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1.  บันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9    จังหวัดตราด 

ชื่อสถาบันการศึกษา  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

วันที่ตรวจราชการ  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา : การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม 
 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณ์ชญา  ทิพยป์ัจทมติร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.)  
นายธนะชัย  อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด 

รักษาการในต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด 
นางวรรณา  สุภาพุฒ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ตราด 
นางพัชรี  คงชาตรี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.

ตราด  
นายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 
นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตราด 
นางสาววรัทยา  กลมมน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ตราด 
นางสาวณันทิชาภา  ทองหนุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มบุคคล  ศธจ.ตราด 
นางจรรยา  แสงจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

5. ผู้บริหารโรงเรียน  
นายอรรถพร  วงศ์บุปผา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อวิทยาคาร 
นางสาวธิดา  เมฑวะทัต ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 
นายสมพงษ์  เปรมปรียศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
นายวัชรินทร์  ประคองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
นายวีระ  คงกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง 
นายประเวศ  ดีหลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
นางสาวสายพิน  พิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 
นางสุภาวดี  อายุเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ 

  



 
 

 
 

หน่วยงานในพื้นที ่  

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
แทน ผอ.สพป.ตราด 

ดร.สุธี วรประดิษฐ ์ หัวหน้ากลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล  
แทน ผอ.กศน.ตราด 

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัตราด 

ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อ านวยการ สพม. ๑๗ 
นางเบญจวรรณ จิ๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๑๗ 
นางสาวสุกัญญา ชาญพนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.๑๗ 

 
 
 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ : (1-2 หน้า) 

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”  เลขที่ 143 หมู่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ต าบลเขาสมิง อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด 23130  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จันทบุรี-ตราด  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีครูและบุคลกร    ทางการศึกษา
ทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน ครู 53 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 51 คน พนักงานราชการ 2 คน  
ครูอัตราจ้าง - คน  มนีักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 1,043 คน  

           โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยบริหารยึดหลักการบริหาร /เทคนิคการบริหารแบบ 
3+1+1 คือ 3 ระบบคุณภาพ ToPSTAR + MIO (Mindfulness In Organization) + PLC (Professional Learning 
Community) หมายถึง บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ToPSTAR 3 ระบบหลัก คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระดับกิจกรรมนักเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมนักเรียน และน าไปสู่
การปฏิบัติ มีการประเมินปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการเทียบเคียงผลงาน (Benchmarking : BMK) ภายใน
องค์กรและเทียบเคียงกับองค์กรอ่ืน โดยใช้กระบวนการ PLC และ MIO เพ่ือให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข” และมีโครงสร้างการบริหารงาน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล ฝ่าย
งบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายบริหารทั่วไป   

 โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และจัดท าโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้าน ICT  โดยมีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนจ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 เครื่อง 
อัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 1  โรงเรียนจัดให้มี 
“ห้องเรียน DLIT เขาสมิงวิทยาคมฯ” ห้องส าหรับสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Tablet และอุปกรณ์ไร้สาย คอมพิวเตอร์
ส าหรับสืบค้นข้อมูลภายในห้องสมุด และภายในห้องกลุ่มสาระจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักเรียนในการ
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ   

 โรงเรียนพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโดยจัดให้มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย WIFI ครอบคลุมทั่ว
บริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนและครูทุกคนเป็นสมาชิกระบบจัดการการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถ
เชื่อมต่อระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มีเครื่อง server ส าหรับให้บริการนักเรียนตามจุดประสงค์การใช้งาน ดังนี้  



 
 

 
 

