำเรียนกำรสอน ในโรงเรียนขยำยโอกำสบำงแห่ง ครูต้องสอนต่ำงระดับด้วย 
3. ครูขำดกำรพัฒนำตนเอง จำกกำรศึกษำพบว่ำ ครูเคยได้รับกำรพัฒนำตนเองในกำรไปอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรขยำยผล Boot Camp วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษ กำรจัดท ำสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ และกำรวัดผล
ประเมินผลวิชำภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร แต่ขำดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ยังใช้รูปแบบ Passive Learning 
ท ำให้นักเรียนไม่สนุก ไม่ค่อยสนใจหรือกระตือรือร้นต่อกำรฝึกฝนทักษะภำษำในสถำนกำรณ์เท่ำที่ควรจะเป็น 

4. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของครู ระดับกำรใช้ภำษำอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
จนถึงขั้นสำมำรถสื่อสำรกับเจ้ำของภำษำได้ และมีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษ ด้ำนกำรอ่ำน กำรพูด 
กำรฟัง กำรเขียน ตำมล ำดับ  

5. นักเรียนขำดควำมมั่นใจและรู้สึกกลัวเมื่อต้องพูดภำษำอังกฤษ ส่งผลให้กำรพัฒนำกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเป็นไปได้ช้ำ 

6. นักเรียนอยู่ในบริบทที่ไม่เอ้ือต่อกำรใช้ภำษำอังกฤษ ไม่สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำของผู้เรียน ท ำให้
ไม่มีโอกำสใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร  

7. กำรสอบ CEFR มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ และมีข้อมูลเพียงบำงโรงเรียน ที่มีผลสอบ CEFR ของ
นักเรียน  

ข้อเสนอแนะ   
1. ต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือพัฒนำครูไม่ตรงวิชำเอก ให้มีควำมสำมำรถในกำรสอนมำกขึ้น 
2. สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับ

ประถมศึกษำ (PEER)  เพ่ือสนับสนุนนิเทศติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
3. ควรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษรูปแบบ Communicative Approach 
4. สนับสนุนให้สถำนศึกษำภำครัฐ อย่ำง

น้อย 1 แห่งที่จัดกำรศึกษำห้องเรียนพิเศษ ด้ ำน
ภำษำอังกฤษ  ดังกล่ำว ให้ครบวงจร จนจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนในแต่ละจังหวัด 

5. สนับสนุนให้เกิดสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ เช่นกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำ
ครูผู้สอน  กำรรวมกลุ่มเครือข่ำยจัดท ำสื่อกำรสอนและ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนงำนโครงกำร/
กิจกรรมรองรับเพ่ือแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับครูผู้สอนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่มี
บุคลำกรทั้งคนไทยและต่ำงชำติเพียงพอในกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้น  
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6. สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบ ก ำกับ ควบคุมคุณภำพ โดยควำมร่วมมือของต้นสังกัดหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ผู้ปกครอง/คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำรติดตำม ประเมินสภำพและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำนภำษำ
ของสถำนศึกษำ ที่มีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. กำรคัดสรรผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรผู้สอน ที่มีควำมสำมำรถเฉพำะตัว เข้ำมำบริหำร

จัดกำรและด ำเนินกำรสอน ในลักษณะโรงเรียนพิเศษ  
2. ก ำหนดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของบุคลำกร ด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ ในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งต่ำงๆ 
3. สนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำประเภททำงเลือกด้ำนภำษำให้มำกขึ้น  
 

3.5.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำน สถำนศึกษำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรเรียน

ภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ ที่
หลำกหลำย เช่น โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือก้ำวสู่
อำชีพให้กับนักเรียน นักศึกษำ โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะทำง
ภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือ   เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรทดสอบ TOEIC  
โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ (English Camp) โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือก้ำวสู่อำชีพ (Echo Ve) โครงกำรศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำน นักเรียน นักศึกษำได้พัฒนำศักยภำพ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 
สำมำรถสื่อสำร สนทนำเป็นภำษำอังกฤษได้ ครูและผู้เรียนสำมำรถน ำ

เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแอพพลิเคชั่น Echo Ve  
ปัญหำอุปสรรค  
1. ครูชำวต่ำงชำติที่เป็น Native Speaker ขำดแคลนในบำงจังหวัด เช่น จังหวัดนครนำยก เนื่องจำก

ชำวต่ำงชำติกลุ่มสนใจมำท ำงำนในจังหวัดมีน้อย และค่ำตอบแทนครูต่ำงชำติต้องใช้งบประมำณสูง 
2. นักเรียน นักศึกษำ มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรสื่อสำรและค ำศัพท์ไม่ดีพอ และยังมีทักษะพ้ืนฐำนภำษำ

และกำรเรียนรู้ที่ต่ำงกัน ท ำให้กำรสื่อสำรระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำ และครูชำวต่ำงชำติยังขำดประสิทธิภำพ 
นักเรียนไม่กล้ำแสดงออก โต้ตอบ ครูชำวต่ำงชำติ 

3. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท ำให้กำรเข้ำใช้งำนระบบล่ำช้ำ 
ข้อเสนอแนะ   
1. หน่วยงำนต้นสังกัด ควรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมในกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ 
2. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ และภำคเอกชน รวมทั้งองค์กรต่ำง ๆ ส่งเสริมกำรสร้ำงทักษะ

ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ให้มีกำรพัฒนำทักษะภำษำเพ่ิมขึ้น เช่นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้หลำกหลำย สนุกสนำน รวมถึงกำรให้ค่ำตอบแทน และสิทธิพิ เศษ แก่ผู้ที่สำมำรถสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศได้มำกกว่ำ 1 ภำษำ  

3. ควรมกีำรเตรียมควำมพร้อม ในกำรเรียนภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำรตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ 
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3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษแล้ว ยังมีกำรส่งเสริมภำษำอ่ืนๆ เช่น ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ศูนย์เครือข่ำยภำษำกัมพูชำ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นแกนน ำกำร
พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรเรียนกำรสอนร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ำย ส ำหรับพ้ืนที่จังหวัดตรำด มีกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีน โดยครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำกัมพูชำ เช่นกัน มีกำรจัด
กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ภำษำกัมพูชำ สองแผ่นดิน กำรจัดเสวนำทำงวิชำกำร "ทิศทำงควำมร่วมมือ
ทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ" ร่วมกับประเทศกัมพูชำ  

ปัญหำอุปสรรค  
1. ด้ำนบุคลำกร ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย มีไม่ครบทุกโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำจีนชำวจีน จำกสถำบัน  

ต่ำงๆ มีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขำดประสบกำรณ์กำรสอน  
2. ผู้ปกครองยังให้ควำมสนใจต่อกำรเรียนรู้ภำษำที่สำมไม่มำกเท่ำที่ควร  
3. บริบทและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ไม่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ข้อเสนอแนะ   
1. ต้นสังกัดควรสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีครูบรรจุที่ตรงสำขำวิชำ ให้เพียงพอ และจัดบุคลำกร (คนไทย

ที่สำมำรถสอนภำษำต่ำงชำติได้/อำสำสมัคร) เพ่ือกระจำยจัดส่ง
ไปสอนตำมสถำนศึกษำต่ำงๆ ในแต่ละจังหวัด 

2. ควรมีกำรก ำหนดให้มีกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำภำษำที่สำม ในหลักสูตร อำทิ จีน เกำหลี  ญี่ปุ่น  
กัมพูชำ พม่ำ เป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมของโรงเรียน 

3. ควรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นได้
ตำมสภำพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน 
 

3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรอ่ำน

กำรเขียนภำษำไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยพัฒนำนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1-3 ให้อ่ำนออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง ซึ่ง
นอกเหนือจำกกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร โดยใช้เทคนิควิธีสอนให้
ตรงตำมศักยภำพของผู้เรียนในทุกระดับชั้น พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำนเขียนเพ่ิมสูงขึ้น แล้ว ยังมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นกระบวนกำร 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำ โดยให้ครูด ำเนินกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบของสถำบันภำษำไทย สพฐ. และน ำผลกำรคัดกรองมำวิเครำะห์ผลกำรทดสอบของนักเรียนตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรสอบ เช่น ค ำที่มีตัวสะกด ค ำที่สะกดไม่ตรงมำตรำ ในบัญชีค ำศัพท์พ้ืนฐำนของแต่ละระดับชั้น 
2) ก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ตำมสภำพที่พบ โดยให้ครูจัดกลุ่มนักเรียนตำมสภำพปัญหำที่พบ 
และได้อบรมวิธีกำรสร้ำงสื่อ นวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนส ำหรับครูผู้สอน ซึ่งครูได้น ำเอำควำมรู้ไป
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จัดท ำสื่อ นวัตกรรม  แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ือแก้ปัญหำตำมสภำพของแต่ละกลุ่ม  3) ด ำเนินกำร
แก้ปัญหำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ครูจัดท ำสื่อ แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ือแก้ปัญหำตำมกลุ่มที่พบ 
4) ครูทดสอบนักเรียนซ้ ำเพ่ือตรวจสอบผลกำรอ่ำนกำรเขียน หำกพบว่ำ นักเรียนยังไม่สำมำรถอ่ำนหรือเขียนค ำ
ตำมที่ก ำหนดได้ จะด ำเนินกำรค้นหำวิธีกำรแก้ปัญหำซ้ ำอีกครั้ง และ 5) ครูจัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำทักษะกำร
อ่ำนกำรเขียน ท ำให้ได้รำยงำนวิจัยในชั้นเรียนในกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน  

 จำกผลจำกกำรด ำเนินกำรทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่ำว ส่งผลให้ครูมีผลกำรทดสอบนักเรียนรำยบุคคล ได้
ค้นพบสื่อ นวัตกรรม และวิธีสอนที่สำมำรถแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ

อ่ืนๆ สูงขึ้น อีกทั้งนักเรียนยังสำมำรถใช้ทักษะกำรอ่ำนกำร
เขียนภำษำไทยใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืนๆ และ
สำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีกำรจัดกิจกรรม
ที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทย กำรประชุ มเชิ งปฏิบั ติ กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน ให้แก่ครูผู้สอน กำร
นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยและ
คณิตศำสตร์โรงเรียนละ 1 ครั้ ง/ภำคเรียน กิจกรรม

ประกวดผลงำนเนื่องในวันรักษ์ภำษำไทย โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมที่น่ำสนใจในพ้ืนที่ เช่น กำรแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับประถมศึกษำตอน

ปลำย โดยกำรประทำนรำงวัลจำกสมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (อฺมพรมหำเถร) สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆป
รินำยก กำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้สอนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 
ในกิจกรรมกำรประกวดห้องเรียนปลอดกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้  กิจกรรม “ตำมไปดู หนูอ่ำนหนังสือ” 

ผลกำรด ำเนินกำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พบว่ำ โรงเรียน เห็นควำมส ำคัญ มีควำมตระหนักและรับผิดชอบในกำรเร่งรัดให้นักเรียน
อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้อย่ำงยั่งยืน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอ่ำนได้ อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  มี
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำนกำรเขียน ภำค
เรียนที่ 2 กับภำคเรียนที่ 1 พบว่ำมีร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรอ่ำนกำรเขียน เพ่ิมมำกขึ้น ทั้ง 2 ระดับ และ
จำกกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจ ท ำให้ครูผู้สอนอ่ำนเขียนมีผลงำนกำรปฏิบัติที่ดีเพ่ิมมำก
ขึ้น จะเห็นได้จำกมีโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดมีควำมหลำกหลำยและมีจ ำนวนมำกยิ่งขึ้น 

ปัญหำอุปสรรค  
1. ขำดงบประมำณสนับสนุนสื่อกำรสอน ที่สร้ำงควำมสนใจให้เหมำะกับวัยของผู้เรียน 
2. โรงเรียนขำดกำรเร่งรัดให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้อย่ำงเป็น

ระบบ เนื่องจำกกำรฝึกอ่ำนเขียนที่ไม่มำกพอที่จะท ำให้นักเรียนเกิดทักษะทำงอักขรวิธีได้ 
3. สถำนศึกษำและครูผู้สอน ขำดควำมต่อเนื่องในกำรวิเครำะห์ผลกำรสอบ เพื่อน ำข้อมูลไปพัฒนำ

พัฒนำนักเรียนรำยบุคคล กำรพัฒนำนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และส่งผลให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำที่ไม่ตรงจุดของ
ครูผู้สอนอีกด้วย 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9                                                                                    |  47   
 
 

4. นักเรียนมีข้อจ ำกัดในกำรเรียนรู้แตกต่ำงกัน นักเรียนที่มีควำมพร้อมน้อยจะมีกำรใช้เวลำฝึกทักษะ
มำกกว่ำ 

5. ปัญหำของนักเรียนต่ำงชำติ มีปัญหำเรื่องกำรสื่อสำร กำรออกเสียงภำษำไทย ส่งผลต่อคุณภำพกำร
อ่ำน บำงส่วนเคลื่อนย้ำยบ่อย ขำดเรียนบ่อย ท ำให้กำรพัฒนำไม่ต่อเนื่อง และนักเรียนต่ำงชำติ ส่วนใหญ่ขำดควำม
พร้อมในกำรเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เนื่องจำกไม่ได้เข้ำเรียนชั้นอนุบำล 

6. ผู้ปกครองหรือครอบครัวยังไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมทักษะกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยอย่ำงจริงจัง 
ท ำให้กำรเสริมทักษะแก่ผู้เรียนไม่ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ส่งผลให้นักเรียนบำงคน ยังอ่ำนหนังสือไม่คล่อง  

ข้อเสนอแนะ   
1. สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมำณรำยหัวต่อนักเรียนที่มีปัญหำอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่อง เพ่ือ

สนับสนุนสื่อกำรสอน ให้มีควำมน่ำสนใจ มีสีสันจะเพ่ิมควำมน่ำสนใจต่อวัยของผู้เรียนยิ่งขึ้น และจะช่วยลดเวลำ
คุณครูในกำรเตรียมสื่อกำรสอน เพ่ือครูสำมำรถใช้เวลำในกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ที่ส ำคัญต่อไป 

2. หน่วยงำนต้นสังกัด เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรก ำหนดมำตรกำรและจัดท ำแนวทำง
ส่งเสริมอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและสื่อสำรได้  

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรสนับสนุน ทั้งด้ำนแหล่งเรียนรู้ และด้ำนบุคลำกร โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน ให้นักเรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ตำมสภำพและควำมจ ำเป็น และด ำเนินกำรคัดเลือกหรือมอบหมำยครูที่มี
คุณลักษณะเหมำะสม กับกำรสอนนักเรียนในชั้นเริ่มเรียน 

4. ครูที่รับช่วงในกำรสอนแต่ละชั้นปีควรศึกษำข้อมูลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของนักเรียน เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล ให้ควำมส ำคัญกับวิธีกำรสอนซ่อมเสริม หรือสื่อที่ใช้ในกำรซ่อมเสริม 
เพ่ือให้แก้ไขปัญหำแก่ผู้เรียนได้ตรงจุด ทั้งนี้ ครูต้องจัดช่วงเวลำพิเศษให้นักเรียนรำยบุคคล ตำมควำมสำมำรถ ควำม
พร้อมและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของนักเรียนด้วย 

5. ส่งเสริม สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ปกครอง ให้มีควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ภำษำ 
เพ่ือกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน 

6. จำกกำรนิเทศติดตำม พบว่ำ วินัยของห้องเรียนมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน โดยห้องเรียนที่มีวินัย นักเรียนจะอ่ำนเขียนได้และลำยมือสวย ตรงกันข้ำม ห้องเรียนที่ขำดวินัย นักเรียน
จะมีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน ดังนั้น ครูในชั้นเริ่มเรียนควรเสริมสร้ำงวินัยให้กับนักเรียนไปพร้อม ๆ กับกำรสอน
อ่ำนเขียน   

ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร จังหวัดสระแก้ว 
โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ

กำรเรียนรู้หรือสร้ำงอำชีพให้กับสถำนศึกษำภำยในจังหวัดที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์
และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ (สร้ำงรำยได้จำก Social Media) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์
จำกกำรเรียนรู้กำรใช้สื่อโซเซียลในกำรสร้ำงรำยได้ในระหว่ำงเรียน ผ่ำนกำรใช้งำนแพลตฟอร์มต่ำง ๆ รวมไปถึงกำร
สร้ำงเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ การเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom และการน าเครือข่าย Mikrotik 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัด  

หน่วยงำนหลักของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรสร้ำงอำชีพ ในพ้ืนที่ 
คือ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจัดอบรมหลักสูตร 
Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  การสร้างร้านค้า
ออนไลน์ OOCC การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน 
Online คือ ระบบ Google Classroom ผสมผสานกับการเรียนระบบ 
Offline คือ หนังสือ E – book วิชาเรียนต่างๆ ของส านักงาน กศน. 
จังหวัดในพ้ืนที่ทุกแห่ง  

สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายที่ส าคัญ เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของสถานศึกษา กศน. 
พ้ืนที่จังหวัดตราด การอบรมวิทยากรแกนน า โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล ของสถานศึกษา กศน. พ้ืนที่จังหวัดนครนายก เพ่ือผู้
เข้ารับการอบรมสามารถขยายผลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการส่งเสริมการตลาด การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและการ   

โปรโมทให้กับสินค้าในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ นอกจากนี้ สถานศึกษาสังกัด สอศ. 
จังหวัดปราจีนบุรี น า google classroom มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวส. มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้ สอนออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ 
ในวิชำกำรพัฒนำเว็บไซต์ในงำนธุรกิจ เป็นต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนท ำให้นักศึกษำ หรือประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรียนรู้กระบวนการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และ
ข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตได้
อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคตและน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันได้ ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าร้านค้าออนไลน์ ได้ สามารถขายสินค้า

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันในสังคม 
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ผ่านระบบการค้าออนไลน์ มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า มีอาชีพ สร้างรายได้  ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ 
ในการน าระบบต่างๆ เข้ามาใช้ ยังพบว่า ช่วยลดปัญหาการขาดเรียน หรือการไม่สามารถมาพบกลุ่มของนักเรียน
นักศึกษาได้ และยังพบว่า นักศึกษามีอัตราการเข้าสอบสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย 

ปัญหำอุปสรรค 
1. ระบบอินเทอร์เน็ตที่สถำนศึกษำจะใช้งำนเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังไม่มีเสถียรภำพ และ

ผู้เรียนไม่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
2. บุคลำกรผู้สอน ไม่ตรงสำขำวิชำเอก และยังขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
3. สื่อ อุปกรณ์ ต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขำดแคลน มีรำคำสูงและไม่

เพียงพอต่อผู้เรียน ผู้เรียนบำงคนไม่มีสมำร์ทโฟนที่รองรับกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่นต่ำงๆ ได้ 
4. ผู้เรียน หรือประชำชนบำงกลุ่มมีควำมต้องกำร แต่ขำดพ้ืนฐำนในกำรใช้เทคโนโลยี ต้องใช้เวลำใน

กำรฝึกอบรมหรือกำรเรียนกำรสอน   
5. ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผู้ต้องขัง ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อดิจิทัลได้ 
ข้อเสนอแนะ   
1. แก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กำรแนะน ำผู้เรียนถึงที่ตั้งของกำรให้บริกำรเน็ต

ประชำรัฐของชุมชน กำรเปิดใช้สัญญำณของสถำนศึกษำ 
2. จัดสรรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงวิชำเอก ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่

เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีจัดกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับสถำนศึกษำ ให้
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. ส่งเสริมกำรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ 
เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง แนะน ำช่องทำงในกำรเข้ำถึงและใช้งำน
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 

 

4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ  
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำเพ่ือให้เด็กทุกคน

ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับศักยภำพ ควำมถนัด ควำมสนใจ 
เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยกำรจัดท ำแผนกำรรับเด็กปฐมวัยเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 
2563 กำรแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติ 
กำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนโดยจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนำเด็กในด้ำนต่ำง ๆ 
ให้เหมำะสมตำมวัย และสอดคล้องกับศำสตร์ของพัฒนำกำรของเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก เป็นกิจกรรมที่เน้น
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับ
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ต่อไป อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยเด็กจะได้เรียนรู้และพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย โดยมีกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดประสบกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็น
ระบบ นอกจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับเด็กปกติแล้ว ยังมีโครงกำรส ำหรับเด็กพิกำรในพ้ืนที่เพ่ือให้ควำมเสมอภำคใน
กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยด้วย ได้แก่ กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรส ำรวจ ค้นหำเด็กพิกำรวัย
เรียนเพ่ือให้เด็กพิกำรทุกคนได้รับและเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำในหลำยรูปแบบ  ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรี

สิรินธรประจ ำจังหวัดนครนำยก นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนเครือข่ำยภำครัฐและภำคเอกชน 
ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมให้เด็กพิกำร
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และมีโอกำสเข้ำสู่
สังคม เช่น กิจกรรมค่ำยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
อำชำบ ำบัด สนับสนุนด้ำนอำชีพให้กับเด็ก
พิกำร สนับสนุนงบประมำณในกำรสร้ำงสระ
ธำรำบ ำบัดส ำหรับฟ้ืนฟูสมรรถภำพเด็กพิกำร 
สนับสนุนให้เด็กพิกำรได้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำนักเรียนคนพิกำรแห่งชำติ ประเภทกีฬำ

บอคเซียได้รับกำรส่งเสริมด้ำนงำนอำชีพและได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนพัฒนำฝีมือคนพิกำรแห่งชำติ 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน กำรติดตำมผลกำรรับนักเรียน รวมถึงแก้ไขปัญหำกำรรับนักเรียนภำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย ในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรอบรมให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน และกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนในระบบรำยงำนกำร
รับนักเรียน เป็นต้น  