เครื่อง server ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายฯ ระบบ Server ส าหรับบทเรียนออนไลน์ เครื่อง server 
ส าหรับระบบงานห้องสมุด เครื่อง server ส าหรับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เครื่อง server ส าหรับงาน
บริการจัดการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ทั้งนี้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะผู้ดูแลระบบเพ่ือให้มีการบริหารจัดการระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และจัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศด้าน ICT ให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจ เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในเวทีต่างๆ ได้ นักเรียนมีชิ้นงาน ผลงาน นวัตกรรม เผยแพร่ต่อสาธารณะ นักเรียนมีผลงาน และได้รับ
รางวัลอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียน
ปกติผสมผสานกับการใช้สื่อ DLIT โดยครูมีบทเรียนออนไลน์ มีสื่อการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเข้าใจบทเรียนจากสื่อ ICT ในห้องเรียน และนักเรียนยังสามารถทบทวนความรู้นอกห้องเรียน โดยใช้ระบบ
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบบทเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  นักเรียนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มาตรฐานที่ 1 คุณภาพด้านผู้เรียน  ประเด็นที่ 1.4)  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ เป็นไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งเป้าหมาย  โดยผู้เรียนร้อยละ 76.87 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือเรียนรู้และพัฒนาตนเองในรายวิชาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป  ร้อย
ละ 75.64 เรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีคุณธรรมบน Digital Platform  ร้อยละ 
70.73 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอเผยแพร่ผลงานหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณธรรมในระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป   ร้อยละ 76.05 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยและมีคุณธรรมในระดับ คุณภาพ 3 ขึ้นไป  และผู้เรียนร้อยละ 66.84 มีผลงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ด้าน ICT, IOT, M2M (เกม/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่
ได้แสดงผลงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ (มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นที่ 6)  โดยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการบน digital platform ครอบคลุมภารกิจของกลุ่มสาระฯ กลุ่มงานและฝ่ายอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ (ร้อยละ 80 ใช้ digital platform ในการจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน ครูร้อยละ 70 ที่มี digital pedagogical skills) อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครู ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่  2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้) อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เป็นไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งเป้าหมาย โดยครูร้อยละ 83.02 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้แล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนจัดการเรียนรู้และสอดคล้อง
เหมาะสมกับผู้เรียน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาหรือสร้างข้ึน แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 



 
 

 
 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา : (1-2 หน้า) 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ความสนับสนุนทางวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. การนิเทศช่วยเหลือให้ครูพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  
๔. สภาพครอบครัวของนักเรียนที่มีแนวโน้มเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณลักษณะมากขึ้น ได้แก่ 
สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน ความจ าเป็นด้านการประกอบอาชีพหรือ
สาเหตุอ่ืนที่ท าให้ผู้ปกครองเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดา-
มารดา วิธีการดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนนักเรียน 
เป็นต้น 
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนโดยเน้น
การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศนักเรียนต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลย ีในการจัดกิจกรรมส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครผูู้สอนต้องเน้นให้
นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

1. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีเน้นการสื่อสาร 
การอ่านและเขียน ตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ
หลักสูตร ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่มีพ้ืนฐานภาษา
ไม่เพียงพอ หรือความสามารถในการคิดค านวณอยู่ใน
ระดับต่ า จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยเชิง
วิชาการเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการท างาน   
2. ควรพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร จัดบูรณาการ
ระหว่างรายวิชาให้เกิดการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์
ชิ้นงานและต่อยอดประยุกต์ใช้ได้จริง  ครูทุกสาระการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะการค้นคว้าของนักเรียนด้วยทักษะ
บันได 5 ขั้นของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
3. วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เพ่ือน าข้อมูลมาปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ และการจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติมความรู้ทักษะ เช่น การปรับพื้น
ฐานความรู้ การสอนเพ่ิม และเพ่ือพัฒนากระบวนการ
วัดและประเมินผลที่ตรงกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร และปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอน 
4. บุคลากรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน ฝ่าย 
ควรร่วมกันทบทวนทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นให้เกิดผลดี
แก่ผู้เรียน  
5. ยกระดับการใช้ Google Applications for 
Education เป็น digital platform ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT เพ่ือให้มีคุณภาพเพียงพอไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน   
6. พัฒนาครูให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรงและ
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ มีทักษะการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือพัฒนานักเรียนและใช้ผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
7. พัฒนาครูให้สามารถใช้การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอภิปราย 



 
 

 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข  
8. ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนา 
PLC ให้ยั่งยืน จัดระบบการใช้ ICT เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งในระดับ
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนและบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการเรียนการ
สอน 
๙. โรงเรียนระดมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและ 
ผู้ปกครองในการร่วมกันก าหนดคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของโรงเรียนและความร่วมมือในการพัฒนา 
ผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน   

 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
(ภาพ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพ 2) 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายการยกระดับคณุภาพการศึกษา  
 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้ตรวจราชการ ชมผลงาน/โครงงานนักเรียน 
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม 

  
(ภาพ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพ 4) 
 

 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

วันทีเ่ข้าพบ 9 กรกฎาคม 2562  สถานที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เวลา 09.00-09.30 น. 
-------------------- -------------------- 

1. ผู้ว่าราชการ หรือผู้แทน ที่เข้าพบ : นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้วา่ราชการจังหวัดจันทบุรี 
 

2. รายช่ือผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาวจิณณ์ชญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
     - นางขวัญใจ  ค ารอด 

 
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 

     - นางวรนุช  สายทอง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
 

3. ประเด็นและข้อสรุปท่ีได้ จากการหารือด้านการจัดการศกึษาของจังหวัด : 
ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 

1. ประเด็นการตรวจติดตามงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จ านวน 6 นโยบาย 
1.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1.2 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1.3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1.6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาใน
ระดับภูมิภาพ 