ปัญหำอุปสรรค  
1. นโยบำยกำรรับนักเรียนระดับอนุบำลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน จ ำนวน

นักเรียนที่เข้ำใหม่และจ ำนวนนักเรียนปัจจุบันยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
2. บุคลำกรครูผู้สอน ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ ไม่จบเอกปฐมวัย โรงเรียนที่ไม่มีครูประจ ำชั้นปฐมวัย ท ำให้

เด็กขำดโอกำสในกำรเรียนรู้ ไม่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรครบทุกด้ำนอย่ำงเหมำะสมตำม
วัย ท ำให้จัดกำรศึกษำปฐมวัยไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย อีกทั้ง ครูหรือบุคลำกรที่มีอยู่ 
บำงส่วนยังขำดทักษะกำรสอนเด็กในระดับปฐมวัย ไม่มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ส่งผลกระทบต่อกำรแสดงพฤติกรรมต่อ
เด็ก 

3. สื่อกำรสอนไม่เพียงพอกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำร ท ำให้กำรสอนไม่สำมำรถตอบสนองพัฒนำกำร
ของเด็กได้อย่ำงสมบูรณ์ 

4. ตัวผู้เรียน นักเรียนที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร์ กำรย้ำยถิ่นฐำนกลับประเทศโดยไม่แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ กำรย้ำยเข้ำ-ย้ำยออกของนักเรียน หลักฐำนจำกโรงเรียนเดิมไม่ครบ ระบบกำรรำยงำน DMC 

5. ผู้ปกครองขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรเลี้ยงดูเด็ก และยังมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนโรงเรียนในเมือง หรือ โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง 
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ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรศึกษำ

อย่ำงเต็มศักยภำพและตำมสิทธิพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร  
ซึ่งเป็นงำนที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืน เพ่ือให้เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเต็มศักยภำพและตำมสิทธิพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ เช่นกัน 

2. จัดสรรบุคลำกรครู หรือผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็ก
หรือกำรดูแลเด็กให้มีควำมพร้อมตำมวัย มีควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิและวัยวุฒิเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเด็ก 

3. พัฒนำครูหรือบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้ได้รับประสบกำรณ์ตรง มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ รวมทั้งควำมม่ันใจ ในกำรน ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในห้องเรียน และมีระบบกำรนิเทศติดตำมภำยในโรงเรียน 
อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4. จัดสรรสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง และสนับสนุนทุนวิจัยกำร
สร้ำงและผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

5. เผยแพร่ควำมรู้ให้สำธำรณชนและผู้ปกครองมีควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรน ำเด็กเข้ำ
เรียนในระดับปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้รับกำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ 

6. สนับสนุนงบประมำณ เพ่ิมเติมให้กับเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกำส เช่น เด็กยำกจน เด็กออทิสติก 
เด็กพิกำร เป็นต้น  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร จังหวัดสระแก้ว 
โรงเรียนบ้ำนคลองอุดมสุข วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
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4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรโครงกำร/

กิจกรรมที่หลำกหลำย ตำมนโยบำยกำรส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภำวะ และโภชนำกำร ได้แก่ กำรจัดท ำโครงกำรอำหำร
กลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) ให้กับนักเรียน มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน    
สั่งกำรให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพ่ือจัดท ำเมนูอำหำรที่มีคุณภำพและปริมำณที่เพียงพอ

ต่อควำมต้องกำรของนักเรียน และให้ศึกษำคู่มือกำร
จัดกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนตำมมำตรฐำนโภชนำกำร 
สุขำภิบำลอำหำร และอำหำรปลอดภัยส ำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษำที่ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือโครงกำรอำหำร   
กลำงวัน และกรมอนำมัยร่วมกัน จัดท ำขึ้น ส่งเสริมกำรให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบสุขำภิบำลอำหำรที่ดีใน
โรงเรียน อย่ำงจริงจังต่อเนื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี เพ่ือให้ครูที่

รับผิดชอบมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนนักเรียนไทยสุขภำพดี  
มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีกำรจัดท ำบันทึก

ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีระหว่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน กับนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำรับกำรประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภำพดีรุ่นที่ 6 ระดับประเทศ รวมทั้ง มีกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียนอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง และในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ สำธำรณสุข
จังหวัดปรำจีนบุรี โดยมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ กำรออกก ำลังกำยเด็กวัยเรียนแก่ครูและแกนน ำ
นักเรียน ด้วยหลักสูตร ChoPa & ChiPA Coach  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 1 เขต 2 โรงเรียนสังกัดเทศบำล 
และโรงเรียนสังกัด สช. สถำนศึกษำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัย
เพ่ือกำรมีสุขภำวะและโภชนำกำรที่ดี เช่น โครงกำรอนำมัยสุขภำพนักเรียน กิจกรรมหนูน้อยร่ำงกำยสมส่วน 
กิจกรรมสุขภำพสดใส เป็นต้น  

จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำร
ที่หลำกหลำย มีคุณภำพตำมมำตรฐำนโภชนำกำร สุขำภิบำลอำหำร มีควำมอำหำรปลอดภัย และมีปริมำณที่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน สำมำรถใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในกำรจัดท ำรำยกำรอำหำร
กลำงวัน โรงเรียนสำมำรถจัดหำผลผลิต ในกำรประกอบอำหำรมีคุณภำพรำคำประหยัด โดยใช้เครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน มีกำรรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกชุมชน ด้ำนตัวผู้เรียน ผู้เรียนระดับปฐมวัย
ทุกคน ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเจริญเติบโต
ตำมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน นอกจำกนี้ผู้เรียนทุกคนยังได้รับกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยทุกคน 
ทุกวัน ท ำให้มีทักษะกำรเคลื่อนไหว มีควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรเดิน สำมำรถวิ่ง กระโดด ควบคุมและบังคับกำร
ทรงตัวได้ดี มีสุขภำพดีตำมเกณฑ์อำยุ มีน้ ำหนักส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุข มีสุขนิสัยที่ดี สำมำรถดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง ตลอดจนรู้จักรักษำควำมปลอดภัยของตนเอง
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอันตรำยได้
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อย่ำงเหมำะสมตำมวัย ส ำหรับบุคลำกรครูและนักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ เช่น หลักสูตร ChoPa & 
ChiPA Coach  เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้นักเรียนมีรูปร่ำงสมส่วน 
ผ่ำนเกณฑ์ก ำหนด ลดภำวะอ้วนในกลุ่มเด็กวัยเรียน และในปีงบประมำณ 2563 ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะ
ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

ปัญหำอุปสรรค  
1. บริบทของโรงเรียน โรงเรียนในพ้ืนที่ห่ำงไกล มีต้นทุนในกำรจัดท ำอำหำรกลำงวันสูง โรงเรียนขนำด

เล็กมีงบประมำณจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ต้องแบ่งเวรครู นักเรียน ช่วยกันประกอบอำหำร 
ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนไม่สำมำรถจัดเมนูอำหำรได้ตำมเมนู Thai School Lunch ได้ทุกครั้ง  
เนื่องจำกมีปัญหำด้ำนวัตถุดิบ 

2. นักเรียนที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์มำตรฐำน สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกพันธุกรรม หรือ
มีพยำธิในร่ำงกำย ฐำนะและกำรอบรมเลี้ยงดูจำกครอบครัวของนักเรียน ส่งผลให้พฤติกรรมกำรทำนอำหำรของ
นักเรียนบำงรำยปฏิเสธอำหำรบำงชนิด นอกจำกนี้ นักเรียนบำงส่วนเป็นเด็กพิกำร กำรพัฒนำร่ำงกำยให้สมบูรณ์ 
แข็งแรง สมส่วนและสมวัย จึงไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของเด็กปกติในวัยเดียวกันทั่วไป  

3. ปัญหำด้ำนบุคลำกร ขำดแคลนครูปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะ   
1. ส่งเสริมกำรจัดกองทุนอำหำรเช้ำส ำหรับนักเรียน

ที่มีฐำนะยำกจนที่ไม่ได้รับประทำนอำหำรเช้ำ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน รวมทั้ง จัดสรรงบประมำณเพ่ิม ส ำหรับโรงเรียนขนำด
เล็ก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่ำงจำกแหล่งวัตถุดิบ ที่จะน ำมำ
ประกอบอำหำร 

2. ให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำ ควำมส ำคัญด้ำนอำหำร
และโภชนำกำรของบุตรหลำน แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนที่เป็นผู้พิกำรควรได้รับกำรเอำใจใส่
อย่ำงใกล้ชิดจำกพ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล 

3. จัดสรรครูปฐมวัยให้เพียงพอ รวมทั้งจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนจ้ำงครูพ่ีเลี้ยง 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1. เพ่ิมงบประมำณเป็นวันละ 30 บำทต่อคน 
 

4.4 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร คือ กำร

เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมควำมพร้อมของคนพิกำรเพ่ือเข้ำ
สู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบำล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ต่อไป มีกำรจัดท ำแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ส ำหรับนักเรียนที่รับบริกำรในศูนย์แบบไป-กลับ นักเรียนรับบริกำรในหน่วยบริกำรและ
นักเรียนรับบริกำรที่บ้ำน จัดท ำแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP) ส ำหรับนักเรียนรับบริกำรที่บ้ำน 
ตำมหลักสูตรกำรให้บริกำรช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มส ำหรับเด็กพิกำร  
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ศูนย์กำรศึกษำพิเศษแต่ละจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำรส่งเสริม
กำรศึกษำให้กับเด็กพิกำรอย่ำงมีคุณภำพ โครงกำรปรับบ้ำนเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ผู้ดูแลคนพิกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพของนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ มีกำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกร โดยกำรส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ กำรศึกษำต่อและจัดอบรมพัฒนำวิชำชีพควำมมีระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรมตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชชำชีพดังระเบียบก ำหนด มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส ำคัญ     มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบกำรใช้ระบบกล่องงำน (work boxes system) 
และจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 5 กิจกรรม จัดห้องเรียนที่
สร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน มีมุมแหล่งเรียนรู้ภำยใน
ห้องเรียน  เสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัย ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อนักเรียน   มีกำรประเมินก่อน
เรียน  ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน  ด้วยกำรสังเกต  
สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  บันทึกพัฒนำกำรนักเรียน สรุป
ควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนแต่ละคน มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย กำรประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ให้ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงครู ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งภำพรวมของด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ครูได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล( IEP) และแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะครอบครัว ( IFSP) จัด
กระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพนักเรียน  

จำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ส่งผลให้ได้รับควำม
ร่วมมือในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรได้เต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน มีกำรจัดอบรมพัฒนำผู้ดูแลคนพิกำร บุคลำกรที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร
ได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรน ำกิจกรรมควำมรู้ไปพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรได้ดีขึ้น ครูมีกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล IEP, แผนกำรสอนรำยบุคคล IIP  และให้บริกำรเตรียมควำมพร้อมและจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้ ตำมแผนกำรสอนรำยบุคคล และประเมินควำมก้ำวหน้ำ พัฒนำกำร 
พร้อมรำยงำนผลและส่งต่อให้กับเด็กพิกำรที่มำรับบริกำร รวมทั้ง ผู้ปกครองมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำรผู้เรียนตำมศักยภำพมำกขึ้นและสำมำรถน ำ
กิจกรรมไปพัฒนำต่อยอดในกำรพัฒนำนักเรียนที่มำรับบริกำรที่บ้ำนได้  

ด้ำนผู้เรียน ได้รับกำรประเมินระดับควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรฯ ได้รับกำร
บริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนกำร

ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนมีพัฒนำกำรเต็มศักยภำพ มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน พ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
ผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นของศูนย์กำรศึกษำพิเศษในพ้ืนที่ คือ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร 

ประจ ำจังหวัดนครนำยก ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริกำรแก่คนพิกำร ระดับดีมำก จำกกระทรวง
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กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และได้รับรำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยดีระดับดีเด่น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำกส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  

ปัญหำอุปสรรค  
1. บุคลำกร มีกำรโยกย้ำยเปลี่ยนงำน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลำกรที่อยู่ในโรงเรียน

จัดกำรเรียนรวม มีกำรปรับเปลี่ยนหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ ท ำให้ขำดกำรประสำนงำนที่ดีและขำดควำมต่อเนื่อง 
2. มีข้อจ ำกัดของกำรฝึกพัฒนำกำรและเตรียมควำมพร้อม ให้กับเด็กพิกำรที่มีอำยุเกินกำรพัฒนำตำม

ทักษะพ้ืนฐำน 
3. งบประมำณส ำหรับหน่วยบริกำรที่ได้รับไม่เพียงพอในกำรใช้จ่ำยที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงอุปกรณ์

หรือสิ่งของที่จ ำเป็นในกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือเพ่ือฝึกพัฒนำกำรของนักเรียนให้ดีขึ้น 
4. อำคำรสถำนที่ของหน่วยบริกำร จำกกำรขอใช้อำคำรและสถำนที่ซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ของหน่วยงำน 

บำงครั้งสถำนที่ไม่ได้เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็กที่มำรับบริกำร เช่น ทำงลำด/ห้องน้ ำ และปัญหำกำรใช้พ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 

5. ยำนพำนะในกำรออกให้บริกำรของหน่วยบริกำร ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลำกร ในกำร
ลงพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรและไม่ได้รับกำรสนับสนุนในเรื่องของงบประมำณค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  

6. สภำพภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรเดินทำง บำงรำยอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดำร กำรสัญจรไปบ้ำน
นักเรียนมีควำมยำกล ำบำก และอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ อีกท้ังครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรที่ให้บริกำรตำมหน่วย
บริกำร ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7. ผู้ปกครองบำงส่วนไม่มีเวลำอยู่ดูแลนักเรียน และไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ครูวำงไว้ให้ได้ 
และผู้ปกครองของเด็กพิกำรส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำว่ำสำมำรถพัฒนำบุตรหลำนใน
ควำมดูแลได้  

ข้อเสนอแนะ   
1. พัฒนำคุณภำพของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทั้งด้ำนคุณภำพ

นักเรียน คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร และคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
2. ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำของเด็กพิกำรที่มีอำยุเกินวัย

เรียนหรือกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรมีงำนท ำที่สังคมยอมรับ 
3. สนับสนุนให้มีกำรประสำนขอควำม

ร่วมมือกับหน่วยงำนในพ้ืนที่นั้นๆ ในกำรให้บริกำร
โดยก ำหนดตำรำงตำมวันและเวลำที่เหมำะสม 

4. ส่ งเสริมกำรให้ควำมรู้ด้ ำนกำร
พัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรด้วยตนเองในเบื้องต้น 
ให้สำมำรถช่วยเหลือและพัฒนำบุตรหลำนของตนเอง
ได้ ให้แกผู่้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิกำร  

 

 
โครงกำรส่งเสริมอำชีพครอบครัวคนพิกำร
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจังหวัดสระแก้ว 
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5.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ ได้แก่ ทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ภำษำ ICT และด้ำน
กำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดนครนำยก ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรเตรียมตัวครูด้ำนแผนกำรสอน สื่อ อุปกรณ์ กำรวัดประเมินผลและกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรพัฒนำครูตำมบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ กำรด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ หน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่ เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 7 ร่วมกับศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนำยก กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงพลังงำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีกำรคัดเลือกโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล นอกจำกนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 7 มีกำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT โดยวำงแผนกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกำรท ำควำม
เข้ำใจในหลักสูตรภำยในปีกำรศึกษำ 2563 วำงแผนกำรนิเทศก ำกับติดตำมควำมเข้ำใจของครู และน ำไปสู่กำร
พัฒนำหลักสูตรและน ำไปใช้ โดยให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรผู้สร้ำงนวัตกรรม ปีกำรศึกษำ 2564 และใช้หลักสูตรที่มีกำร
พัฒนำแล้วในปีกำรศึกษำ 2565 เป็นกำรใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT ภำยในสมรรถนะกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ  

นอกจำกนี้ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ยังให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำครูผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยำกำรค ำนวณ ในกำรสอนรำยวิชำ coding มีกำรส ำรวจข้อมูลของครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และ
เมื่อพบปัญหำครูที่จบตรงด้ำนภำษำจีนไม่เพียงพอน้อย จึงสนับสนุนให้มีกำรเรียกบรรจุครูภำษำจีน และ
ภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำร จังหวัดตรำด 

โรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง ศูนย์ปัญจวิทยำคำร  วันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 
 

 

5. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

POLICY 
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ปัญหำอุปสรรค  
1. กำรด ำเนินงำนของโครงกำรขำดควำมชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งด้ำนกำรสื่อสำร สั่งกำร 

ตลอดจนงบประมำณ จำกผู้รับผิดชอบระดับสูง 
2. ขำดงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐที่เหมำะสม  
3. บำงวิชำชีพไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอนได้เนื่องจำกขำดบุคลำกรที่มีทักษะอำชีพและภำษำ และขำด

อุปกรณ์ครุภัณฑ ์
ข้อเสนอแนะ   
1. สนับสนุนให้มีกำรท ำ MOU ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ

ระดับ สพฐ. 
2. ควรมีหนังสือสั่งกำรที่ชัดเจนจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบระดับเขต

พ้ืนที่โดยตรง ไม่ควรมีกำรสั่งผ่ำนเฉพำะประธำนของโครงกำรระดับโรงเรียน ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ ไม่ทรำบว่ำโรงเรียน
ในโครงกำรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

3. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนให้กับเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียนในโครงกำร เพ่ือเกิดกำรขับ
เคลื่อนทีเ่ป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถของครูผู้สอน ในด้ำนต่ำงๆ ให้กับครูในโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล ทั้งกำรสอนด้ำนวิชำชีพ ตำมบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ เช่น กำรผลิตสื่อกำรสอน กำรจัดท ำแผนกำรสอน กำร
วัดประเมินผล และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี ICT ระบบดิจิทัล ไปใช้จัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้  

5. ด ำเนินกำรวำงแผนกำรนิเทศก ำกับติดตำมและประเมินผลครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยน ำแนวคิดเชิงค ำนวณ (Computational Thinking) และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ
คุณภำพให้กับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ทุกแห่ง 

 

5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม)  

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำปฐมวัยพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับพ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง และองค์กร  และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และ
ชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ทั้ง 6 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กิจกรรมกลำงแจ้ง 
และกิจกรรมเกมกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินงำน โครงกำร 
กิจกรรมต่ำง ๆ โดยกิจกรรมที่ ก ำหนดในหลักสูตร
สถำนศึกษำ มีกิจกรรมที่หลำกหลำย ในแต่ละวันมีกิจกรรม
ประจ ำวัน กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีกิจกรรมที่หลำกหลำยให้เด็กลงมือปฏิบัติกับสื่อ 
อุปกรณ์ เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดที่หลำกหลำยและจัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมแต่ละกิจกรรม ได้แก่ 
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กิจกรรมเสรี สถำนศึกษำได้รับกำรกำรบริจำค กำรสนับสนุนอุปกรณ์ของเล่นของใช้ ส ำหรับจัด
กิจกรรมมุมเสรี เช่น ตุ๊กตำ หม้อข้ำวหม้อแกงของเล่นต่ำง ๆ  กำรแนะน ำมุมต่ำงๆ ในห้องเรียนและช่วยกันตกแต่ง

มุมต่ำงๆ เพ่ิมเติม กำรจัดท ำสื่อมุมบ้ำน  กำรสนับสนุน
สื่อวัสดุอุปกรณ์ธรรมชำติจำกแหล่งชุมชน เช่น มุม
ศิลปะ กำรท ำสีจำกธรรมชำติ  กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 
แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมตำมมุมห้องเรียน กำร
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมเสรี  เช่น มุม
วิทยำศำสตร์ มุมบ้ำน  มุมแต่งตัว เป็นต้น 

กิจกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ปครองร่วมกันปฎิบั ติ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยช่วยกันท ำใบงำน ที่นักเรียน

น ำไปท ำที่บ้ำน สนับสนุน จัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนได้น ำมำท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ท่ีสถำนศึกษำ สนับสนุน
วัสดุต่ำงๆที่หำได้ง่ำยและมีอยู่ในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนในกิจกรรมสร้ำงสรรค์ เช่น เมล็ดพืช ผัก ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยกำรเรียนนั้นๆ รับทรำบ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ให้เด็กปฐมวัยและเสนอควำม
คิดเห็นในช่วงประชุมผู้ปกครอง ชื่นชมผลงำนและร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
พัฒนำกำรของเด็ก เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของเด็ก 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สถำนศึกษำได้รับกำรสนันสนุนบริจำคอุปกรณ์เครื่องดนตรี เครื่อง
เคำะจังหวะ ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมทักษะ ให้เด็กได้ท ำขึ้นเอง กำรเสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น กำรท ำท่ำทำงประกอบเพลงต่ำงๆ กิจกรรรม กำรพูดค ำคล้องจองร่วมกับเด็ก เตรียม
วัสดุประกอบกำรเคลื่อนไหว และส่งเสริมเด็กด้วยกำรเปิดเพลงให้เด็กร้อง เต้นตำมจังหวะสนุก หรือเพลงเด็กๆ กำร
เตรียมอุปกรณ์ในกำรเคลื่อนไหว เช่น  ผ้ำ เชือก ประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว สนับสนุนเครื่องดนตรี ขลุ่ย แทมลีน  
ผู้ปกครองร่วมออกแบบกิจกรรมให้ข้อมูลกิจกรรมที่เด็กสนใจ ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรสอนในห้องเรียน 

กิจกรรมสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บำงอย่ำงที่มีในชุมชน 
ส ำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมตำมหน่วยกำรเรียน เช่น กิจกรรมกำรเล่ำนิทำน กิจกรรมกำรส ำรวจสิ่งของ ที่เด็ก
สำมำรถใช้ประสำทสัมผัสที่ 5 ได้ปฏิบัติจริง กำร
เสนอแนวทำงกำรจั ดกิ จกรรมสร้ ำ ง เสริ ม
ประสบกำรณ์ เช่น ให้ผู้ปกครองมำเล่นนิทำนให้
เด็กๆ ฟัง ผู้ปกครองมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ใน
หน่วยกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น หน่วยวันลอยกระทง 
ให้ควำมรู้เรื่องมด ในกิจกรรม Project Approch 
มด ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้
ด้ำนอำชีพของตน เป็นต้น 

กิจกรรมกลำงแจ้ง สถำนศึกษำได้รับ
บริจำคยำงรถยนต์เก่ำ เพ่ือพัฒนำท ำสนำมเด็กเล่น และร่วมซ่อมแซมพัฒนำพ้ืนที่สนำมเด็กเล่นของบุตรหลำนให้
สะอำดและมีควำมปลอดภัย กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กลำงแจ้ง เช่น ให้นักเรียนเดินทรงตัวที่บำร์เดินทรงตัวที่สนำมเด็กเล่น ให้นักเรียนเล่นกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน กำร
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สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม เช่น เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในเเต่ละกิจกรรม ผู้ปกครองแนะน ำเกม
พ้ืนบ้ำนมำใช้ในกิจกรรมกลำงแจ้ง เช่น แข่งกำรเดินกะลำ ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน ร่วมแสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น
ที่เหมำะสม เป็นต้น 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ ผู้ปกครองร่วมกับครูปฐมวัยจัดท ำเกมกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
บุตรหลำนจำกวัสดุเหลือใช้ วัสดุต่ำงๆ ที่มีในชุมชน มีกำรเข้ำมำร่วมกิจกรรมโดยกำรเล่นเกมกำรศึกษำกับนักเรียน
ก่อนกลับบ้ำน ช่วยคุณครูตัดกระดำษแข็ง เพ่ือท ำเป็นเกมให้บุตรหลำนเล่นในห้อง ผู้ปกครองใช้วัสดุท้องถิ่นที่
สำมำรถหำได้จำกในท้องถิ่น เช่น เกมจับคู่ใบไม้จำกของจริง เกมเรียงล ำดับสิ่งของจำกเล็กไปหำใหญ่โดยใช้สื่อของ
จริง สนับสนุน เกมกำรศึกษำจำก อบต. เช่น เกมโดมิโน เกมจับคู่ภำพ เกมเรียงล ำดับ เป็นต้น 

ผลจำกกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ ยังส่งเสริมภำพลักษณ์
ของสถำนศึกษำให้ได้รับควำมเชื่อถือจำกชุมชน ผู้ปกครอง สร้ำงควำมมั่นใจของผู้ปกครอง ในกำรส่งบุตรหลำนมำ
เข้ำเรียน ผู้บริหำรและคณะครูได้รับกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนเป็นอย่ำงดี  

ปัญหำอุปสรรค  
ขำดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมำณ ไม่เพียงพอในบำงกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
1. กำรจัดกิจกรรมนอกสถำนควรค ำนึงเรื่องควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ 
2. ควรมีกำรประสำนงำนระดับหน่วยงำน สนับสนุนให้โรงเรยนได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่ำงๆ 

ด ำเนินกำรอยู่แล้ว  
3. สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรที่รัฐจัดให้ เช่น สถำนที่ท ำกิจกรรม 
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3. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงาน 
นโยบาย  :  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (1) 
ตัวชี้วัด  :  การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด (1.1) 
โดย : โรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 
 

โรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต ำบลศำลำ
ล ำดวน อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีระยะทำงจำกตัว
โรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประมำณ 30 กิโลเมตร ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2520 พ้ืนที่ทั้งหมด 24 ไร่ มีอำคำร
เรียน 6 หลัง 16 ห้องเรียน ครูจ ำนวน 25 คน ครูอัตรำจ้ำง 1 
คน ครูธุรกำร 1 คน ช่ำงปูน 3 1 คน เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 จ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด  428  คน 

โรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีวัดและสถำนีอนำมัยอยู่ใกล้โรงเรียน ประชำชนในเขต
บริกำรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รับจ้ำง ค้ำขำย และรับรำชกำร 

ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ  
1. ด้ำนผู้เรียน นักเรียนมีระเบียบวินัยมีควำมรับผิดชอบ มีจิตอำสำในกำรปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนสังคม และส่วนรวม 
2. ด้ำนบุคลำกร บุคลำกรทุกคนมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำและมีกำรพัฒนำทักษะขบวนกำรทำงลูกเสือ 

สำมำรถน ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมได้เป็นอย่ำงดีจนเป็นที่ยอมรับ 
3. ด้ำนสถำนศึกษำ โรงเรียนได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นสถำนที่ 

จัดกิจกรรมเช้ำค่ำยพักแรม อบรมบุคลำกรด้ำนลูกเสือ อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติงำน  

โรงเรียนบ้านเขามะกา ได้น ากระบวนการทางลูกเสือมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมประจ าวันของ
นักเรียน ดังนี้ 

1. กำรเข้ำแถวหน้ำเสำธง และกำรเดินแถวขึ้นชั้นเรียน 
2. กำรท ำภำรกิจประจ ำวัน  
3. กำรฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี จนนักเรียนเกิดควำมเคยชินจนเป็นนิสัย 
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นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น  
รำงวัล 

1. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจ ำปี 2555 – 2557 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

2. สถำนศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงด้ำนกิจกำรลูกเสือ 
ประจ ำปี 2562 ของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดสระแก้ว 

3. รำงวั ลกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสื อ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

3.1 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ 
ประเภทลูกเสือสำมัญ  

3.2 รำงวัลชนะเลิศ ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ประเภทลูกเสือสำมัญ 

3.3 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
3.4 รำงวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทประเภทลูกเสือสำมัญ และลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 

4. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ระดับ ม.1 
- ม.3 (ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่) งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

5. รำงวัลเหรียญทอง ระดับชำติ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกำรผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ระดับ ป.1 - ป.3 (ลูกเสือส ำรอง) งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 

6. รำงวัลเหรียญทอง ระดับชำติ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกำรใช้เข็มทิศและกำรคำดคะเน 
และกำรสะกดรอย ระดับ ป.4 - ป.6 (ลูกเสือสำมัญ) งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

กิจกรรมเด่น 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรประกอบพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะ 

ลูกเสือแห่งชำติ ระดับจังหวัด ดังนี้ 
1.1 กองลูกเสือเกียรติยศ น ำขบวนกองลูกเสือจำกโรงเรียนต่ำงๆ ในจังหวัด 

1.2 ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนำม 

2. เป็นค่ำยลูกเสือชั่วครำว ในกำรจัดฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  
3. เป็นคณะวิทยำกรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี หลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 

4. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 

ข้อเสนอแนะ 
ขบวนการทางลูกเสือเป็นทักษะพ้ืนฐานในการ

พัฒนาวินัยของนักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยและมีความ
รับผิดชอบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับกิจการ
ลูกเสือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
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นโยบาย  :  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (3) 
ตัวชี้วัด  :  การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน (3.7) 
โดย : โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 

โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2  ต ำบลสระขวัญ  อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว มี
ระยะทำงจำกโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประมำณ 14 กิโลเมตร ระยะทำงจำกโรงเรียนถึงตัวอ ำเภอ 4 
กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2512 พ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่เศษ มีอำคำรเรียน 2 หลัง 8 ห้องเรียน จ ำนวน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด  จ ำนวน  8  คน  ดังนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ข้ำรำชกำรครู 4 คน  ครูอัตรำ
จ้ำง 2 คน และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษำ ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  98  คน 

ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ  
1. ด้ำนผู้เรียน นักเรียนที่มีปัญหำอ่ำนหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ เมื่อได้รับกำรแก้ปัญหำ ด้วยกำร

ใช้นวัตกรรม “อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน”นี้แล้ว นักเรียนสำมำรถอ่ำนหนังสือออก และ
เขียนหนังสือได้ทุกคนเกิดควำมภำคภูมิใจ และมีควำมสุขกับกำรเรียนในวิชำอ่ืนๆด้วย 

2. ด้ำนบุคลำกรครู ครูมีเครื่องมือใช้ในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่อ่ำนหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ 
3. ด้ำนสถำนศึกษำ โรงเรียนมีเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพ โรงเรียนได้รับกำรยอมรับจำกสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้
เป็นสถำนที่ศึกษำดูงำน 

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติงำน 
โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร มีวิธีปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหำ นักเรียนที่มีปัญหำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ของ

โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจง จัดประชุมครูประจ ำชั้น เพ่ือแจงแนวปฏิบัติร่วมกัน 
2. คัดกรอง ครูประจ ำทุกชั้นด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหำอ่ำนหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ 
3. จัดกลุ่มเรียนด้วยกัน เมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ จะแยก

นักเรียนเหล่ำนนี้ออกมำจำกชั้นเรียนปกต ิและน ำไปสอนเป็นกลุ่ม แม้ในบำงภำคเรียนจะพบว่ำนักเรียนทั้งโรงเรียนมี
ปัญหำเพียงคนเดียว ยังคงต้องด ำเนินกำรแยกนักเรียนออกมำสอนตำมล ำพัง โดยจัดครูให้สอนประจ ำ 1 คน ซึ่ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรสอนด้วยตนเอง เพ่ือไม่ให้เป็นภำระแก่ครูประจ ำชั้นที่ต้องสอนนักเรียนปกติ 
และเพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรอ่ำนและเขียน ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและเต็มเวลำ ภำยในระยะเวลำ
จ ำกัด เพ่ือให้สำมำรถกลับเข้ำไปเรียนร่วมกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนปกติได้โดยเร็ว 

4. แก้ปัญหาการอ่านเขียน กำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ โรงเรียนบ้ำนใหม่
ถำวร ใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนได้พัฒนำขึ้นและสำมำรถแก้ปัญหำได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ด้วยนวัตกรรม “อ่ำนออกต้อง
เขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” โดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลำประมำณ 2 เดือน ในกำรพัฒนำนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งอำจ
ใช้เวลำน้อยกว่ำ โดยขึ้นอยู่กับควำมพร้อมและพ้ืนฐำนของตัวผู้เรียนด้วย 

5. ส่งกลับเข้าชั้นเรียนปกติ เมื่อนักเรียนที่อ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้รับกำรพัฒนำและ
สำมำรถอ่ำนหนังสือออก และเขียนได้แล้วจะส่งนักเรียนกลับเข้ำเรียนในชั้นเรียนปกติต่อไป 
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นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น   
ชื่อนวัตกรรม “ อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน ” เกิดจำกกำรศึกษำทฤษฎีกำร

เชื่อมโยงของธอร์นไดค์  จึงได้น ำแนวคิดของทฤษฎีนี้มำออกแบบนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
ของนักเรียน เป็นวัตกรรม “อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน”  โดยมีข้ันตอนกำรสอนดังนี้ 

ขั้นตอนที ่ 1  เตรียมตาราง  4  ช่อง เตรียมตำรำง  4  ช่อง ในกระดำษเอ 4 ตำมแนวตั้ง ดังนี้ 
ช่องที่ 1 (ซ้ำยมือ) วัดและประเมินผล 
ช่องที่ 2  เขียนค ำ 
ช่องที่ 3  คัดลำยมือ 
ช่องที่ 4  เขียนตำมครูบอก 
ขั้นตอนที ่ 2  เขียนค า ครูเขียนค ำที่ต้องกำรให้นักเรียนอ่ำน โดยเขียนในช่องที่  2 ของตำรำง โดยเริ่ม

จำก อ่ำน-เขียนค ำที่มี สระ-อำ พยำงค์เดียว จ ำนวน 5 - 10 ค ำ เมื่อนักเรียนอ่ำน และเขียนได้แล้วให้เพ่ิมค ำที่มีหลำย
พยำงค์  ต่อจำกนั้น  สอนค ำที่มี สระ-อำ และมีตัวสะกด และเพ่ิมค ำที่ประสมสระอ่ืนๆ และค ำที่ยำกขึ้น ครูควรเขียน
ด้วยลำยมือให้สวยงำม และพร้อมเป็นแบบให้นักเรียนเขียนตำมได้อย่ำงสวยงำมด้วย   

ขั้นตอนที ่ 3  สอนอ่าน  4  ขั้น  ดังนี้  
ขั้นที ่1) ครูอ่ำนสะกดค ำในตำรำงช่องที่ 2  ให้นักเรียนอ่ำนตำมด้วยวิธีสะกดค ำทุกค ำช้ำๆ ด้วยเสียงดัง 
ขั้นที ่2) ครูและนักเรียนอ่ำนสะกดค ำในช่องที่ 2 พร้อมกัน ด้วยเสียงดัง 
ขั้นที่ 3) ให้นักเรียนอ่ำนสะกดค ำในช่องที่ 2 พร้อมเพ่ือน กรณีมีคนเดียวให้อ่ำนซ้ ำ 2 - 3 ครั้งก็ได้       

ด้วยเสียงดัง 
ขั้นที ่4) ให้นักเรียนอ่ำนสะกดค ำทีละคน ด้วยเสียงดัง  

 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ่านตามครู   2. อ่านพร้อมครู 

3. อ่านพร้อมเพื่อน    4. อ่านทีละคน 

การสอนอ่าน 4 ขั้น 
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  ขั้นตอนที่  4  คัดลายมือ ให้นักเรียนคัดลำยมือลงในช่องที่ 3 ให้เหมือนค ำในช่องที่ 2 ด้วยวิธีสะกด
ค ำไปด้วย โดยเน้นย้ ำให้เขียน ให้เหมือนแบบที่ครูเขียน  

 
 
 

 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่  5  เขียนตามครูบอก ให้นักเรียนเขียนตำมค ำที่ครูบอก โดยให้นักเรียนปิดค ำในช่องที่ 2 
และ 3 โดยวิธีพับกระดำษซ่อนค ำไว้ ให้นักเรียนเขียนค ำในช่องที่ 4 โดยครูต้องบอกค ำเรียงเป็นค ำๆ ตั้งแต่ ค ำที่ 1 
จนถึงค ำสุดท้ำย (ห้ำมสลับค ำ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที ่ 6  ไชโยหนูผ่านไหม  ครูให้นักเรียนเปิดช่องที่  2 และ 3 ที่ปิดไว้ แล้วให้นักเรียนตรวจดูว่ำ

เขียนถูกกี่ค ำ ครูตรวจให้คะแนนอีกครั้ง (นักเรียนจะได้ลุ้นและมีก ำลังใจเมื่อตนเองเขียนถูกและจะพยำยำมอ่ำนและ
เขียนให้ได้ เพ่ือจะได้คะแนนมำก) โดยก ำหนดเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลไว้ในขั้นที่  6  ดังนี้  

1)  อ่ำนและเขียน  10  ค ำ ต้องอ่ำนและเขียนได้  8 ค ำ ประเมินผลให้ผ่ำน (ร้อยละ 80)  
2)  อ่ำนและเขียน  12  ค ำ ต้องอ่ำนและเขียนได้  10 ค ำ ประเมินผลให้ผ่ำน (ร้อยละ 80) 
กรณี เขียนค ำ ผิด หรือไม่ผ่ำน  ให้อ่ำนค ำซ้ ำ และเขียนตำมครูบอกใหม่อีกครั้ง ถ้ำนักเรียนอ่ำนและ

เขียนค ำถูกก็ประเมินผล ให้ผ่ำน น ำคะแนนที่ได้ และผลกำรประเมินไปใส่ไว้ในตำรำงช่องที่ 1  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้
กำรพัฒนำของตนเอง จะท ำให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจ 
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ขัน้ตอนที ่ 7  ยามพักผ่อน  ให้นักเรียนอ่ำนหนังสือกำร์ตูน  หรือ
หนังสือที่ชอบ โดยให้มำนั่งอ่ำนใกล้ๆ ครู  อ่ำนออกเสียง

เพ่ือให้ครูได้ยินด้วย เมื่ออ่ำนผิดครูต้องบอกทันที 
ด้วยวิธีสะกดค ำและให้นักเรียนสะกดตำม ครูควร
บอกนักเรียนว่ำ “อ่ำนค ำไหนไม่ได้ให้ถำมครู” 
เมื่อนักเรียนอ่ำนแล้วให้มำเล่ำให้ครูฟังเพ่ือทดสอบ
กำรอ่ำนรู้เรื่อง ควรกระตุ้นเด็กในกรณีท่ีไม่กล้ำเล่ำ
เรื่อง โดยถำมว่ำมีใครบ้ำงในเรื่องนั้น เขำท ำอะไร กับใคร ที่ไหน 

ด้วยค ำถำมสั้นๆ ก่อน  ต่อไปนักเรียนจะเล่ำเรื่องได้ยำวขึ้น เลือก
หนังสือ ที่นักเรียนชอบให้น ำกลับไปอ่ำนที่บ้ำนได้  

จำกผลงำนนวัตกรรมดังกล่ำว ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและได้รับรำงวัลและ
เผยแพร่ผลงำน  ดังนี้ 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. ได้รับรำงวัลผลงำนหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” ประจ ำปี 2557 เรื่อง 

อ่ำนออกต้องเขียนได้  ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน  เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 จำกส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
2. ได้รับรำงวัลระดับดีเยี่ยม กำรประกวดผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ กำรด ำเนินงำนจุดเน้นพัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน ประจ ำปี 2561 จุดเน้นทักษะกำรอ่ำนออกและสื่อสำรได้ ภำษำไทย เมื่อวันที่ 28  กันยำยน  2561  
จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 

3. ได้รับเกียรติจำกสถำบันภำษำไทยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรที่น ำไปเผยแพร่สู่สำธำรณชนหลำยครั้ง 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
นวัตกรรมกำรอ่ำน “อ่ำนออกต้อง

เขียนได้  ด้วยตำรำง  4  ช่อง  7  ขั้นตอน” เป็น
นวัตกรรมกำรอ่ำนที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่
อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ จนประสบผลส ำเร็จ และ
ได้รับกำรยอมรับเป็นอย่ำงดี จึงท ำให้มีโอกำสเข้ำ
ร่วมกำรน ำเสนอในเวทีสำธำรณะต่ำงๆ รวมทั้ง
ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนหลำยครั้ง ดังนี้ 

1. กำรเผยแพร่ทำงยูทูป atit109 “โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร” เมื่อวันที่ 10  กุมภำพันธ์  2557 
2. ได้รับรำงวัลผลงำน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” อันดับที่ 1 อ่ำนออก

ต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน จำกคุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสระแก้ว เขต 1 (ประกำศ ณ วันที่ 15 
พฤษภำคม 2557)  

3. กำรเผยแพร่ทำงยูทูป รุ่งตะวัน  โรจนธรธรำวัฒน์ “ตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน โรงเรียนบ้ำนใหม่
ถำวร” เมื่อวันที่  3  มิถุนำยน  2558 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    66   |                                                                    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

4. กำรเข้ำร่วมน ำเสนอกำรท ำสื่อกำรเรียนรู้ วิธีสอน และนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่
ประสบผลส ำเร็จ ระหว่ำงวันที่ 2 - 6 กุมภำพันธ์ 2557 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ณ โรงแรม
รอแยล เบญจำ  กรุงเทพมหำนคร 

5. กำรเผยแพร่โดยกำรถ่ำยทอดสด ที่ สวท.สระแก้ว ที่ FM 103.25 MHz เวลำ 06.05 น. ถึง 06.30 น. 
เรื่อง นวัตกรรมกำรอ่ำน “อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7  ขั้นตอน” เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

6. กำรบันทึกภำพวีดีทัศน์กำรให้สัมภำษณ์และ
กำรสำธิตกำรสอนผลงำนสื่อ/นวัตกรรมด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียน กำรพัฒนำกำรสอนและกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน “คู่มือวิธีกำรสอน อ่ำนออกต้องเขียนได้ 
ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” ของนำงผกำพร พรหม
ด ำรง ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร ในวันพุธที่  23 
พฤศจิกำยน  2559 โดยสถำบันภำษำไทยและมำตรฐำน
กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

7.  กำรเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์กำรอ่ำนออก เขียนได้ “อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7  ขั้นตอน 
โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร” ของสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ในปี 2559 

8. กำรเผยแพร่ทำงหนังสือ “ท ำอย่ำงไรให้อ่ำนออกเขียนได้ : สื่อ/นวัตกรรม พัฒนำกำรอ่ำนเขียน
ภำษำไทยที่ประสบผลส ำเร็จ” ของสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  หน้ำที่ 103 เมื่อวันที่ 27พฤศจิกำยน 2559 
https://youtu.be/ 8ot0gQ9PL3w 

9. กำรเผยแพร่ในวำรสำร วิชำกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปีที่  20  ฉบับที่ 
1 เดือนมกรำคม–เดือนมีนำคม  2560  หน้ำ 54–55  

10.  ได้รับกำรกล่ำวถึงกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้ โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยกำรสอนเด็กด้วยตนเอง โดยใช้วิธีกำรอ่ำนย้ ำ ซ้ ำทวนด้วยกำรสะกดค ำซ้ ำๆ จนท ำให้นักเรียน
อ่ำนออก และเขียนได้ ของนำงผกำพร  พรหมด ำรง ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร จำกสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
กระทรวงศึกษำธิกำร “พุธเช้ำ ข่ำวสพฐ.” ครั้ งที่  25 / 2561  
ประจ ำวั นพุ ธที่   4   กรกฎำคม 2561 รั บชมย้ อนหลั งได้ ที่   
https://youtu.be/F1x9Q-7WrNM   

11.  กำรเผยแพร่โดยกำรออกอำกำศรำยกำรสด “พุธ
เช้ำ ข่ำวสพฐ.” ครั้งที่ 27 / 2561 ประจ ำวันพุธที่  18  กรกฎำคม 
2561 จำกสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2LoWqPW   

https://youtu.be/%208ot0gQ9PL3w
https://youtu.be/F1x9Q-7WrNM
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12.  กำรเผยแพร่ทำงยูทูปสถำบันภำษำไทย “เดินหน้ำและพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ โรงเรียนบ้ำน
ใหม่ถำวร สพป.สระแก้ว เขต 1” เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม  2561 รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/8ot0gQ9PL3w  

13. กำรเผยแพร่ นวัตกรรม “อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” จำกรำยกำร “พุธ
เช้ำ ข่ำวสพฐ.” ครั้งที่ 28 / 2561  ประจ ำวันพุธที่ 25  กรกฎำคม 2561 จำกสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร รับชมย้อนหลังได้ที่ 
https://bit.ly/2NGksDi  และสามารถรับชมวีดีทัศน์การสอนได้ที่  https://youtu.be/8ot0gQ9PL3w 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดแยกห้องเรียนโดยเฉพำะ ไม่สอนรวมกับเด็กปกติ เพรำะจะเกิดปัญหำกำรเรียนหยุดชะงัก 

และมีผลกระทบกับเด็กปกติ ซึ่งส่งผลให้เด็กยังคงอ่ำนหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้เช่นเดิม  
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ โดยต้อง

ด ำเนินกำรคัดกรองเด็กที่อ่ำนหนังสือไม่ออกทุกปี แล้วน ำเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงจริงจัง โดยทุกปี
กำรศึกษำจะพบเด็กที่ย้ำยมำจำกโรงเรียนอ่ืน อ่ำนหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ 

3. ควรจัดครูผู้สอนส าหรับสอนเด็กกลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านโดยเฉพาะ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ต้องการ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับส่งกลับเข้าสู่ชั้น
เรียนปกติโดยเร็วที่สุด 
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นโยบาย  :  การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ (5) 
ตัวชี้วัด  :  โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ (5.1)  
โดย : “ศูนย์ปัญจวิทยำคำร” โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์)  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

ศูนย์ปัญจวิทยำคำร คือ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) โรงเรียนวัดบำงปิดบน โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตำลคู่ โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ 

และโรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง ซึ่งมีโรงเรียน
วัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) เป็นโรงเรียน
หลักของกำรมำเรียนรวม ปัจจุบันนักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1-3 เป็นนักเรียนสังกัด
โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) 100 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนในระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6 
เป็นนักเรี ยนจำกโรงเรี ยน 5 โรงเรี ยนที่
ด ำเนินกำรควบรวมโรงเรียน 
 

ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ  
1. ด้ำนผู้เรียน นักเรียนได้รับสิทธิทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน นักเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ที่มีคุณภำพ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของศูนย์ปัญจวิทยำคำร ได้แก่ สุขภำพดี  โรงเรียนพัฒนำและปลูกฝัง
พฤติกรรมผู้เรียน  ให้มีสุขภำพดี ทั้งสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนให้มีสติปัญญำดีและ
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

2. ด้ำนบุคลำกร ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์   

3. ด้ำนสถำนศึกษำ โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำร เป็นสถำนศึกษำคุณธรรม มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA) และมีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และสุขภำพอนำมัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถ
ให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จ โดยได้รับกำรประเมิน
และรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร โรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันระดับประเทศ 

4. ควำมร่วมมือร่วมใจของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชี วิตด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม กำรปฎิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และมีจิตสำธำรณะ 
โครงกำรที่ช่วยส่งเสริมทักษะอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดนตรี กำร
ท ำอำหำร กำรจักสำน เป็นต้น ได้รับกำรสนับสนุนมอบโอกำส
ทำงกำรศึกษำ เช่น กำรจัดหำทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์ กำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เป็นต้น เป็นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่น ให้กับชุมชนและผู้ปกครอง ในกำรส่งเสริมคุณภำพทำงกำร
ศึกษำด้วยรูปแบบกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก มำกยิ่งขึ้น 
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กระบวนกำร วิธีปฏิบัติงำน 
ศูนย์ปัญจวิทยำคำร มีกระบวนกำรบริหำร

จัดกำรโดยใช้บุคลำกรและทรัพยำกรร่วมกัน หลอมรวม
วัฒนธรรมผู้เรียนให้เป็นเอกภำพทำงกำรศึกษำ ในบริบทของ
ศูนย์ปัญจวิทยำคำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ณ โรงเรียน   วัด
บำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) โดยกำรน ำนักเรียนมำเรียน
รวมกัน เพ่ือช่วยลดปัญหำทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กรณีมีครู ไม่เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
ระดับชั้น โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้น ำชุมชน ผู้ปกครอง 
กรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้มีส่วนร่วมเป็นอย่ำงดี ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนประสบผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี 

การด าเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของผู้เรียน  
ศูนย์ปัญจวิทยำคำร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดย

มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมศักยภำพของผู้เรียน ประกอบกับมีกำรปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกร่วมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรทดสอบ O-NET ของศูนย์ปัญจวิทยำคำรมีค่ำ
แตกต่ำงกันในแต่ละรำยวิชำ จึงเกิดเป็นโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำข้ึน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน โดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั้ง 5 โรงเรียน ดังนี้ 

ด้านผู้บริหาร / การบริหารจัดการ 
1) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเอกชน วัด และโรงเรียน 
2) สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3) ประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมตระหนักแก่ครูทุกระดับชั้นให้เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกิจกรรม   

กำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผลในทุกระดับ โดยเฉพำะกำรประเมินในระดับชำติทั้ง O-NET, NT  
4) จัดท ำโครงกำรและสนับสนุนงบประมำณ ในโครงกำรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

หรือจัดโครงกำรเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยตรง เช่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เป็นต้น 
5) จัดหำหรือเชิญผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่

ประสบควำมส ำเร็จ มำเป็นวิทยำกรหรือให้ควำมรู้แก่
นักเรียน 

6) จัดเวลำ จัดครูสอน ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ตำมกลุ่มสำระที่ถนัด และควำมสำมำรถ 

ด้านครูผู้สอน 
1) ครูต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกขั้นตอน 

- วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
- วิเครำะห์โครงสร้ำงและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม

สำระที่รับผิดชอบ 
- จัดหำแนวข้อสอบจำกปีที่ผ่ำนมำหลำยๆ ชุด (ย้อนหลัง5ปี) และจัดท ำตำรำงวิเครำะห์สำระ

แกนกลำง, ตัวชี้วัด 
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- วำงแผนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดแล้ว ตรวจสอบกำรวิเครำะห์หลักสูตร กำรก ำหนด
หน่วยกำรเรียนรู้ว่ำครอบคลุมหรือไม่ หำกไม่ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมเติมโดยเฉพำะ ป.3 และ ป.6   

2) ใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ใช้สื่อน่ำสนใจ มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อ DLTV 

3) อุทิศเวลำสอนเสริมนอกเวลำรำชกำร จัดกิจกรรม
สอนเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน และส่งเสริมควำมรู้เพ่ิมเติม
ให้กับนักเรียนที่เก่ง 

4) จัดกิจกรรม Tutor ตำมแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น 
ก ำหนดกิจกรรม วันเวลำให้ชัดเจน 

5) น ำแนวข้อสอบ O-NET ไปใช้ Tutor ในชั้นเรียนให้
นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบกำรณ์ในกำรท ำข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดำษค ำตอบ/กำรระบำยค ำตอบฯ) 

8) จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดำษค ำตอบ กำรคุมสอบ เวลำสอบ
เสมือนจริงทุกประกำร โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดท ำขึ้นตำมแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลกำรสอบ ตรวจ
ค ำตอบ และวิเครำะห์ผลกำรทดสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

9) ประชำสัมพันธ์ควำมส ำคัญของกำรสอบ O-NET ทุกสัปดำห์ เพ่ือให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญ 
10) ครูมีกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและพูดคุยปัญหำกันโดยใช้กระบวนกำร PLC 
11) ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
12) มีกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศกับครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและช ำนำญในกำรใช้ภำษำ 
ด้านนักเรียน 
1) ประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมตระหนักแก่นักเรียนให้เห็นควำมส ำคัญของกำรทดสอบ O-NET 
2) สร้ำงแรงจูงใจ และให้ขวัญก ำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนเฉลี่ยสูง     
3) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำ แนวข้อสอบ และในกรณีที่เรียนในเวลำนอกรำชกำรหรือวันหยุด  

มีกำรจัดหำอำหำรและพำหนะแก่นักเรียนด้วย 
4) แจกข้อสอบ O-NET ปีก่อน ๆ ให้ฝึกท ำ เพ่ือเตรียมตัวในกำรสอบ 
5) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active 

Learning 
ด้านอ่ืน ๆ 
1) ประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครอง ให้เห็นควำมส ำคัญของกำรทดสอบ O-NET และขอควำมร่วมมือ         

จำกผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนต้องมำเรียนเสริมหรือติวเข้มในวันหยุด/นอกเวลำ 

การด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ และครูประจ ำชั้น ร่วมกันพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

พฤติกรรมที่แสดงถึงแต่ละคุณลักษณะ และก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินเพ่ิมเติมให้เหมำะสมกับวัยและธรรมชำติของ
นักเรียน เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีเนื้อหำใกล้เคียงกับมำตรฐำนหรือตัวชี้วัดในกลุ่มสำระนั้น ๆ เพ่ือบูรณำ
กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ร่วมกับตัวชี้วัดในแต่ละสำระกำรเรียนรู้ 
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2) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ลักษณะ ดังนี้  
- กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สำมำรถ

คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน และอำชีพผ่ำนกิจกรรมชุมนุม  โครงกำร
คุณธรรม  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี  ท ำให้นักเรียนสำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก
และเข้ำใจผู้เรียน และโรงเรียนยังช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน  

- กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนมุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดี ควำม
รับผิดชอบ กำรท ำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำรช่วยเหลือแบ่งปัน    
เอ้ืออำทรและสมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ให้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน ประเมินและปรับปรุงกำรท ำงำน      
โดยเน้นกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับวุฒิภำวะของผู้เรียน และบริบทของ
สถำนศึกษำและท้องถิ่น  

- กิจกรรมพัฒนำนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี กิจกรรมชุมนุม ได้แก่  ชุมนุม
เกษตร  ชุมนุมดนตรี นำฏศิลป์ ชุมนุมคหกรรม  และชุมนุมหัตถกรรม 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตำมควำมถนัดและควำมสนใจในลักษณะของจิตอำสำ เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบ 
ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม และกำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำร่วมกับอ ำเภอแหลมงอบและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปิด  

 
 
 
 
 
 
 
3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ศูนย์ปัญจวิทยำคำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เพื่อ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีเด่น เป็นแบบอย่ำงในแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น 

- กำรส่งเสริมควำมรักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  ได้แก่  กิจกรรมวันส ำคัญทำงชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ กิจกรรมสมำทำนศีลทุกวัน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมท ำดีถวำยในหลวง 

- ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ได้แก่ ห้องเรียนสีขำว โครงงำนคุณธรรม กิจกรรมยกย่องคนดี 
- กำรมีวินัย ได้แก่ กิจกรรมประชำธิปไตย/สภำนักเรียน/วินัยนักเรียน กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม/

ค่ำยพักแรมลูกเสือเนตรนำรี กิจกรรมปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบ/ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน กิจกรรม 5 ส 
กำรออมทรัพย์ กิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- ลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด/ตะกร้ำควำมรู้ กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กิจกรรมชุมนุม 
ศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้/ทัศนศึกษำ ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วม/แข่งขันกิจกรรมทำงวิชำกำร ทันโลกทันเหตุกำรณ์ด้วย 
Internet กิจกรรมอ่ำนหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 
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- กำรอยู่อย่ำงพอเพียง ได้แก่ กิจกรรม
ส่ ง เสริมทักษะอำชีพด้ ำนกำรเกษตร ดนตรี  
นำฏศิลป์ คหกรรม และงำนจักสำน กำรใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น กิจกรรมออมทรัพย์ 
กิจกรรมประหยัดน้ ำ ไฟฟ้ำ กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน กิจกรรมธนำคำรขยะ 

- ควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน ได้แก่ กิจกรรม
งำนอำชีพ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมรับผิดชอบ
บริเวณ/อำคำร/ห้องเรียน กิจกรรม 5 ส 

- รักควำมเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม/
ส่งเสริมดนตรี ส่งเสริมกำรละเล่นแบบไทย ส่งเสริมมำรยำทไทย กิจกรรมวันส ำคัญทำงประเพณีและวัฒนธรรมทำง
ศำสนำและท้องถิ่น กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ควำมเป็น
ไทย เช่น อ่ำนท ำนองเสนำะ คัดลำยมือ กำรแสดงของไทย 

- มีจิตสำธำรณะ ได้แก่ กำรส่งเสริมผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ในวันส ำคัญ ท ำควำม
สะอำด/พัฒนำ ถนน วัด โรงเรียน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจิตอำสำ 

4) สอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของโรงเรียน  
ศูนย์ปัญจวิทยำคำร ได้น ำเอำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำพัฒนำสอดแทรกในกิจวัตรประจ ำวัน

อย่ำงหลำกหลำย และบูรณำกำรร่วมกันกับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กำรร้องเพลงชำติและท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง
ตอนเช้ำและตอนเย็น กำรสวดมนต์แผ่เมตตำ กำรกรวดน้ ำ กิจกรรมเข้ำแถว เดินแถว เข้ำแถวกลับบ้ำน เข้ำแถว
ซื้ออำหำร หรือรับบริกำรต่ำง ๆ มีกำรรณรงค์ให้ใช้สินค้ำไทย แต่งกำยด้วยชุดผ้ำไทย สัปดำห์ละ 1 วัน ยิ้มไหว้
ทักทำยกัน แสดงควำมเคำรพอย่ำงไทย กล่ำวค ำทักทำยในตอนเช้ำ กำรท ำควำมสะอำดโรงเรียนร่วมกันทุกเช้ำ 
เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมำะสม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็นคนเก่ง ดี          
มีควำมสุข 

นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น (ถ้ำมี) 
1. รำงวัลโล่เกียรติคุณ โครงงำน/นวัตกรรมกำรส่งเสริมทันตสุขภำพย่อดเยี่ยม ระดับเขต จำกศูนย์

อนำมัยที่ 3 กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 25 มีนำคม 2554 
2. รำงวัลเกียรติบัตร โรงเรียนแกนน ำเครือข่ำยเด็กไทยฟันดี ระดับประเทศ จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 
3. รำงวัลโล่เกียรติคุณ เครือข่ำยเด็กไทยฟันดี ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จำกกรมอนำมัย กระทรวง

สำธำรณสุข วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556 
4. รำงวัลโล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีศรีต ำบล จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วันที่ 26 

มิถุนำยน 2556 
5. รำงวัลเกียรติบัตร สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง 2556” จำกกระทรวงศึกษำธิกำร วันที่ 15 สิงหำคม 2557 
6. รำงวัลโล่เกียรติคุณ โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ระดับภูมิภำค 

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วันที่ 17 กรกฎำคม 2558 
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7.  รำงวัลโล่เกียรติคุณ โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเด่น 
ประจ ำปี พ.ศ. 2558  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วันที่ 11 มกรำคม 2559 

8. รำงวัลเกียรติบัตร โรงเรียนสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ รองชนะเลิศอันดับ 
2 ระดับเขตสุชภำพที่ 2 ปี 2560 จำกกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

9. รำงวัลเกียรติบัตร บุคลำกรสำธำรณสุขทรงคุณค่ำ ปี 2560 ระดับดีมำก ประเภทหน่วยงำน จำก 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำด กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 29 สิงหำคม 2560 

10. รำงวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร จำกกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 1 ตุลำคม 
2560 

11. รำงวัลเกียรติบัตร เป็นสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบระดับ
เขตพ้ืนที่ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด วันที่ 14 กันยำยน 2561 

12. รำงวัลโล่เกียรติคุณ “แหล่งเรียนรู้โครงกำรซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูก อนำคต” ต้นแบบระดับประเทศ 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน NECTEC บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) วันที่ 12 
พฤศจิกำยน 2561 

13. รำงวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดี ไม่มีอบำยมุข จำก สคล. ร่วมกับ สพฐ. มจร. และ สสส. วันที่ 16 
มกรำคม 2562 

14. รำงวัลเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภำพ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด วันที่ 19 
มีนำคม 2562 

15. รำงวัลเกียรติบัตร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย” จำกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ วันที่ 23 
สิงหำคม 2562 

16. รำงวัลเกียรติบัตร “สถำนศึกษำปลอดภัย” ดีเด่น ประจ ำปี 2562 ปีที่ 1 จำกกระทรวงแรงงำน 
วันที่ 13 กันยำยน 2562 

17. รำงวัลโล่เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 
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ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
1. สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนบำงคนต้องช่วยเหลือผู้ปกครอง      

ในกำรประกอบอำชีพ เช่น กรีดยำง รับจ้ำงตอนเช้ำก่อนมำเรียน หรือท ำงำนในวันหยุด มีผลให้ขำดเรียนบ่อยหรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้น ในกำรประชุมผู้ปกครองจึงได้ด ำเนินกำรชี้แจง และขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ให้เห็น
ถึงควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำของบุตรหลำน 

2. เวลำที่ใช้ในกำรสอนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจำกครูต้องเข้ำร่วมอบรม ประชุม หรือร่วมกิจกรรมภำยนอก  
โรงเรียน จึงแก้ไขปัญหำเบื้องต้นโดยกำรจัดให้มีกำรสอนแทน และสอนเสริมให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียน
ครบตำมหลักสูตร 

3. ครูผู้สอนไม่ตรงกับสำขำวิชำเอก จึงมีกำรมอบหมำยหรือให้ครูที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมถนัด
ปฏิบัติกำรสอนแทน ซึ่งอำจพัฒนำผู้เรียนได้ไม่เต็มศักยภำพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรจัดสรรต ำแหน่งครูให้กับโรงเรียนอย่ำงรวดเร็วและเพียงพอ กรณีต ำแหน่งว่ำงหรือมีกำร

ย้ำยออก 
2. จัดอัตรำก ำลังครูให้โรงเรียนหลัก โดยให้เป็นไปตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังครู 
3. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำควรลดภำระงำนด้ำนเอกสำรต่ำง ๆ ควรท ำงำนแบบบูรณำกำรเชื่อมโยง

ข้อมูลต่ำง ๆ เป็นกำรลดภำระงำนของครู เพ่ือให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
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4. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(O-Net)  
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET : Ordinary National Education Test) ในปี

กำรศึกษำ 2562 เขตตรวจรำชกำรที่ 9 เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยรวมของประเทศ 

จังหวัด 
ผลการประเมินคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1.จันทบุรี สูงกว่ำทุกวิชำ สูงกว่ำทุกวิชำ 
สูงกว่ำระดับประเทศ 

(ยกเว้น ภำษำอังกฤษ และ 
วิทยำศำสตร์ที่ต่ ำกว่ำ) 

2.ตรำด สูงกว่ำทุกวิชำ สูงกว่ำระดับประเทศ 
(ยกเว้น ภำษำอังกฤษที่ต่ ำกว่ำ) 

สูงกว่ำระดับประเทศ 
(ยกเว้น วิทยำศำสตร์ที่ต่ ำกว่ำ) 

3.นครนำยก ต่ ำกว่ำทุกวิชำ ต่ ำกว่ำทุกวิชำ สูงกว่ำทุกวิชำ 

4.ปรำจีนบุรี ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
(ยกเว้น ภำษำไทยที่สูงกว่ำ) ต่ ำกว่ำทุกวิชำ ต่ ำกว่ำทุกวิชำ 

5.สระแก้ว ต่ ำกว่ำทุกวิชำ ต่ ำกว่ำทุกวิชำ ต่ ำกว่ำทุกวิชำ 
 

4.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ย้อนหลัง 3 ป ีแยกตามกลุ่มสาระ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขต
ตรวจรำชกำรที่ 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 มีค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน 

ศึกษำธิกำรภำค 9  

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 

ประเทศ 46.58 55.90 49.07 50.52 40.31 39.24 34.42 36.67 37.12 37.50 32.90 35.84 39.12 39.93 35.55 38.20 40.78 43.14 37.99 
ศธภ.9 46.78 56.67 49.77 51.07 40.31 38.72 33.89 36.04 37.17 37.87 33.17 36.07 38.84 39.93 35.40 38.06 40.78 43.30 38.06 
จันทบุรี 49.49 59.30 52.02 53.60 43.23 42.12 37.63 39.69 40.30 42.42 36.14 39.62 40.48 41.63 37.96 40.02 43.38 46.37 40.94 
ตรำด 48.61 59.46 51.89 53.32 41.99 40.36 34.43 36.93 38.92 40.58 35.23 38.24 39.59 42.06 36.72 39.46 42.28 45.62 39.57 
นครนำยก 45.72 55.54 48.69 49.98 39.61 37.65 32.29 34.98 37.85 37.50 32.38 35.91 38.82 39.26 34.67 37.58 40.50 42.49 37.01 
ปรำจีนบุรี 46.23 55.72 49.21 50.39 39.55 38.47 33.78 36.00 36.23 35.17 31.80 34.40 38.52 39.21 34.57 37.43 40.13 42.14 37.34 
สระแก้ว 44.45 54.49 47.81 48.92 37.90 35.66 30.99 32.81 34.00 35.22 31.13 33.45 37.28 38.44 33.54 36.42 38.41 40.95 35.87 