1. ตรวจติดตามฯ สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นโยบายการ
สร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จ.จันทบุรี 
นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 

2. การยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการมีโรงเรียนขนาด
เล็กอยู่ในพ้ืนที่มีความจ าเป็นควรมีแนวทางแก้ไข
หรือให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการและ
ด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. โครงการอาหารกลางวัน ส่วนใหญ่การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  

 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9   จังหวัดจันทบุรี 

ชื่อสถาบันการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ  9   กรกฎาคม   ๒๕๖2 

-------------------- -------------------- 

ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) 

 

6. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.)  
นายเศรษฐา  เสนะวงศ ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุร ี
นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.จันทบุรี 
นางขวัญใจ  ค ารอด ศึกษานิเทศก ์ศธจ.จันทบุรี 
นายแกล้วกล้า  ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุร ี
น.ส.อรวรรณ  สุพรรณพยัคฆ ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุร ี
นางกุสุมา  วิเศษ ศึกษานิเทศก ์ศธจ.จันทบุรี 
นางอัจฉนา  มุลิ ศึกษานิเทศก ์ศธจ.จันทบุรี 
นางวรนุช  สายทอง ศึกษานิเทศก ์ศธจ.จันทบุรี 
นางกัญจน์รัตน์  สินธรุัตน ์ ศึกษานิเทศก ์ศธจ.จันทบุรี 
นางสุวนันท์  แจบไธสง ศึกษานิเทศก ์ศธจ.จันทบุรี 

6. ผู้บริหารโรงเรียน 
นายส ารวย  โพธิ์ไทรย์ 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยสารพัดชา่งจันทบุรี 

 

7. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ : (1-2 หน้า) 

ในการด าเนินงานตามนโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีนั้น  ได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐบาล สอดคล้องนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   และส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นทั้งในขนาดกลาง และขนาดย่อม เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาด้านต่างๆ  

 

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  ให้ได้รับการ

พัฒนา 

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

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

แม่บ้านเกษตรเขาบายศรี (ร้านป้าแกลบ)  
3. การคัดเลือกแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา น าเสนอแผนธุรกิจแก่คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ เพ่ือ

คัดเลือกแผนธุรกิจของนักศึกษา ที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
4. การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ เข้ารับ

ค าปรึกษาแนะน าจากครูที่ปรึกษาธุรกิจ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

เป้าหมายในการประกวด มี 4 ระดับ    
1. ระดับสถานศึกษา 
2. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 
3. ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) 
4. ระดับชาติ 

ผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
"ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่

มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ปีการศึกษา 2560)" 

ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
1. ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบการ สามารถประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง  และ

ครอบครัวได้ เช่น ร้านนวดแผนไทย (นักศึกษาสาขาวิชานวดแผนไทย) ร้านเสริมสวย (นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวย) 
และร้านตัดผม (นักศึกษาสาขาวิชาตัดผมชาย) 

2. แหล่งการเรียนรู้ (ความยั่งยืน) สถานศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการฯ ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จ.สระบุรี  วิทยาลัยสารพัดช่าง
ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จ.สุโขทัย วิทยาลัยการ
อาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี กิจกรรมจิตอาสา บริการชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ บริการตัดผมให้กับสถานศึกษาภายใน
จังหวัดจันทบุรี สาขาวิชาตัดผมชาย สอนอาชีพตัดผมให้ โรงเรียนต ารวจชายแดนบ้านคลองมะลิ ออกหน่วยบริการ
ชุมชน โครงการกิจกรรมวันสูงอายุ สาขาวิชาเสริมสวย ออกหน่วยบริการชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ออกหน่วยบริการชุมชน” อ าเภอยิ้ม-นายายอาม , ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองจันทบุรี สาขาวิชานวดแผนไทย และ
โครงการ Fix It Center ภาพด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร ปวช.,ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น 



 
 

 
 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยน ากระบวนการขั้นตอนของระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา : (1-2 หน้า) 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาในภาพรวม         
ของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
   เนื่องด้วยจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  
มีอุตสาหกรรมเป็นส่วนน้อย ดังนั้นการร่วมมือ
ของเครือข่ายจากสถานประกอบการ ยังไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร นักเรียนนักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ก็ให้ความสนใจในการเรียนต่อในหลักสูตร
ระบบทวิภาคี มีจ านวนน้อยไม่มากเท่าท่ีควร    

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคี ที่มาจากหลากหลายภาค
ส่วนทั้งจากรัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 
สถานประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
และสนับสนุนเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2. ปริมาณการสมัครเรียนของนักศึกษา ตามที่ 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นสถานศึกษา       
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง ซึ่งมีสถานศึกษา
หลายแห่งที่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ       
ของผู้ปกครองและผู้เรียนเลือกเรียนสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้มีผู้เรียนมาสมัครเรียน         
มีจ านวนน้อยลงมาก 