จำกตำรำงที่ 4.1 แสดงค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภำษำไทย พบว่ำ ศธภ. 9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ทั้ง 
3 ปีกำรศึกษำ โดยจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ ส่วน
จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ ยกเว้นปรำจีนบุรี
สูงกว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2562 และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีควำมขึ้น-ลง ไม่
สม่ ำเสมอ  2) ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ศธภ. 9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ 2 ปีกำรศึกษำ คือปีกำรศึกษำ 
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2561 และ 2562 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีควำมขึ้น-ลง ไม่สม่ ำเสมอ ส่วนจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ จังหวัดที่เหลือมีค่ำคะแนนเฉลี่ย
ต่ ำกว่ำระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง  3) คณิตศำสตร์ 
พบว่ำ ศธภ. 9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ ทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีควำมขึ้น-ลง ไม่สม่ ำเสมอ โดยจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีควำมขึ้น-ลง ไม่สม่ ำเสมอ ส่วน
จังหวัดปรำจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ส ำหรับจังหวัด
นครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2562 และเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 4) วิทยำศำสตร์ พบว่ำ ศธภ. 9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีควำมขึ้น-ลง ไม่สม่ ำเสมอ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำดมีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ ส ำหรับจังหวัดที่เหลือ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
และทุกจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีควำมขึ้น-ลง ไม่สม่ ำเสมอ 
 
แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ. 9 จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปี
กำรศึกษำ ส่วนนครนำยก ปรำจีนบุรี  และสระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ. 9 (X̅=, 46.78, 56.67, 49.77) จันทบุรี (X̅=49.49, 59.30,52.02) 
ตรำด (X̅=48.61, 59.46, 51.89) นครนำยก (X̅=45.72, 55.54, 49.21) ปรำจีนบุรี (X̅=46.23, 55.72, 49.21) และ 
สระแก้ว (X̅=44.45, 54.49, 47.81) ค่ำคะแนนเฉลี่ยขึ้น-ลง ไม่สม่ ำเสมอ 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 46.58 46.78 49.49 48.61 45.72 46.23 44.45
2561 55.90 56.67 59.30 59.46 55.54 55.72 54.49
2562 49.07 49.77 52.02 51.89 48.69 49.21 47.81

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 
(ยกเว้นในปีกำรศึกษำ 2560 ตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ) และ นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว
มี ค่ ำ ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ต่ ำ ก ว่ ำ ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ทุ ก ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  2 )  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ทั้ ง  3  
ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=35.31, 38.72, 34.42) จันทบุรี (X̅=39.31, 42.12, 37.63) ตรำด (X̅=36.01, 40.36, 
34.43) นครนำยก (X̅=35.00, 37.65, 32.29) ปรำจีนบุรี  (X̅=35.74, 38.47, 33.78) และ สระแก้ว  
(X̅=31.77, 35.66, 30.99) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 36.34 35.51 39.31 36.01 35 35.74 31.77
2561 39.24 38.72 42.12 40.36 37.65 38.47 35.66
2562 34.42 33.89 37.63 34.43 32.29 33.78 30.99

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปี
กำรศึกษำ นครนำยกปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ แบะปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับระดับประเทศ ปรำจีนบุรี และ สระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำและ 2) 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=37.17, 37.50, 32.90) จันทบุรี (X̅=40.30, 42.42, 36.14) 
ตรำด (X̅=38.92,40.58,35.23) นครนำยก (X̅=37.85, 37.50, 32.38) ปรำจีนบุรี (X̅=36.23, 35.17, 31.80) และ 
สระแก้ว (X̅=34.00, 35.22, 31.13) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 37.12 37.17 40.30 38.92 37.85 36.23 34.00
2561 37.50 37.87 42.42 40.58 37.50 35.17 35.22
2562 32.90 33.17 36.14 35.23 32.38 31.80 31.13

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี และตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปี
กำรศึกษำ ส่วน ศธภ.9 นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 
(ยกเว้น ศธภ. 9 ปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับระดับประเทศ) และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
กำรศึกษำ พบว่ำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=38.84, 39.93, 35.40) จันทบุรี (X̅=40.48, 41.63, 37.96) ตรำด (X̅=39.59, 
42.06, 36.72) นครนำยก (X̅=38.82, 39.26, 34.67) ปรำจีนบุรี (X̅=38.52, 39.21, 34.57) และ สระแก้ว (X̅=37.28, 
38.44, 33.54) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 39.12 38.84 40.48 39.59 38.82 38.52 37.28
2561 39.93 39.93 41.63 42.06 39.26 39.21 38.44
2562 35.55 35.40 37.96 36.72 34.67 34.57 33.54

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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4.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ย้อนหลัง 
3 ปี แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขต
ตรวจรำชกำรที่ 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 มีค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 

ประเทศ 48.29 54.42 55.14 52.62 30.45 29.45 33.25 31.05 26.3 30.04 26.73 27.69 32.28 36.1 30.07 32.82 34.33 37.50 36.30 
ศธภ.9 48.01 54.00 54.56 52.19 29.46 28.43 32.15 30.01 28.64 29.25 25.77 27.89 32.03 35.46 29.71 32.40 34.54 36.79 35.55 
จันทบุรี 50.3 57.19 57.18 54.89 30.97 29.94 34.58 31.83 28.71 32.4 28.26 29.79 33.48 37.18 30.58 33.75 35.87 39.18 37.65 
ตรำด 50.06 55.73 57.06 54.28 29.76 28.89 32.78 30.48 27.97 30.68 27.51 28.72 32.57 36.14 30.37 33.03 35.09 37.86 36.93 
นครนำยก 46.82 52.99 54.03 51.28 29.22 28.58 31.63 29.81 29.22 28.94 25.42 27.86 31.55 35.10 29.37 32.01 34.20 36.40 35.11 
ปรำจีนบุรี 47.48 53.15 53.49 51.37 29.21 28.10 32.07 29.79 29.21 27.96 24.70 27.29 31.77 34.83 29.60 32.07 34.42 36.01 34.97 
สระแก้ว 45.96 51.46 52.43 49.95 28.04 26.99 29.99 28.34 28.04 26.95 23.94 26.31 30.83 34.25 28.93 31.34 33.22 34.91 33.82 

 
จำกตำรำงที่ 4.2 แสดงค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภำษำไทย พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตรำดมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) 
ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 3) คณิตศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ย
รวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำ
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 4) วิทยำศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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แผนภูมิที่ 5 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 2) 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=48.01, 54.00, 54.56) จันทบุรี (X̅=50.30, 57.19, 57.18) 
ตรำด (X̅=50.06, 55.73, 57.06) นครนำยก (X̅=46.82, 52.99, 54.03) ปรำจีนบุรี (X̅=47.48, 53.15, 53.49) และ 
สระแก้ว (X̅=45.96, 51.46,52.43) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 48.29 48.01 50.30 50.06 46.82 47.48 45.96
2561 54.42 54.00 57.19 55.73 52.99 53.15 51.46
2562 55.14 54.56 57.18 57.06 54.03 53.49 52.43

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 6 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 
9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จังหวัดจันทบุรี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 
ส่วน ศธภ.9 นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=29.46,28.43, 33.25) จันทบุรี (X̅=30.97, 29.94, 34.58) ตรำด 
(X̅=29.76, 28.89, 32.78) นครนำยก (X̅=29.22, 28.58, 31.63) ปรำจีนบุรี (X̅=29.21, 28.10, 32.07) และ 
สระแก้ว (X̅=28.04, 26.99, 29.99) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 30.45 29.46 30.97 29.76 29.22 29.21 28.04
2561 29.45 28.43 29.94 28.89 28.58 28.10 26.99
2562 33.25 32.15 34.58 32.78 31.63 32.07 29.99

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 7 คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 
9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 
ส่วน ศธภ.9 นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้น 
ศธภ. 9 นครนำยก ปรำจีนบุรี และสระแก้ว ปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ) และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=28.64, 29.25, 25.77) จันทบุรี (X̅=28.71, 32.40, 28.26) ตรำด 
(X̅=27.97, 30.68, 27.51) นครนำยก (X̅=29.22, 28.94, 25.42) ปรำจีนบุรี (X̅=29.21, 27.96, 24.70) และ 
สระแก้ว (X̅=28.04, 26.95, 23.94) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 26.30 28.64 28.71 27.97 29.22 29.21 28.04
2561 30.04 29.25 32.40 30.68 28.94 27.96 26.95
2562 26.73 25.77 28.26 27.51 25.42 24.70 23.94

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    84   |                                                                    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

แผนภูมิที่ 8 คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 
9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 
ส่วน ศธภ.9 นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=32.03, 35.46, 29.71) จันทบุรี (X̅=33.48, 37.18, 30.58) 
ตรำด (X̅=32.57, 36.14, 30.37) นครนำยก (X̅=31.55, 35.10, 29.37) ปรำจีนบุรี (X̅=31.77, 34.83, 29.60) และ 
สระแก้ว (X̅=30.83, 34.25, 28.93) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 32.28 32.03 33.48 32.57 31.55 31.77 30.83
2561 36.10 35.46 37.18 36.14 35.10 34.83 34.25
2562 30.07 29.71 30.58 30.37 29.37 29.60 28.93

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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4.1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขต
ตรวจรำชกำรที่ 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 มีค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ดังนี้ 

 

ตารางที่  4.3 ค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 

รายการ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย

รวม 2560 2561 2562 เฉลี่ย
รวม 2560 2561 2562 

ประเทศ 49.25 47.31 42.21 46.26 34.70 35.16 35.70 35.19 28.31 31.41 29.20 29.64 24.53 30.72 25.41 26.89 29.37 30.51 29.20 29.69 33.23 35.02 32.34 
ศธภ.9 48.10 46.47 41.59 45.39 34.17 34.86 35.48 34.84 27.18 30.49 28.05 28.57 24.74 30.82 25.60 27.05 29.26 30.27 28.88 29.47 32.69 34.58 31.92 
จันทบุรี 48.94 47.35 42.30 46.20 34.44 35.17 35.96 35.19 27.88 31.33 28.77 29.33 25.00 31.79 25.62 27.47 29.36 30.37 28.90 29.54 33.12 35.20 32.31 
ตรำด 48.31 47.87 44.29 46.82 33.76 35.15 36.57 35.16 27.67 31.7 29.58 29.65 23.08 31.37 25.75 26.73 28.34 30.17 29.17 29.23 32.23 35.25 33.07 
นครนำยก 50.32 47.44 43.07 46.94 37.15 35.56 36.96 36.56 33.61 35.65 33.33 34.20 36.39 41.68 36.60 38.22 34.4 32.95 32.13 33.16 38.37 38.66 36.42 
ปรำจีนบุรี 48.19 46.58 41.32 45.36 33.84 35.15 35.00 34.66 26.01 29.47 26.58 27.35 22.6 28.31 23.03 24.65 28.54 29.99 27.94 28.82 31.84 33.90 30.77 
สระแก้ว 45.65 44.13 38.96 42.91 32.46 33.59 33.98 33.34 23.31 26.68 24.50 24.83 19.82 24.86 20.66 21.78 26.96 28.7 27.48 27.71 29.64 31.59 29.12 
 

จำกตำรำงที่ 4.3 แสดงค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภำษำไทย พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี และตรำดมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง 2) สังคมศึกษำฯ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
กำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี และนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจันทบุรี ปีกำรศึกษำ2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 3) ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ย
รวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
นครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโน้มลดลง 4) คณิตศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 5) 
วิทยำศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 
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แผนภูมิที่ 9 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนภูมิที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ส่วนจังหวัด
จันทบุรี ตรำด และนครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจันทบุรีและตรำดมีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยในปีกำรศึกษำ 2560 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 
(X̅=48.10, 46.47, 41.59) จันทบุรี (X̅=48.94, 47.35, 42.30) ตรำด (X̅=48.31, 47.87, 44.29) นครนำยก 
(X̅=50.32, 47.44, 43.07) ปรำจีนบุรี (X̅=48.19, 46.58, 41.32) และ สระแก้ว (X̅= 45.65, 44.13, 38.96) ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 49.25 48.10 48.94 48.31 50.32 48.19 45.65
2561 47.31 46.47 47.35 47.87 47.44 46.58 44.13
2562 42.21 41.59 42.30 44.29 43.07 41.32 38.96

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 10 คะแนนเฉลี่ยวิชำสังคมศึกษำฯ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 

 
 จำกแผนภูมิที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำสังคมศึกษำฯ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร

ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำศธภ.9 ตรำด ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจังหวัดตรำดปีกำรศึกษำ 2562 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ) ส่วน
จันทบุรี นครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นปีกำรศึกษำ 2560 จังหวัดจันทบุรี 
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ)  และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=34.17, 34.86, 
35.48) จันทบุรี (X̅=34.44, 35.17, 35.96) ตรำด (X̅=33.76, 35.15 ,36.57) นครนำยก (X̅=37.15, 35.56, 36.96) 
ปรำจีนบุรี (X̅=33.84, 35.15, 35.00) และ สระแก้ว (X̅=32.46, 33.59, 33.98) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 34.7 34.17 34.44 33.76 37.15 33.84 32.46
2561 35.16 34.86 35.17 35.15 35.56 35.15 33.59
2562 35.70 35.48 35.96 36.57 36.96 35.00 33.98

คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 11 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จำกแผนภูมิที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำ
กว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจังหวัดตรำดในปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศ) ส่วนจังหวัดนครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=27.18, 30.49, 28.05) จันทบุรี (X̅=27.88, 31.33, 28.77) ตรำด 
(X̅=27.67, 31.70, 29.58) นครนำยก (X̅=33.61, 35.65, 33.33) ปรำจีนบุรี (X̅=26.01, 29.47, 26.58) และ 
สระแก้ว (X̅=23.31, 26.68, 24.50) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 28.31 27.18 27.88 27.67 33.61 26.01 23.31
2561 31.41 30.49 31.33 31.70 35.65 29.47 26.68
2562 29.20 28.05 28.77 29.58 33.33 26.58 24.50

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 12 คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

จำกแผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด และนครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจังหวัดตรำดปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ)ส่วน
จังหวัดปรำจีนบุรี และสระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=24.74, 30.82, 25.60) จันทบุรี (X̅=25.00, 31.79, 25.62) ตรำด (X̅=23.08, 31.37, 
25.75) นครนำยก (X̅=36.39, 41.68, 36.60) ปรำจีนบุรี (X̅=22.60, 28.31, 23.03) และ สระแก้ว (X̅=19.82, 
24.86, 20.66) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำย
ก

ปรำจีนบุ
รี

สระแก้ว

2560 24.53 24.74 25.00 23.08 36.39 22.60 19.82
2561 30.72 30.82 31.79 31.37 41.68 28.31 24.86
2562 25.41 25.60 25.62 25.75 36.60 23.03 20.66

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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แผนภูมิที่ 13 คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จำกแผนภูมิที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี และสระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำ
กว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ส่วนจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 
2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=29.26, 30.27, 28.88) จันทบุรี (X̅=29.36, 30.37, 
28.90) ตรำด (X̅=28.34, 30.17, 29.17) นครนำยก (X̅=24.40, 32.95, 32.13) ปรำจีนบุรี (X̅=28.54, 29.99, 27.94) 
และ สระแก้ว (X̅= 26.96, 28.70, 27.48) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2560 29.37 29.26 29.36 28.34 34.40 28.54 26.96
2561 30.51 30.27 30.37 30.17 32.95 29.99 28.70
2562 29.20 28.88 28.90 29.17 32.13 27.94 27.48

คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
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4.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2562 แยกตามสังกัด 
ตารางที่ 4.4  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 

2561-2562 ภำพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ระดับประเทศ 55.90 49.07 39.24 34.42 37.50 32.90 39.93 35.55 43.14 37.99 
กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 49.18 39.40 34.64 37.80 33.13 40.09 35.68 43.33 38.16 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 49.77 38.72 33.89 37.87 33.17 39.93 35.40 43.29 38.06 
ระดับจังหวัด           

- จันทบุรี 59.30 52.02 42.12 37.63 42.42 36.14 41.63 37.96 46.37 40.94 
- ตรำด 59.46 51.89 40.36 34.43 40.58 35.23 42.06 36.72 45.62 39.57 
- นครนำยก 55.54 48.64 37.65 32.29 37.50 32.38 39.26 34.67 42.49 37.00 
- ปรำจีนบุรี 55.72 49.21 38.47 33.78 35.17 31.80 39.21 34.57 42.14 37.34 
- สระแก้ว 54.49 47.81 35.66 30.99 35.22 31.13 38.44 33.54 40.95 35.87 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 56.46 49.68 36.64 31.97 37.56 33.09 39.75 35.04 42.60 37.45 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 56.46 49.68 36.64 31.97 37.56 33.09 39.75 35.04 42.60 37.45 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 59.76 51.28 47.52 40.94 42.37 34.79 42.34 37.42 47.99 41.11 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 63.52 59.29 43.57 57.80 46.43 44.86 42.93 47.68 49.11 52.41 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 42.40 39.45 29.65 24.95 27.08 25.48 30.52 30.14 32.41 30.01 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 53.09 45.92 33.26 28.06 31.83 28.24 36.39 37.97 38.64 35.05 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 46.52 41.96 29.73 26.18 28.26 28.03 33.92 28.51 34.61 31.17 

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

http://www.niets.or/
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4.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2562 แยกตามสังกัด 

ตารางที่ 4.5  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2561-2562 ภำพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ระดับประเทศ 54.42 55.14 29.45 33.25 30.04 25.41 36.10 30.07 37.50 35.97 
กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 55.63 29.75 33.69 30.48 25.83 36.42 30.25 37.90 36.35 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 54.56 28.43 32.15 29.25 25.60 35.46 29.71 36.79 35.51 
ระดับจังหวัด           

- จันทบุรี 57.19 57.18 29.94 34.59 32.40 25.62 37.18 30.58 39.18 36.99 
- ตรำด 55.73 57.06 28.89 32.78 30.68 25.75 36.14 30.37 37.86 36.49 
- นครนำยก 52.99 54.03 28.58 31.63 28.94 36.60 35.10 29.37 36.40 37.91 
- ปรำจีนบุรี 53.15 53.49 28.10 32.07 27.96 23.03 34.83 29.60 36.01 34.55 
- สระแก้ว 51.46 52.43 26.99 29.99 26.95 20.66 34.25 28.93 34.91 33.00 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.04 55.05 27.76 31.95 27.69 24.08 36.43 29.79 37.71 35.22 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 55.70 56.37 29.22 33.31 30.77 24.10 36.25 30.20 37.99 36.00 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 51.44 52.36 26.37 29.17 26.08 16.50 34.24 28.95 34.53 31.75 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 55.89 55.81 29.86 34.89 31.12 24.63 36.03 30.29 38.23 36.41 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 73.53 68.17 51.32 57.15 54.26 50.08 47.48 34.75 56.65 52.54 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 45.35 43.92 25.66 27.83 25.19 14.77 32.00 26.28 32.05 28.20 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 48.95 49.49 26.35 28.72 25.67 18.11 32.55 28.35 33.38 31.17 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 57.86 57.36 25.81 31.38 25.50 15.39 34.53 28.44 35.93 33.14 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 38.39 40.21 27.39 27.93 21.24 16.04 27.39 26.90 28.60 27.77 
กรมยุทธศึกษำทหำร กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด      68.06    68.06 

ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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4.1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2562 แยกตามสังกัด 

 

ตารางที่ 4.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561-2562 ภำพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ระดับประเทศ 47.31 42.21 35.16 35.70 35.16 29.20 31.41 25.41 30.72 29.20 35.95 33.13 
กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 42.67 35.37 35.94 35.37 29.59 31.89 25.83 31.28 29.44 36.35 33.51 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 41.59 34.86 35.49 34.86 28.05 30.49 25.60 30.82 28.88 35.50 32.68 
ระดับจังหวัด             

- จันทบุรี 47.35 42.30 35.17 35.96 31.33 28.77 31.79 25.62 30.37 28.90 35.20 33.16 
- ตรำด 47.87 44.29 35.15 36.57 31.70 29.58 31.37 25.75 30.17 29.17 35.25 34.05 
- นครนำยก 47.44 43.07 35.56 36.96 35.65 33.33 41.68 36.60 32.95 32.13 38.66 37.49 
- ปรำจีนบุรี 46.58 41.32 35.15 35.00 29.47 26.58 28.31 23.03 29.99 27.94 33.90 31.48 
- สระแก้ว 44.13 38.96 33.59 33.98 26.68 24.50 24.86 20.66 28.70 27.48 31.59 29.53 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 46.74 42.05 34.84 35.63 34.84 27.46 29.73 24.08 29.10 28.68 35.05 32.31 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ (สพม.) 46.76 42.08 34.85 35.65 34.85 27.47 29.74 24.10 29.13 28.69 35.07 32.33 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ (สพป.) 39.50 29.33 29.44 29.10 29.44 24.50 24.72 16.50 15.28 25.33 27.68 24.86 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 46.72 41.85 33.47 35.39 34.31 28.58 31.27 24.36 28.48 28.15 34.85 32.55 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 67.06 57.78 42.71 44.32 42.71 52.08 58.70 50.08 76.77 43.17 57.59 51.07 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 38.47 32.41 32.11 30.05 32.11 21.70 21.79 14.77 20.17 24.00 28.93 24.73 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 36.81 36.39 31.27 32.38 31.27 23.05 23.74 18.11 20.64 25.70 28.75 27.48 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 41.31 35.85 32.58 31.11 32.58 23.48 25.48 15.39 19.85 22.67 30.36 26.46 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28.00 23.75 28.56 28.67 28.56 20.31 19.31 16.04 15.56 25.17 24.00 22.19 
กรมยุทธศึกษำทหำร กองบัญชำกำร
ทหำรสูงสุด 51.38 44.09 38.33 39.62 38.33 45.63 52.20 68.06 75.29 39.61 51.11 49.35 

ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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4.1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกระดับชั้น ตามจังหวัด และหน่วยงานที่สังกัด  
 
 
 
 
ตารางที่ 4.7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 50.55 36.64 34.02 36.56 39.44 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 49.77 33.89 33.17 35.40 38.06 

ระดับจังหวัด จันทบุรี 52.02 37.63 36.14 37.96 40.94 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 52.85 37.21 37.51 38.6 41.54 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 52.85 37.21 37.51 38.6 41.54 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 52.13 42.16 35.75 38.66 42.18 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 50.91 50.31 35.00 48.41 46.16 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 40.79 24.93 26.08 30.45 30.56 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 47.52 28.98 28.85 32.31 34.42 

- กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 42.23 26.77 27.59 30.51 31.78 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 

 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 4.8  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดตรำด 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 38.67 34.42 32.90 35.55 35.39 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 38.75 34.64 33.13 35.68 35.55 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 39.92 36.64 34.02 36.56 36.79 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 39.20 33.89 33.17 35.40 35.42 

ระดับจังหวัด ตรำด 40.92 34.43 35.23 36.72 36.83 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 40.45 32.58 34.45 36.24 35.93 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 40.45 32.58 34.45 36.24 35.93 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 45.52 47.03 40.76 40.73 43.51 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 29.83 25 24.00 29.37 27.05 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 35.27 26.96 32.28 33.48 32.00 

- กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 40.75 25.5 30.50 28.28 31.26 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.9  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 38.67 34.42 32.90 35.55 35.39 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 38.75 34.64 33.13 35.68 35.55 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 39.29 35.03 33.29 35.85 35.87 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 39.20 33.89 33.17 35.40 35.42 

ระดับจังหวัด นครนำยก 38.32 32.29 32.38 34.67 34.42 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 37.95 30.68 31.83 33.99 33.61 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 37.95 30.68 31.83 33.99 33.61 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 38.70 36.59 33.68 36.28 36.31 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 48.49 58.39 45.64 47.62 50.04 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 36.20 27.06 28.71 31.92 30.97 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 

สกอ. : สำธิต มศว.องครักษ์ 
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ตารางที่ 4.10  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 50.55 36.64 34.02 36.56 39.44 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 49.77 33.89 33.17 35.4 38.06 

ระดับจังหวัด ปรำจีนบุรี 49.21 33.78 31.80 34.57 37.34 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 48.97 30.39 31.24 33.71 36.08 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 48.97 30.39 31.24 33.71 36.08 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 50.44 39.78 33.33 36.51 40.02 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 43.06 25.94 26.61 29.69 31.33 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.11  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 49.18 34.64 33.13 35.68 38.16 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 50.55 36.64 34.02 36.56 39.44 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 49.77 33.89 33.17 35.40 38.06 

ระดับจังหวัด สระแก้ว 47.81 30.99 31.13 33.54 35.87 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 47.54 29.28 30.85 33.12 35.20 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 47.54 29.28 30.85 33.12 35.20 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 50.74 41.19 34.69 36.73 40.84 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 46.14 29.31 27.48 32.86 33.95 

- กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 40.69 25.87 28.03 27.24 30.46 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.12  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 55.97 34.15 27.19 30.24 36.89 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.56 32.15 25.77 29.71 35.55 

ระดับจังหวัด จันทบุรี 57.18 34.58 28.26 30.58 37.65 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 57.72 34.95 28.92 30.88 38.12 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 59.03 36.50 30.55 31.47 39.39 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 54.84 31.53 25.34 29.57 35.32 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 57.98 35.65 28.71 30.77 38.28 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 44.39 27.44 19.61 26.88 29.58 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 51.37 29.42 22.42 27.84 32.76 

- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 57.36 31.38 22.40 28.44 34.90 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 

 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    100   |                                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

 
 

ตารางที่ 4.13  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดตรำด 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 55.97 34.15 27.19 30.24 36.89 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.56 32.15 25.77 29.71 35.55 

ระดับจังหวัด ตรำด 57.06 32.78 27.51 30.37 36.93 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 57.40 32.85 27.69 30.49 37.11 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 58.06 34.08 28.89 30.75 37.95 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 55.42 29.18 24.09 29.70 34.60 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 61.90 38.20 30.64 30.93 40.42 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 43.03 28.56 20.50 25.14 29.31 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 52.23 29.82 24.87 29.21 34.03 

- ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 41.00 26.80 13.60 28.50 27.48 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.14  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 55.06 33.32 26.72 29.91 36.25 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.56 32.15 25.77 29.71 35.55 

ระดับจังหวัด นครนำยก 54.03 31.63 25.42 29.37 35.11 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 54.21 30.79 24.95 29.18 34.78 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 55.47 31.46 25.76 29.29 35.50 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 49.90 28.49 22.20 28.81 32.35 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 51.63 31.70 24.82 29.56 34.43 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 68.17 57.15 45.12 34.75 51.30 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 44.54 27.43 19.64 27.31 29.73 

- ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 53.00 32.00 28.00 48.50 40.38 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.15  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

กลุ่มสำระฯ 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 55.97 34.15 27.19 30.24 36.89 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.56 32.15 25.77 29.71 35.55 

ระดับจังหวัด ปรำจีนบุรี 53.49 32.07 24.70 29.60 34.97 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 53.51 31.43 24.30 29.51 34.69 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 54.60 33.09 25.52 30.06 35.82 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 51.52 28.41 22.06 28.52 32.63 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 54.99 34.89 26.95 30.13 36.74 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 49.75 28.83 21.58 28.84 32.25 

- ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 37.36 28.00 16.73 24.68 26.69 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.16  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 55.63 33.69 27.19 30.25 36.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 55.97 34.15 27.19 30.24 36.89 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.56 32.15 25.77 29.71 35.55 

ระดับจังหวัด สระแก้ว 52.43 29.99 23.94 28.93 33.82 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)      

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 52.99 29.62 23.97 28.94 33.88 

- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 54.51 30.66 25.17 29.16 34.88 
- ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 50.94 28.22 22.34 28.63 32.53 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 56.60 35.63 28.61 30.35 37.80 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 48.88 28.46 21.74 28.27 31.84 

- ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 41.42 28.00 19.00 26.46 28.72 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.17  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 43.93 36.49 30.43 27.06 30.01 33.58 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 

ระดับจังหวัด จันทบุรี 42.30 35.96 28.77 25.62 28.90 32.31 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)       

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 43.08 36.28 29.19 26.46 29.35 32.87 

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 43.08 36.28 29.19 26.46 29.35 32.87 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 38.63 35.05 27.61 22.67 27.40 30.27 

- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 33.96 30.71 21.15 16.25 22.35 24.88 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 34.18 32.36 22.77 14.32 24.67 25.66 

- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 35.85 31.11 23.48 15.39 22.67 25.70 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 

 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 4.18  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดตรำด 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 
ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 
ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 43.93 36.49 30.43 27.06 30.01 33.58 
ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 
ระดับจังหวัด ตรำด 44.29 36.57 29.58 25.75 29.17 33.07 
ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)       

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 44.86 36.84 29.87 26.16 29.32 33.41 
- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 45.17 37.00 29.98 26.36 29.40 33.58 
- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

(สพป.) 29.33 29.10 24.50 16.50 25.33 24.95 
- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 30.55 29.25 22.38 13.00 25.98 24.23 
- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 28.28 29.69 21.33 17.03 23.41 23.95 
- ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 22.75 26.00 19.38 13.75 28.00 21.98 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.19  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 42.59 35.84 29.44 26.03 29.29 32.64 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 

ระดับจังหวัด นครนำยก 43.07 36.96 33.33 36.60 32.13 36.42 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)       

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 42.61 35.75 27.44 22.95 28.72 31.49 

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 42.61 35.75 27.44 22.95 28.72 31.49 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 36.00 33.20 25.84 21.18 26.16 28.48 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 57.78 44.32 52.08 50.08 43.17 49.49 

- กรมยุทธศึกษำทหำร กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 44.09 39.62 45.63 68.06 39.61 47.40 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.20  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 42.59 36.49 30.43 27.06 30.01 33.32 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 

ระดับจังหวัด ปรำจีนบุรี 41.32 35.00 26.58 23.03 27.94 30.77 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)       

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 41.35 35.12 26.58 23.05 28.13 30.85 

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 41.35 35.12 26.58 23.05 28.13 30.85 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 46.08 36.37 29.72 26.94 29.48 33.72 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 35.13 32.56 22.44 17.68 24.76 26.51 

- ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 23.95 29.20 20.50 16.50 24.60 22.95 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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ตารางที่ 4.21  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2562 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับ/สังกัด 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

ระดับกระทรวง : ศึกษำธิกำร 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 

ระดับภำค (ภูมิศำสตร์) 43.93 36.49 30.43 27.06 30.01 33.58 

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 

ระดับจังหวัด สระแก้ว 38.96 33.98 24.50 20.66 27.48 29.12 

ระดับสังกัด (ภำยในจังหวัด)       

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 39.51 34.54 24.72 21.42 27.95 29.63 

- ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 39.51 34.54 24.72 21.42 27.95 29.63 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 42.24 34.93 32.50 21.58 26.91 31.63 

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 37.22 32.37 23.36 18.50 26.20 27.53 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศีกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.22  ภำพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรำยวิชำ จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ N-Net ภำคเรียนที่ 2 

ปีกำรศีกษำ 2561 และ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ในพ้ืนที่ควำมเขตตรวจรำชกำรที่ 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 

ตรำด 41.64 44.26 42.95 40.12 42.14 41.13 41.69 35.92 38.81 

นครนำยก 47.40 50.79 49.10 45.00 38.84 41.92 36.54 34.88 35.71 

ปรำจีนบุรี 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  
ผล N-Net ปี 2562 ใช้ผลสอบของภาคเรียนที่ 2/61 (กุมภาพันธ์ 2562) และ ภาคเรียนที่ 1/62 (สิงหาคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/th
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4.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศีกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 4.23  คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ N-Net ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 รำย

สำระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ควำมเขตตรวจรำชกำรที่ 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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4.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 4.24  คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ N-Net ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 รำย

สำระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ควำมเขตตรวจรำชกำรที่ 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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4.3 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (ภำคผนวก) 
 รุ่นที่ 1  พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 จ ำนวน 1 แห่ง  

1) โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะป่อง (สพป. ตรำด) เลขที่ 80 หมู่ที่ 4 ต ำบลท่ำโสม อ ำเภอเขำสมิง จังหวัด
ตรำด ผู้สนับสนุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  

2) โรงเรียนบ้ำนท่ำตูม (สพป. ปรำจีนบุรี เขต 1) หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำตูม ต ำบล ท่ำตูม อ ำเภอศรีมหำ
โพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี ผู้สนับสนุน บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ มำเก็ตติ้ง จ ำกัด ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 

 รุ่นที่ 2   พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  1) โรงเรียนวัดหนองรี (สพป. นครนำยก) บ้ำนหนองรี  หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนพร้ำว  อ ำเภอบ้ำนนำ  

จังหวัดนครนำยก  ผู้สนับสนุน IKEA  Southeast  Asia (Ikano  Thailand) ร่วมกับ สมำคมเตรียมทหำร  รุ่นที่ 13  
ร่วมกับ  มูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ 

  2) โรงเรียนวัดพุทธิสำร (สพป. สระแก้ว เขต 2)  หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร 
จังหวัดสระแก้ว ผู้สนับสนุน IKEA  Southeast  Asia (Ikano  Thailand) ร่วมกับ สมำคมเตรียมทหำร  รุ่นที่ 13  
ร่วมกับ  มูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ 
  3) โรงเรียนศรีมหำโพธิ (สพม. เขต 7) เลขท่ี 15 หมู่ที่ 9 ต ำบลศรีมหำโพธิ อ ำเภอศรีมหำโพธิ 
จังหวัดปรำจีนบุรี ผู้สนับสนุน บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล จ ำกัด ร่วมกับสมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน 
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4.4 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ (ภำคผนวก) 
4.4.1 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 

โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
1 สฤษดิเดช จันทบุรี 
2 อนุบำลจันทบุรี จันทบุรี 
3 วัดไผ่ล้อม จันทบุรี 
4 วัดทองทั่ว จันทบุรี 
5 วัดเกำะตะเคียน จันทบุรี 
6 วัดเนินยำง จันทบุรี 
7 บ้ำนแก้ว จันทบุรี 
8 วัดสิงห์ จันทบุรี 
9 วัดแสลง จันทบุรี 
10 วัดหนองบัว จันทบุรี 
11 วัดพลับพลำ จันทบุรี 
12 วัดบูรพำพิทยำรำม จันทบุรี 
13 บ้ำนเนินดินแดง จันทบุรี 
14 วัดสำมผำน จันทบุรี 
15 อนุบำลบ้ำนหนองคล้ำ จันทบุรี 
16 วัดร ำพัน จันทบุรี 
17 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี จันทบุรี 
18 วัดหนองคัน จันทบุรี 
19 บ้ำนเจ้ำหลำว จันทบุรี 
20 บ้ำนเขำแก้ววิทยำ จันทบุรี 
21 วัดโพธิ์ลังกำมิตรภำพที่ 171 จันทบุรี 
22 วัดวังหิน จันทบุรี 
23 วัดหนองแหวน จันทบุรี 
24 วัดท่ำแคลง จันทบุรี 
25 วัดช้ำงข้ำม จันทบุรี 
26 บ้ำนคลองลำว จันทบุรี 
27 บ้ำนช่องกะพัด จันทบุรี 
28 วัดขุนซ่อง จันทบุรี 
29 บ้ำนวังไม้แดง จันทบุรี 
30 บ้ำนวังอีแอ่น จันทบุรี 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    114   |                                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
31 บ้ำนหนองเจ๊กสร้อย จันทบุรี 
32 วัดเกวียนหัก จันทบุรี 
33 วัดตะปอนน้อย จันทบุรี 
34 วัดวันยำวล่ำง จันทบุรี 
35 วัดอิมั้ง จันทบุรี 
36 บ้ำนตรอกนอง จันทบุรี 
37 วัดมำบไผ่ จันทบุรี 
38 วัดเวฬุวัน จันทบุรี 
39 วัดตกพรม จันทบุรี 
40 บ้ำนบ่อเวฬุ จันทบุรี 
41 มิตรภำพ 20 จันทบุรี 
42 วัดท่ำหัวแหวน จันทบุรี 
43 วัดบำงกะไชย จันทบุรี 
44 วัดบำงสระเก้ำ จันทบุรี 
45 พลิ้ว จันทบุรี 
46 วัดหนองชิ่ม จันทบุรี 
47 วัดเขำตำหน่วย จันทบุรี 
48 บ้ำนมะขำม จันทบุรี 
49 บ้ำนหนองสลุด จันทบุรี 
50 วัดทุ่งเพล จันทบุรี 
51 วัดขนุน จันทบุรี 
52 วัดทับไทร จันทบุรี 
53 บ้ำนโป่งน้ ำร้อน จันทบุรี 
54 บ้ำนคลองใหญ่ จันทบุรี 
55 บ้ำนปั้นหม้อ จันทบุรี 
56 รำษฎร์พัฒนำสำมัคคี จันทบุรี 
57 บ้ำนประตง จันทบุรี 
58 บ้ำนตำเรือง  จันทบุรี 
59 บ้ำนทรัพย์เจริญ จันทบุรี 
60 บ้ำนทับช้ำง จันทบุรี 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
61 บ้ำนซับตำรี จันทบุรี 
62 บ้ำนจันทเขลม จันทบุรี 
63 วัดตะเคียนทอง จันทบุรี 
ที ่ โรงเรียน สพป. 

1 วัดท้ำวอู่ทอง ปรำจีนบุรี เขต 1 
2 ชุมชนวัดหนองจวง ปรำจีนบุรี เขต 1 
3 วัดหำดสะแก ปรำจีนบุรี เขต 1 
4 วัดประสำธน์รังสรรค์ ปรำจีนบุรี เขต 1 
5 อนุบำลเมืองปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี เขต 1 
6 วัดบำงกระเบำ ปรำจีนบุรี เขต 1 
7 วัดบำงเตย ปรำจีนบุรี เขต 1 
8 อนุบำลวัดบ้ำนสร้ำง ปรำจีนบุรี เขต 1 
9 วัดอินทำรำม ปรำจีนบุรี เขต 1 
10 วัดหนองคุ้ม ปรำจีนบุรี เขต 1 
11 วัดเกำะมะไฟ ปรำจีนบุรี เขต 1 
12 อนุบำลประจันตคำม ปรำจีนบุรี เขต 1 
13 วัดโคกเขื่อน ปรำจีนบุรี เขต 1 
14 บ้ำนแหลมหิน ปรำจีนบุรี เขต 1 
15 วัดล ำดวน ปรำจีนบุรี เขต 1 
16 บ้ำนเนินหอม ปรำจีนบุรี เขต 1 
17 วัดหัวกรด ปรำจีนบุรี เขต 1 
18 วัดกระทุ่มแพ้ว ปรำจีนบุรี เขต 1 
19 บ้ำนบำงขำม ปรำจีนบุรี เขต 1 
20 ชุมชนวัดบำงแตน ปรำจีนบุรี เขต 1 
21 บ้ำนหนองงูเหลือม ปรำจีนบุรี เขต 1 
22 บ้ำนด่ำน ปรำจีนบุรี เขต 1 
23 วัดบ้ำนโนน ปรำจีนบุรี เขต 1 
24 บ้ำนโคกสว่ำง ปรำจีนบุรี เขต 1 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
25 ชุมชนวัดบ้ำนโง้ง ปรำจีนบุรี เขต 1 
26 วัดไผ่งำม ปรำจีนบุรี เขต 1 
27 วัดสัมพันธ์ ปรำจีนบุรี เขต 1 
28 ชุมชนบ้ำนเกำะสมอ (สำมัคคีวิทยำ) ปรำจีนบุรี เขต 1 
29 อนุบำลศรีมโหสถ ปรำจีนบุรี เขต 1 
30 อนุบำลศรีมหำโพธิ ปรำจีนบุรี เขต 1 
31 วัดระเบำะไผ่ ปรำจีนบุรี เขต 1 
32 บ้ำนโป่งตะเคียน ปรำจีนบุรี เขต 1 
33 บ้ำนดงกระทงยำม ปรำจีนบุรี เขต 1 
34 วัดอรัญไพรศรี ปรำจีนบุรี เขต 1 
35 บ้ำนประพำส ปรำจีนบุรี เขต 1 
36 บ้ำนท่ำตูม ปรำจีนบุรี เขต 1 
37 วัดประสำทรังสฤษฎิ์ ปรำจีนบุรี เขต 1 
38 วัดสระดู่(บู่บ ำรุงวิทย์) ปรำจีนบุรี เขต 2 
39 บ้ำนเขำไม้แก้ว ปรำจีนบุรี เขต 2 
40 บ้ำนโนนสะอำด ปรำจีนบุรี เขต 2 
41 บ่อทองวิทยำ ปรำจีนบุรี เขต 2 
42 วัดศรีสวัสดิ์ ปรำจีนบุรี เขต 2 
43 บ้ำนบุเสี้ยว ปรำจีนบุรี เขต 2 
44 บรรหำรวิทยำ ปรำจีนบุรี เขต 2 
45 บ้ำนตรอกปลำไหล ปรำจีนบุรี เขต 2 
46 ไทยรัฐวิทยำ 93 (บ้ำนลำดตะเคียน) ปรำจีนบุรี เขต 2 
47 วัดใหม่พรหมสุวรรณ ปรำจีนบุรี เขต 2 
48 วัดจันทรังษีถำวร ปรำจีนบุรี เขต 2 
49 บ้ำนวังกวำง ปรำจีนบุรี เขต 2 
50 วัดโคกอุดม ปรำจีนบุรี เขต 2 
51 บ้ำนวังบัวทอง ปรำจีนบุรี เขต 2 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
52 บ้ำนโนนแสนสุข ปรำจีนบุรี เขต 2 
53 วัดสำรวนำรำม ปรำจีนบุรี เขต 2 
54 บ้ำนหนองสองห้อง ปรำจีนบุรี เขต 2 
55 ชุมชนบ้ำนทุ่งโพธิ์ ปรำจีนบุรี เขต 2 
56 บ้ำนแก่งดินสอ ปรำจีนบุรี เขต 2 
57 บ้ำนบุพรำหมณ์ ปรำจีนบุรี เขต 2 
ที ่ โรงเรียน สพป. 

1 วัดวังทิพย์พันธาราม นครนำยก 
2 วัดหนองทองทราย นครนำยก 
3 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนำยก 
4 ชลนายกสงเคราะห์ นครนำยก 
5 วัดท่าทราย นครนำยก 
6 อนุบาลนครนายก นครนำยก 
7 วัดวังไทร นครนำยก 
8 วัดสันตยาราม นครนำยก 
9 ชุมชนบ้านคลองเหมือง นครนำยก 
10 วัดศรีจุฬา นครนำยก 
11 วัดคีรีวัน นครนำยก 
12 วันครู 2504 นครนำยก 
13 บ้านดงแขวน นครนำยก 
14 วัดพรหมเพชร นครนำยก 
15 วัดเกาะกา นครนำยก 
16 บ้านโคกสว่าง นครนำยก 
17 วัดโพธิ์ นครนำยก 
18 บ้านบุ่งเข้ นครนำยก 
19 บ้านเขาหัวนา นครนำยก 
20 วัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) นครนำยก 
21 วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) นครนำยก 
22 วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุ

กูล) 
นครนำยก 

23 วัดหนองรี นครนำยก 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
24 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนำยก 
25 ชุมชนวัดป่าขะ นครนำยก 
26 วัดพิกุลแก้ว นครนำยก 
27 บ้านเขาดิน  (แสงสว่างทยา) นครนำยก 
28 วัดกุฎีเตี้ย นครนำยก 
29 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นครนำยก 
30 บ้านท านบ (เลิศสินอนุสรณ์) นครนำยก 
31 วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนำยก 
32 วัดประสิทธิเวช นครนำยก 
33 วัดอรุณรังษี นครนำยก 
34 วัดพลอยกระจ่างศรี นครนำยก 
35 บ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษา

คาร) 
นครนำยก 

36 วัดสุนทรพิชิตาราม นครนำยก 
37 วัดโพธิ์แทน นครนำยก 
38 บ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) นครนำยก 
39 อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) นครนำยก 
ที ่ โรงเรียน สพป. 

1 อนุบำลเขำฉกรรจ์ สระแก้ว 
2 วัดพวงนิมิต สระแก้ว 
3 บ้ำนธำรนพเก้ำ สระแก้ว 
4 บ้ำนพระเพลิง สระแก้ว 
5 อนุบำลวัดสระแก้ว สระแก้ว 
6 บ้ำนคลองผักขม สระแก้ว 
7 บ้ำนท่ำระพำ สระแก้ว 
8 บ้ำนด่ำน (รำษฎรบ ำรุง) สระแก้ว 
9 บ้ำนแสงจันทร์ สระแก้ว 
10 บ้ำนหน้ำสถำนี สระแก้ว 
11 บ้ำนท่ำเกษม สระแก้ว 
12 บ้ำนน้ ำซับเจริญ สระแก้ว 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
13 บ้ำนคลองหินปูน สระแก้ว 
14 อนุบำลวังน้ ำเย็นมิตรภำพ 179 สระแก้ว 
15 ชุมชนบ้ำนตำหลังใน สระแก้ว 
16 บ้ำนมหำเจริญ สระแก้ว 
17 อนุบำลคลองหำด สระแก้ว 
18 มหำธิคุณวิทยำ สระแก้ว 
19 บ้ำนหินกอง สระแก้ว 
20 สำมัคคีรำษฎร์บ ำรุง สระแก้ว 
21 บ้ำนคลองไก่เถื่อน สระแก้ว 
22 บ้ำนนำดี สระแก้ว 
23 บ้ำนซับถำวร สระแก้ว 
24 อนุบำลวังสมบูรณ์ สระแก้ว 
25 บ้ำนคลองยำยอินทร์ สระแก้ว 
26 บ้ำนไพรจิตรวิทยำ สระแก้ว 
27 บ้ำนโคกสูง สระแก้ว 
28 บ้ำนโคกสำมัคคี สระแก้ว 
29 ชุมชนบ้ำนหนองแวง สระแก้ว 
30 สมำคมไลออนส์(บ้ำนอ่ำงศิลำ) สระแก้ว 
31 บ้ำนกุดเกวียน สระแก้ว 
32 บ้ำนโคกเพร็ก สระแก้ว 
33 บ้ำนกะสัง สระแก้ว 
34 บ้ำนโคคลำน สระแก้ว 
35 บ้ำนหนองผักแว่น สระแก้ว 
36 อนุบำลศรีวัฒนำวิทยำ สระแก้ว 
37 ชุมชนบ้ำนแซร์ออ สระแก้ว 
38 บ้ำนท่ำเกวียน สระแก้ว 
39 ช่องกลุ่มวิทยำ สระแก้ว 
40 บ้ำนทับใหม่ สระแก้ว 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
41 บ้ำนซับนกแก้ว สระแก้ว 
42 ไทยรัฐวิทยำ(บ้ำนหวยโจด) สระแก้ว 
43 บ้ำนบุกะสัง สระแก้ว 
44 บ้ำนโป่งคอม สระแก้ว 
45 ร่มเล้ำ สระแก้ว 
46 บ้ำนท่ำช้ำง สระแก้ว 
47 บ้ำนหนองสังข์ สระแก้ว 
48 บีกริม สระแก้ว 
49 สระปทุม สระแก้ว 
50 บ้ำนท่ำข้ำม สระแก้ว 
51 ส.ไทยเสรีอุตสำหกรรม3 สระแก้ว 
52 บ้ำนหันทรำย สระแก้ว 
53 นิคมสงเครำะห์2 สระแก้ว 
54 ชุมชนบ้ำนใหม่หนองไทร สระแก้ว 
55 บ้ำนตุ่น สระแก้ว 
56 เมืองไผ่ สระแก้ว 
57 บ้ำนหนองผักบุ้ง สระแก้ว 
58 อนุบำลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 
59 อพป.คลองน้ ำใส สระแก้ว 
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4.4.2 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ที ่ โรงเรียน สพม.17 
1 แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี 
2 แหลมสิงห์วิทยาคม จันทบุรี 
3 มะขามสรรเสริญ จันทบุรี 
4 คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี 
5 คลองพลูวิทยา จันทบุรี 
6 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี 
7 เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี 
8 โป่งน้ าร้อนวิทยาคม จันทบุรี 
9 หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี 
10 ตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี 
11 ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี 
12 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล จันทบุรี 
13 นายายอามพิทยาคม จันทบุรี 
14 มัธยมท่าแคลง จันทบุรี 
15 สอยดาววิทยา จันทบุรี 
16 ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี 
ที ่ โรงเรียน สพม.7 
1 ไทยรัฐวิทยำ 7 ปราจีนบุรี 
2 ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี 
3 กบินทร์วิทยำ ปราจีนบุรี 
4 ประจันตรำษฎร์บ ำรุง ปราจีนบุรี 
5 กรอกสมบูรณ์วิทยำคม ปราจีนบุรี 
6 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
7 มณีเสวตอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี 
8 โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ  นครนายก 
9 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์

วิทยาคม 
นครนายก 

10 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ นครนายก 
11 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก 
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4.5 รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 10 คน) 
รำยชื่อโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยกว่ำ 10 คน  เขตตรวจรำชกำรที่ 9 จ ำแนกตำมเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ  

จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ชื่อโรงเรียน 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 - - - 
 สพป.จันทบุรี เขต 2 - - - 
ตรำด สพป.ตรำด รร.บ้ำนธรรมชำติล่ำง 1 3 
  รร.บ้ำนเนินตำแมว 3 1 
นครนำยก สพป.นครนำยก เขต 1 - - - 
 สพป.นครนำยก เขต 2 - - - 
ปรำจีนบุรี สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 - - - 
 สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2 รร.วัดย่ำนรี 1   9 
สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 - - - 
 สพป.สระแก้ว เขต 2 - - - 

รวมทั้งหมด 2 โรงเรียน    

หมายเหตุ จ านวนครู หมายถึง ข้าราชการครูตามที่กฎหมายก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 179/2563 
เรื่อง  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
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ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์) 
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ระหว่างวันที่  25 – 26, 28  กุมภาพันธ์ และวันที่  9 - 11  มีนาคม  2563 
ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 
            

 

วันที่ หน่วยงาน
ทางการศึกษา 

รายชื่อสถานศึกษา 
รับตรวจ ประเด็นการตรวจฯ 

วัน 25 – 26 กุมภาพันธ์ 63 จังหวัดสระแก้ว 
25 กุมภาพันธ์ 63 
09.00 – 12.00 น. 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว - ประชุมกำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสระแก้ว 

13.00 – 16.30 น. สพป. สระแก้ว 
เขต 1 

โรงเรียนบ้านคลอง
อุดมสุข 
อ.เมืองสระแก้ว 

- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

26 กุมภาพันธ์ 63 
09.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สพป. สระแก้ว 
เขต 1 

โรงเรียนบ้านใหม่
ถาวร 
อ.เมืองสระแก้ว  

- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำที่ดี 

28 กุมภาพันธ์ 63 จังหวัดปราจีนบุรี 
09.00 – 12.00 น. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 

(สถำนที่ : วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี) 
-  ประชุ มกำรตรวจรำชกำร ติ ดตำมกำร
ด ำ เนิ นงำนตำมนโยบำยและจุ ด เน้ นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดปรำจีนบุรี 

13.00 – 16.30 น. สอศ. วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  
อ.เมือง 

- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคี 

9 มีนาคม 63 จังหวัดนครนายก 
09.00 – 12.00 น. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก -  ประชุ มกำรตรวจรำชกำร ติ ดตำมกำร

ด ำ เนิ นงำนตำมนโยบำยและจุ ด เน้ นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดนครนำยก 

13.00 – 16.30 น. สช. โรงเรียนเหลียนหัว 3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน : 
- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย STEM Education 
- กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 
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วันที่ 
หน่วยงาน

ทางการศึกษา 
รายชื่อสถานศึกษา 

รับตรวจ 
ประเด็นการตรวจฯ 

10 มีนาคม 63 จังหวัดจันทบุรี 

09.00 – 12.00 น. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จันทบุรี 

- ประชุมกำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
จังหวัดจันทบุรี 

13.30 – 16.30 น. ส ำนักงำน 
กศน. 

กศน.อ าเภอเมือง 
อ.เมืองจันทบุรี 

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- กำรส่งเสริมอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่ 
 สังคมสูงวัย 
4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

- กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้หรือสร้ำง
อำชีพ 

11 มีนาคม 63 จังหวัดตราด 

09.00 – 12.00 น. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด - ประชุมกำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
จังหวัดตรำด 

13.00 – 16.30 น. สพป. ตรำด โรงเรียนบ้าน
ธรรมชาติล่าง 
อ.แหลมงอบ 

- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
- นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

 

กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9                                                                                    |  135   
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เขตตรวจราชการที่ 9 
(ระดับหน่วยงาน) 
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แบบรายงานข้อมูลประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เขตตรวจราชการที่ 9 
(ระดับสถานศึกษา) 
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รายชื่อสถานศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
Partnership School Project 

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 
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รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 

รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
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เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดสระแก้ว 

การประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
วันที่ตรวจราชการ  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

-------------------- -------------------- 
1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสระแก้ว  

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มุ่งมั่นที่จะบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ
ร่วมกัน โดยผลักดันให้เกิด “ประชำคมกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว” เพ่ือประสำนนโยบำย ทรัพยำกร และกิจกรรม    
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่ระดับภำค และระดับประเทศต่อไป 

2.2 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีและดีมำก 
2.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีนโยบำยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
2.4 โครงสร้ำงและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีควำมเป็นเอกภำพและโปร่งใส 
2.5 สถำนศึกษำในสังกัดน ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมขึ้น 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับประกำศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.2 โอกำสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภำษำกำรสื่อสำรกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (กัมพูชำ) 
 3.3 สภำพสังคมกึ่งชนบทได้รับกำรจัดเป็นเมืองน่ำอยู่ 
 3.4 ทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคัญจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนด้อยโอกำส (เด็กยำกจน,เด็กพิเศษ) 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับประเทศเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงบ่อย กำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ
ไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเท่ำที่ควร 

4.1.2 กำรลงทุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของภำคเอกชนค่อนข้ำงน้อย ส่งผลให้จังหวัดขำดแหล่ง กำรเรียนรู้เพ่ือ
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและทักษะต่ำงๆ เช่น ภำษำต่ำงประเทศ  ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น  

4.1.3 ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีของประเทศยังไม่มีคุณภำพ เช่น สัญญำณอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียรเป็นต้น 
ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 เห็นควรจัดตั้งประชำคมกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบำย ก ำหนดกรอบ

ทิศทำงในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงจริงจัง 
4.2.2 กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ประสำนโรงเรียนเอกชน และโรงเรียน ตชด. ส่งครูเข้ำร่วมด้วย 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
5.2 สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ 3 ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563-2565 กับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงฯ และแผ่นหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
5.3 ผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญและใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสระแก้วฯ เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน 
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5.4 ชี้แจง สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ 3) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563-2565  ให้บุคลำกรทรำบ มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ 

5.5 สร้ำงขวัญก ำลังใจและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีกำรปฏิบัติงำนด้วยเทคนิควิธีกำรใหม่ๆ 
5.6 ขอรับกำรสนับสนุน มีทรัพยำกรอย่ำงพอเพียงต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยในพ้ืนที ่

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : 
 6.1 กำรแก้ไขปัญหำด้ำนงบประมำณ ในกำรบริหำรจัดกำร ให้เอำเป้ำหมำยในพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
 6.2 เน้นสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรท ำงำนระดับภูมิภำคกับกำรท ำงำนในพ้ืนที่ 

6.3 ให้ควำมส ำคัญกับระบบดูแลผู้ออกกำรศึกษำกลำงคัน 
6.4 ขอให้ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ดูแลนักศึกษำออกกลำงคัน 
6.5 เน้นที่ต้นทำงหรือ โรงเรียนที่ผู้เรียนออกจำกระบบ เป็นส ำคัญ 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9                                                                                    |  183   
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เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดสระแก้ว 

ชื่อสถาบันการศึกษา  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

วันที่ตรวจราชการ  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 ครูให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน 

2.2 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและก ำกับ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
2.3 โรงเรียนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่ำงดี 
 3.2 หน่วยงำนและองค์กร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
 3.3 กำรให้บริกำรเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ เพ่ือกำรสืบค้นข้อมูลแก่ครูและนักเรียน มีควำม
สะดวกสบำย 
 3.4 เศรษฐกิจในชุมชนเอ้ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

3.5 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 นโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัดมีมำก จึงท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยได้ตำมที่
ก ำหนดได้ 

4.1.2 โรงเรียนขนำดเล็ก ขำดแคลนบุคลำกร  
4.1.3 อำคำรสถำนที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีสภำพทรุดโทรม 
4.1.4 ครูและบุคลำกรมีภำระงำนมำกเกินไป 
4.1.5 สภำพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นป่ำไม้รก สภำพดินเสื่อม ปลูกพืชผักไม่ค่อยได้ผล 
4.1.6 ควำมกังวลจำกภำระงำนต่ำงๆ ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภำพ

เท่ำทีค่วร  
4.1.7 ควำมเป็นอยู่ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน กำรเลี้ยงดูบุตรหลำน ขำดกำรเอำใจใส่ในเรื่อง

ศีลธรรม ควำมรับผิดชอบ 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 โรงเรียนขนำดเล็กควรมีหลักสูตรและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงเดียวกัน 
4.2.2 กำรจัดสรรงบประมำณต่ำงๆ ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก ควรแยกออกมำพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ และ

ไม่ควรจัดสรรตำมรำยหัว เพรำะบำงเรื่อง บำงกรณี โรงเรียนขนำดเล็กมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

 

 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    184   |                                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 เชิงปริมาณ 
5.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง 6 อ่ำนออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ 
5.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ย O-Net ของโรงเรียนสูงขึ้น 
5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.2.2 นักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ย O-Net ของโรงเรียนสูงขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : 
 6.1 จ ำนวนนักเรียนมีน้อยท ำให้ใช้กระบวนกำรสอนแบบ Active Learning ได้ดี 
 6.2 หน่วยงำนต้นสังกัดให้กำรช่วยเหลือดูแลอุปกรณ์สื่อกำรสอนเพ่ือกำรใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ 

6.3 เน้นสร้ำงแรงบันดำลใจ นิสัย/ทักษะรักกำรอ่ำน เพ่ือต่อยอดทักษะอ่ืนๆ 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดสระแก้ว 

ชื่อสถาบันการศึกษา  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

วันที่ตรวจราชการ  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำที่ดี 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 มีนวัตกรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ชื่อนวัตกรรม  “อ่ำนออกต้องเขียนได้ ด้วย
ตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” 

2.2 เป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีผล O-NET สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับ
ทอง 

2.3 ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบคละชั้น รูปแบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) ร่วมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปกติ 

2.4 พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง มีควำมรักและห่วงใยในโรงเรียนของเขำ ส่งผลให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
โรงเรียน ร่วมคิด ร่วมท ำ สนับสนุนด้ำนงบประมำณ ทุกกำรศึกษำ 
 3.2 ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและชุมชนในพ้ืนที่ เครือข่ำยทำงกำรศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนต้นสังกัด
(เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) ให้กำรสนับสนุน ทั้งด้ำนวิชำกำรและบริหำร (จัดครูอัตรำจ้ำงช่วยสอน) 
 3.3 อยู่ใกล้โรงเรียนประจ ำจังหวัด เกิดกำรแข่งขันเชิงพัฒนำ เป็นทำงเลือกของผู้ปกครองและนักเรียน 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 มีครูไม่ครบชั้น ท ำให้นักเรียนขำดโอกำส และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
4.1.2 ห้องเรียนไม่เพียงพอในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคมำกเกินไป  จึงท ำให้งบประมำณที่จะน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนน้อย

ไม่เพียงพอ 
4.1.4 ไม่มีห้องน้ ำ ห้องส้วม ส ำหรับเด็กปฐมวัย  
4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ควรจัดครูให้ครบชั้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
4.2.2 ควรจัดสรรงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคแยกจำกงบประมำณรำยหัวนักเรียน 
4.2.3 ควรจัดสรรงบประมำณสิ่งก่อสร้ำงประเภทอำคำรเรียนให้โรงเรียนขนำดเล็กที่มีห้องเรียนไม่เพียงพอ 
4.2.4 ควรจัดสรรงบประมำณสร้ำงห้องน้ ำ ห้องส้วมส ำหรับเด็กปฐมวัยให้แก่โรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัย 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษำต้องมีพัฒนำกำรทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ สติปัญญำเหมำะสมกับวัย 
5.2 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ไหว้สวย แต่งกำยดี มีระเบียบ ซื่อสัตย์ มีจิตอำสำ รักควำม

สะอำด 
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5.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นในทุกระดับชั้น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน และมีผลสอบ RT ที่สูงขึ้น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ NT ที่สูงขึ้น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้น 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 4, 5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้น 

 5.4 นักเรียนทุกชั้นสำมำรถพูดและใช้ภำษำอังกฤษได้เหมำะกับช่วงวัย 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
 6.1 ส่งเสริมให้มีกำรได้รับควำมช่วยเหลือ ควำมร่วมมือ จำกเครือข่ำย สังคม อย่ำงต่อเนื่อง 
 6.2 กำรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มั่นคงยั่งยืน แม้ตัวผู้บริหำรหรือบุคลำกรย้ำยสับเปลี่ยน 

6.3 กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ น ำเสนอคุณภำพสถำนศึกษำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 
การประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

วันที่ตรวจราชการ  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดปรำจีนบุรี  

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 มีประชำคมกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community: PEC) 
ปัจจุบัน PEC ต่อยอดเป็น จังหวัดต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร หรือ ปรำจีนบุรีโมเดล 

2.2 มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี พ.ศ.2562-2565 ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำของจังหวัด
ปรำจีนบุรี 

2.3 มีเครื่องมือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี พ.ศ.2562-2565 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 มีควำมร่วมมือโดยใช้รูปแบบประชำรัฐ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
 3.2 มีกำรประสำนงำนที่เข้มแข็งระหว่ำงศึกษำธิกำรภำค 9 และศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 งบประมำณ ล่ำช้ำ และไม่เพียงพอ 
4.1.2 บุคลำกรไม่เพียงพอ 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 กระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวง จัดสรรงบประมำณสนับสนุน 
4.2.2 กระทรวง ส ำนักงำนปลัดกระทรวง จัดสรรบุคลำกรเพ่ิมเติมให้ครบตำมโครงสร้ำง 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำนในจังหวัดปรำจีนบุรี ด ำเนินงำนขับเคลื่อน ตำมแผนพัฒนำ

กำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี พ.ศ.2562-2565 โครงกำรหลัก และโครงกำรรอง 
5.2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี พ.ศ.2562-2565 

โครงกำรหลัก และโครงกำรรอง 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : 
 6.1 กำรแก้ไขปัญหำด้ำนงบประมำณ ในกำรบริหำรจัดกำร ให้เอำเป้ำหมำยในพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
 6.2 เน้นสร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรท ำงำนระดับภูมิภำคกับกำรท ำงำนในพ้ืนที่ 
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7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1  เขตตรวจราชการที่ 9                                                                                    |  189   
 
 

บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 

ชื่อสถาบันการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

-------------------- -------------------- 
1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคี 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 มีอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่พร้อมต่อกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร 

2.2 อยู่ใกล้เขตอุตสำหกรรม จึงมีสถำนประกอบกำรที่มีมำตรฐำนส ำหรับกำรฝึกวิชำชีพ และกำรท ำงำน
ของนักเรียน นักศึกษำ 

2.3 บรรยำกำศสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำสวยงำมเป็นระเบียบ 
2.4 มีจ ำนวนบุคลำกรที่เพียงพอพร้อมต่อกำรพัฒนำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพ/วิชำกำรที่

หลำกหลำย 
2.5 มีวิสัยทัศน์ พันธะกิจ ที่เด่นชัดในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กร สู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
2.6 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมุ่งเน้นในกำรจัดหำอำจำรย์ตำมคุณวุฒิที่เป็น

อำจำรย์พิเศษ และกำรจัดคนให้เหมำะสมกับงำน 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 ได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำกโรงงำนอุตสำหกรรม และแหล่งชุมชนในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี 
 3.2 มีสถำนประกอบกำรรองรับกำรฝึกงำน ฝึกอำชีพ ของนักเรียนนักศึกษำ 
 3.3 จังหวัดปรำจีนบุรี มีแนวโน้มของกำรเจริญเติบโตของภำคอุตสำหกรรมที่สูงขึ้น 

3.4 วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องจนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำตรีได้ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
4.1.2 อัตรำกำร Drop Out ของนักเรียน นักศึกษำยังอยู่ในระดับสูง 
4.1.3 สื่อกำรเรียนกำรสอน และครุภัณฑ์กำรศึกษำที่ทันสมัยยังไม่เพียงพอ 
4.1.4 บุคลำกรมีภำระงำนสอนมำก และต้องท ำหน้ำที่สำยสนับสนุนด้วยท ำให้ไม่มีเวลำไปพัฒนำด้ำนเทคนิค

กำรสอนที่หลำกหลำย โดยกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
4.1.5 สถำนศึกษำที่ร่วมจัดกำรศึกษำรูปแบบทวิภำคีรับนักศึกษำฝึกงำน แต่ปริมำณรับเข้ำท ำงำนมีน้อยมำก 
4.1.6 กำรปรับหลักสูตรของสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ รวมทั้งครูผู้สอนต้องช่วยเติมเต็มกำรศึกษำ 

ให้ตรงตำมสมรรถนะหลักสูตร 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 จัดสรรอัตรำก ำลังต ำแหน่งข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำรมำทดแทนต ำแหน่งครูพิเศษและ

เจ้ำหน้ำที่ชั่วครำว ให้มีควำมมั่นคงและเพ่ิมขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ลดอัตรำกำรย้ำย-ออกซึ่งส่งผลส ำคัญต่อ
กำรจัดกำรศึกษำ 
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4.2.2 จัดสรรงบประมำณกำรจ้ำงบุคลำกรของสถำนศึกษำ เพ่ือสถำนศึกษำจะได้น ำงบประมำณในกำรจ้ำง
บุคลำกร ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

4.2.3 จัดสรรงบประมำณซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำ งบลงทุน(สิ่งก่อสร้ำง) เพ่ือให้
สอดคล้องกับจ ำนวนนักศึกษำท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน นักศึกษำมีคุณภำพตำมภำคอุตสำหกรรม 
5.2 ลดอัตรำกำร Drop Out ของนักเรียน นักศึกษำให้มีปริมำณลดลง 
5.3 เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีให้มีจ ำนวนสำขำท่ีเพ่ิมขึ้น 

 5.4 จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน นักศึกษำให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย 10 กลุ่มอุตสำหกรรม ใน
อุตสำหกรรม First s-curve และ New s-curve ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพัฒนำพิเศษ EEC 
 5.5 ส่งเสริมกำรท ำวิทยฐำนะให้กับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
 6.1 ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง ลดกำรออกกลำงคัน (ระหว่ำงฝึกงำน) ของ
นักศึกษำ 
 6.2 ปัญหำกำรศึกษำในปัจจุบันมีแต่ยอดผลิตนักศึกษำ มีแต่ Supply ขำดข้อมูล Demand 

6.3 บทบำทสถำนศึกษำ เน้นกำรสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนของผู้เรียนให้แข็งแกร่ง ส ำหรับนิสัยอุตสำหกรรม 
และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี สถำนประกอบกำรจะด ำเนินกำรร่วมพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 

6.4 ทวิภำคี คือแนวทำงแก้ปัญหำกำรตำมทันเทคโนโลยีของสถำบันอำชีวศึกษำที่มีประสิทธิภำพ     
ในปัจจุบัน 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดนครนายก 

การประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
วันที่ตรวจราชการ  9 มีนาคม  พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดนครนำยก 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดนครนำยก มุ่งมั่นบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ
ร่วมกัน ภำยใต้แผนกำรศึกษำจังหวัดแบบบูรณำกำร 

2.2 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำร มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ด้วยรูปแบบองค์คณะ 4 บอร์ดบริหำร 
ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.3 ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำรและจังหวัด ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง 

2.4 บุคลำกรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก มีควำมรู้ 
ประสบกำรณ์สูง เข้ำใจบริบทของพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำเกิดประสิทธิผล 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 มีโรงเรียนซึ่งอยู่ในโครงกำรของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี “กองทุนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร (กพด.)” ในพ้ืนที่จังหวัดนครนำยก จ ำนวน 20 
โรงเรียน 
 3.2 กำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร เช่น กำรสนับสนุนจำก
กระทรวงมหำดไทย (งบประมำณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด) เพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 
 3.3 ภูมิศำสตร์ทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์น่ำอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม                 
มีภูมิปัญญำท้องถิ่น สถำนประกอบกำรหลำกหลำย ส่งผลต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 กำรขับเคลื่อนกิจกรรมในบำงโครงกำรต้องร่วมปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอ่ืน กำรล ำดับควำมส ำคัญของ
แต่ละหน่วยงำน 

4.1.2 ขำดทรัพยำกรบุคคลตำมโครงสร้ำง และบุคลำกรที่มีอยู่ปฏิบัติงำนหลำยด้ำนส่งผลต่อประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 

4.1.3 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับจังหวัดทุกสังกัดยังมีข้อจ ำกัด 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 กระทรวง/หน่วยงำนต้นสังกัดให้กำรสนับสนุน งบประมำณ เพ่ือให้สำมำรถขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.2.2 จัดบุคลำกรให้เป็นไปตำมกรอบโครงสร้ำง 
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4.2.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับจังหวัดทุกสังกัดควรก ำหนด เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพร่วมกัน      
ในภำพรวมระดับจังหวัด 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 กำรศึกษำที่มีคุณภำพ - กำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิต ครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5.2 ร่วมกันด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำ พัฒนำจังหวัดนครนำยก เป็นเมืองน่ำอยู่ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ           

ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : 
 6.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก ในฐำนะส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด ดูแลเรื่อง       
ค่ำยลูกเสือ กฎระเบียบของงำนลุกเสือในพ้ืนที่ 
 6.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก ดูแล ส่งเสริมกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนงำนลุกเสือให้มีควำม
เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด 

6.3 บูรณำกำรโครงกำรพระรำชด ำริมำพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
6.4 กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน รูปแบบประชำคม และ กศจ. มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ

ระดับจังหวัด 
6.5 กำรบริหำรจัดกำรหรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน และตั้งเป้ำหมำยเดียวกัน 
6.6 จัด Priority โรงเรียนขนำดเล็ก ล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เน้นให้ควำมส ำคัญกลุ่มผู้เรียนที่ด้อยโอกำส 
6.7 กำรจัดกำรศึกษำทวิภำคี นอกจำกพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพแล้ว ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ “นิสัย

อุตสำหกรรม” หรือ Soft Skill ด้วย 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดนครนำยก 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดจันทบุรี 

การประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
วันที่ตรวจราชการ  10  มีนาคม  พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดจันทบุรี 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 จัดตั้งคณะท ำงำนบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี Chanthaburi Provincial Education 
Community หรือ C-PEC ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำแบบบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ      
ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน 

2.2 กำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กรในกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ C_RACE-1 "พร้อมปรับกระบวน
ทัศน์ รับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสร้ำงสรรค์ มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นหนึ่ง" 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน ของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดทุกกระทรวง เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ จุดเน้นและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 3.2 เป็นหนึ่งในจังหวัดที่่อยู่ภำยใต้คณะท ำงำนประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Human Development Center (EEC-HDC) 
 3.3 ได้รับกำรพิจำรณำ เป็นเมืองกีฬำยอดเยี่ยมประจ ำปี 2562 (Sports City) จำกกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ในกลุ่มที่ 1 ด้ำนกีฬำเชิงสุขภำพ ออกก ำลังกำย ซึ่งเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและส่งเสริมเศรษฐกิจ ในด้ำน
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกีฬำ กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 ไม่สำมำรถนิเทศ ก ำกับ ติดตำม นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงได้ครอบคุลมทุกสังกัด ได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

4.1.2 บุคลำกรไม่ได้รับกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรอย่ำงหลำกหลำย 
4.1.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำบำงหน่วยงำนมีขั้นตอนกำรบริหำรงำนหลำกหลำยขั้นตอนส่งผลให้กำรติดต่อ

ประสำนงำนล่ำช้ำ ไม่ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
4.1.4 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ขำดควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบรำยงำน คู่มือกำรรำยงำนและระบบ

กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ควรมีรูปแบบ/เทคนิค/วิธีกำร ในกำรบูรณำกำร เชื่อมโยง ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับกระทรวง 
4.2.2 ควรมีระบบ/รูปแบบ/วิธีกำรกำร/ขั้นตอน/กระบวนกำร/รำยงำนที่มีควำมทันสมัย 
4.2.3 ควรมีกำรน ำผลกำรรำยงำนกำรตรวจรำชกำร ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน         

และคุ้มค่ำ 
4.2.4 ในระดับกระทรวงควรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย ยุทธศำสตร์กระทรวง 
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5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
บูรณำกำร เชื่อมโยงทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : 
 6.1 บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือควำมเชื่อมโยง ส่งเสริมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของจังหวัด ตลอดจนพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย 
 6.2 ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน 

6.3 จุดมุ่งหมำยส ำคัญ คนไทยต้องได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและส่งเสริมผู้เรียน  
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

6.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบพหุปัญญำ 
6.5 ส่งเสริมครูผู้สอนนักเรียนเรียนรวม ให้มีทักษะควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้พิกำร 
6.6 ปัญหำขำดแคลนงบประมำณมีทุกภำคส่วน ใช้ศักยภำพบุคลำกรครูที่มีวิทยฐำนะมำบริหำรจัดกำร    

ให้เกิดประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ 
6.7 จัด Priority โรงเรียนขนำดเล็ก ล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เน้นให้ควำมส ำคัญกลุ่มผู้เรียนที่ด้อยโอกำส 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดจันทบุรี 

ชื่อสถาบันการศึกษา  กศน.อ าเภอเมืองจันทบุรี 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี 

วันที่ตรวจราชการ  10 มีนาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน / กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค                
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 จัดกิจกรรมกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน
สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง 

2.2 บุคลำกรมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน
กับเครือข่ำย วิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยได้สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมัคคี 

2.3 มีอำคำรเรียน อำคำรส ำนักงำน ห้องประชุมที่เพียงพอท ำให้สำมำรถจัดกิจกรรมได้คล่องตัวหลำกหลำย
มี กศน.ต ำบล ตั้งอยู่ในเขตชุมชนท ำให้สำมำรถจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมพ้ืนที่และสะดวกต่อกำรให้บริกำร              
มีครุภัณฑ์/วัสดุ คอมพิวเตอร์ในกำร สนับสนุนให้นักศึกษำด้ำนเทคโนโลยี ที่เพียงพอ 

2.4 กำรบริหำรงำนมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจมีควำมสอดคล้องกัน มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
อย่ำงชัดเจน มีวิธีกำรบริหำรงำนโดยใช้ระบบ PDCA มีกำรท ำงำนเป็นทีม ด ำเนินกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 มีหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ให้ควำมร่วมมือทั้งในกำรด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัด
กิจกรรมมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้หลำกหลำยวิธีและทั่วถึง ทั้งสำยสำมัญและสำยอำชีพ 
 3.2 ประชำชนและชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อสถำนศึกษำ สภำพสังคม วัฒนธรรม จำรีตประเพณีของชุมชน
สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรม ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรม 
 3.3 นโยบำยขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำให้กับชุมชน และได้รับ      
ควำมร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเนื่องจำกมีนโยบำยสอดคล้องกัน 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 บุคลำกรมีกำรย้ำยหรือลำออกบ่อยครั้ง 
4.1.2 กศน.ต ำบลบำงแห่งมีอำคำรที่ไม่เป็นเอกเทศ 
4.1.3 ประชำชนบำงส่วนมีกำรเคลื่อนย้ำยตำมสถำนที่ท ำงำน ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้              

อย่ำงต่อเนื่อง 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มำช่วยในกำรจัดกิจกรรมทั้งกำรเรียน  
กำรสอนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำต่อเนื่อง และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จะเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้ 
และกระตุ้นให้เห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนเพ่ือพัฒนำตนเอง 
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5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
5.2 กำรศึกษำต่อเนื่อง  ผู้รับบริกำรมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถใช้ชีวิต

ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
5.3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  สำมำรถปลูกฝังให้ผู้รับบริกำร เห็นคุณค่ำ ควำมส ำคัญของกำรอ่ำน กำรสืบค้น

ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 
 5.4 เพ่ิมจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรให้มีจ ำนวนมำกขึ้น 
 5.5 ให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง ตำมสภำพ ปัญหำ และควำมต้องกำร
ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ :  
 6.1 ปัญหำขำดแคลนบุคลำกร และงบประมำณมีทุกภำคส่วน ใช้ศักยภำพบุคลำกรที่มี และหน่วยงำน
สนับสนุนในพ้ืนที่ มำบริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ 
 6.2 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ให้ถึงเป้ำหมำยคือสำมำรถสร้ำงหรือเพ่ิมรำยได้ 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดตราด 

การประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดตราด 
วันที่ตรวจราชการ  11 มีนาคม  พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  กำรตรวจรำชกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวง
ศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดตรำด 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 มีกำรจัดตั้งประชำคมกำรศึกษำจังหวัดตรำด (Trat- PEC : Trat Provincial Education Community) 
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำดเป็นประธำน ในกำรบูรณำกำรงำนด้ำนกำรศึกษำร่วมกัน วัตถุประสงค์หลักในกำร
ก ำหนดกรอบ แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2.2 กำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กร ในกำรขับเคลื่อนงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดตรำด " TRAT HI " 
2.3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรศึกษำพ้ืนที่จั งหวัดตรำด ในรูปแบบขององค์คณะต่ำง ๆ ได้แก่  

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ คณะอนุกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด 

2.4 กำรจัดตั้งเครือข่ำยสนับสนุนงำนวิชำกำร โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด เช่น ชมรมวิจัย
ทำงกำรศึกษำ เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในจังหวัดตรำด 

2.5 มีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด "7 ประเด็นหลัก 9 ประเด็นรอง" เป็นกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำดที่ชัดเจน ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด 

2.6 กำรบูรณำกำรด ำเนินงำนข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำร่วมกันมีควำมเข้มแข็ง หน่วยงำนหลักคือ กศน. 
ซึ่งเข้ำถึงในทุกพ้ืนที่ ส่งต่อข้อมูลหรือประสำนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน เช่น ข้อมูลนักศึกษำ
ออกกลำงคัน ข้อมูลนักศึกษำพิกำร เป็นต้น 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 3.1 อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1) ซึ่งได้รับกำรส่งเสริมในด้ำนต่ำงๆ เช่นโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค ซึ่งส่งผลต่อกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัด เช่น กำรส่งเสริมภำษำจีน และภำษำกัมพูชำ 
 3.2 ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรำด สนับสนุน สถำนที่ 
วัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรมโครงกำรทำงกำรศึกษำ สำธำรณสุขจังหวัดตรำด สนับสนุนด้ำนกำรแพทย์ ในกำรจัด
กิจกรรมของบุคลำกรหรือสถำนศึกษำ  สถำนีต ำรวจภูธรเมืองตรำด สนับสนุนงำนจรำจรและควำมปลอดภัย 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 บุคลำกรไม่ครบตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
4.1.2 กำรด ำเนินงำนตำมภำระหน้ำที่โดยส่วนใหญ่  ถูกจ ำกัดด้วยเงื่อนไขระยะเวลำ รวมทั้ง รำยละเอียด 

ขั้นตอน ส่งผลต่อกำรพัฒนำงำนในเชิงรุก 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ควรมอบอ ำนำจกำรด ำเนินกำรด้ำนงำนบริหำรบุคคลของข้ำรำชกำร  

ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรเอง  อำทิเช่น ด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล ให้ครบตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมขำดแคลนบุคลำกรของหน่วยงำน 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
ก ำหนดเป้ำหมำยหรือกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด เป็นไปตำมกรอบด ำเนินงำน              

7 ประเด็นหลัก 9 ประเด็นรอง เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ : 
 6.1 จุดมุ่งหมำยส ำคัญ คนไทยต้องได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและส่งเสริมผู้เรียน   
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 6.2 ในกำรบริหำรจัดกำรหรือบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน ทุกหน่วยงำนควรตั้งเป้ำหมำยเดียวกันคือผู้เรียน 

6.3 ปัญหำทำงกำรบริหำรเรื่องของกำรขำดแคลนงบประมำณและบุคลำกร มีทุกภำคส่วน ใช้ศักยภำพ
บุคลำกรและควำมเข้มแข็งของประชำคม T-PEC มำบริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ 

6.4 มอบหน่วยงำนระดับภำคและระดับจังหวัด ร่วมกันดูแลตัวชี้วัด KPI แต่ละหน่วยงำน สถำนศึกษำ       
ลดกำรทับซ้อน 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดตรำด 
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บันทึกสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดตราด 

ชื่อสถาบันการศึกษา  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง “ศูนย์ปัญจวิทยาคาร” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

วันที่ตรวจราชการ  11 มีนาคม พ.ศ. 2563  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

2. อัตลักษณ์/จุดแข็ง :  
 2.1 มีควำมพยำยำมระดมสรรพก ำลังทุกภำคส่วน น ำนวัตกรรมกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ในรูปแบบ 
สหวิทยำกำรรวม 5 โรงเรียน ภำยใต้ชื่อ “ศูนย์ปัญจวิทยำคำร” โดยใช้บุคลำกร ทรัพยำกร ในกำรบริหำรจัดกำร
ร่วมกัน และหลอมรวมวัฒนธรรมผู้เรียนให้เป็นเอกภำพทำงกำรศึกษำ ในบริบทของศูนย์ปัญจวิทยำคำร ตั้งแต่         
ปี พ.ศ. 2551 

2.2 ผู้บริหำรหน่วยงำน สถำนศึกษำ ครูและผู้ เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับชุมชน                
และผู้ปกครอง ในกำรส่งเสริมคุณภำพทำงกำรศึกษำในกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก 

3. ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงาน : 
 ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำต่ำงๆ                      
เช่น งบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ้ืนที่บริหำรของโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง งบประมำณจำก พมจ. 
งบประมำณจำกภำคเอกชน โครงกำร CPF อ่ิม สุข ปลูกอนำคต เป็นต้น 

4. ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ : 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค 

4.1.1 สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนบำงคนต้องช่วยเหลือผู้ปกครองใน              
กำรประกอบอำชีพ มีผลให้ขำดเรียนบ่อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ 

4.1.2 เวลำที่ใช้ในกำรสอนไม่ต่อเนื่อง เนื่องจำกปัญหำครูต้องไปร่วมอบรม ไปประชุม และร่วมกิจกรรม
ภำยนอก 

4.1.3 ครูผู้สอนไม่ตรงวิชำเอก  จึงให้ครูที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  ควำมถนัดสอนแทน  ซึ่งอำจพัฒนำผู้เรียน
ได้ไม่เต็มศักยภำพ 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 พยำยำมชี้แจงและขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้เห็นควำมส ำคัญในกำรเรียนของบุตรหลำน 
4.2.2 โรงเรียนพยำยำมจัดกิจกรรมชดเชย โดยให้มีกำรสอนแทนและสอนเสริมให้กับนักเรียนเพ่ือให้

นักเรียนได้เรียนครบตำมหลักสูตร 
4.2.3 แก้ปัญหำบุคลำกรครู โดยขอให้จัดสรรต ำแหน่งครูให้กับโรงเรียนอย่ำงรวดเร็วและเพียงพอในกรณี    

ที่ขำดหรือมีกำรย้ำยออก ควรจัดอัตรำก ำลังครูให้กับโรงเรียนหลักให้เป็นไปตำมเกณฑ์อัตรำก ำลังครู ลดภำระงำน
ของครู 

4.2.4 ควรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณจ ำเป็นเร่งด่วนแก่โรงเรียนลักษณะพิเศษโดยตรงจำกส่วนกลำง 
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5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ปี 2563 – 2564 : 
5.1 ท ำกำรยุบเลิกโรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง ในปีกำรศึกษำ 2563 
5.2 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้ำน ในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของที่ตั้งโรงเรียนบ้ำน

ธรรมชำติล่ำง จัดท ำเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักโฮมสเตย์ และศูนย์จ ำหน่ำยของที่ระลึก O-TOP (ใกล้ท่ำเรือ แหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก ของจังหวัดตรำด) 

5.3 พัฒนำโรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) ศูนย์ปัญจวิทยำคำร ซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล ให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและคุณธรรม สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน 
อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน 

6. ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ :  
 6.1 ผู้บริหำรและผู้แทนชุมชน เป็นตัวจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อน และควำมยั่งยืนของสถำนศึกษำ 
 6.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรส่งเสริมสนับสนุน 

6.3 เน้นกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมยั่งยืนต่อไป 
6.4 กำรแก้ไขปัญหำบำงประกำร เช่น กำรก่อสร้ำงห้องเรียนปฐมวัย เบื้องต้นอำจใช้พลังชุมชนช่วย                

เช่น กำรทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำ 

7. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ : 
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คณะท ำงำน 
 
 

ที่ปรึกษำ 
นายมณฑล    ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
นางพงษ์พิศาล   ชินส าราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 
นายโกเมศ    กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏบิัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 
 
 
คณะท ำงำน 
นางสาวอัจฉรา   ส าราญเฟ่ืองสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
นางประภาวดี   โกสิยารักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางภัทรานิษฐ์   งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
คณะสนับสนุน/ประสำนกำรตรวจรำชกำร 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
 
 
ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นางภัทรานิษฐ์   งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
สรุป วิเครำะห์และเขียนรำยงำนกำรตรวจรำชกำร 
นางภัทรานิษฐ์   งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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