2. มุ่งเน้นการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย          
การด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยควรเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์          
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยการ
ประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการเรียนการสอน     
ในช่องทางที่หลากหลาย และเพ่ิมการแนะแนว
สัญจรตามสถานศึกษาภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจในการ
เรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ           
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลภายนอก 
2. ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีด าเนินธุรกิจ ยังไม่สามารถ
จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานให้ตรงกันภายใน
สมาชิกในกลุ่ม ท าเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
3. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ 
การอาชีวศึกษา 
4. ภาระงานประจ าของครูผู้สอนมีจ านวนมาก 
5. ข้อจ ากัดของเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานบาง
โครงการ/กิจกรรมมีระยะเวลาน้อยเกินไป 

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง          
และหลากหลายช่องทาง 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เพื่อให้มี
ระยะเวลาการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น 
3. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินในแต่ละ
ธุรกิจไปพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ต่อไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

9. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  

การลงพ้ืนที่วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ติดตามนโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมธุรกิจ “เปี๊ยะปังปัง” 

ผู้ตรวจราชการฯ ประชุม ติดตามนโยบาย  
พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค

 

ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมห้องศูนย์ฝึกอาชีพฯ 

นักศึกษาสาธิตการม้วนผม ณ ห้องศูนย์ฝึกอาชีพฯ  



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ 9   จังหวัดจันทบุรี 

ชื่อสถาบันการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จ.จันทบุรี  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี 

วันที่ตรวจราชการ  9  กรกฎาคม  ๒๕๖2 
-------------------- -------------------- 

     1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา         

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาวจิณณ์ชญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.)  
นายเศรษฐา  เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.จนัทบุรี 
นางขวัญใจ  ค ารอด ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
นายแกล้วกล้า  ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
น.ส.อรวรรณ  สุพรรณพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
นางกุสุมา  วิเศษ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
นางอัจฉนา  มุลิ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
นางวรนุช  สายทอง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
นางกัญจน์รัตน์  สินธุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
นางสุวนันท์  แจบไธสง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
นางสาวธนาพร มาสกุล 

ครู รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอขลุง 

 
 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ : (1-2 หน้า) 

การด าเนินงานนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จ.จันทบุรี ด าเนินการ ดังนี้         

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

ครู กศน.ต าบล และเครือข่ายติดตามหาตัวตนของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาโดยใช้กลวิธีเคาะประตูบ้าน 
รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน 



 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน  กศน.อ าเภอขลุง ด าเนินการส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบจ านวน 961 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 และเหลือด าเนินการ 396 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19      

อบรมหลักสูตรดิจิทัลและการค้าออนไลน์ OOCC มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วางแผนการท างานร่วมกับชุมชน แผนการเรียนรู้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและต่อเนื่อง 
2. ส ารวจความต้องการโดยการสอบถามความสนใจจากกลุ่มอายุ เพศ ที่แตกต่างกัน 
3. เลือกผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
4. ถ่ายภาพสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ 
5. โพสต์ขายผ่านเพจ Facebook (ใช้เน็ตประชารัฐ/เน็ตมือถือ) 
6. เข้าเป็นสมาชิก OOCC กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอและกศน.จังหวัด  
7. ประชาชนได้รับค าแนะน าและให้ค าปรึกษาจาก กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ และกศน.จังหวัด 
8. เชื่อมโยงกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ เพื่อลงมือท ากิจกรรมร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
9. ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์สินค้า 
10. เข้าใจต้นทุนของการขนส่ง ก าหนดราคาที่เหมาะสมกับสินค้า  
11. สร้างร้านขายออนไลน์ Facebook Page ลดการเสียโอกาส  
12. ขยายหน้าร้าน โดยการโพสต์ขายสินค้าในกลุ่ม OOCC กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ 

ผลการด าเนินงาน 

ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ Social Media  
และ Applicationต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และประชาชนมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งรายได้ให้กับตนเองได้ 

ประชาชนมีทักษะ สามารถประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์  พาณิชย์อิเล็กทรอนิก มีความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อ าเภอขลุง  

กศน.ต าบล จ านวน 6 ต าบล ได้แก่ กศน.ต าบลตรอกนอง กศน.ต าบลวังสรรพรส กศน.ต าบลซึ้ง กศน.ต าบล
เกวียนหัก กศน.ต าบลมาบไพ และกศน.ต าบลขลุง ด าเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
โครงการฝึกอาชีพการท าคราดไม้ไผ่เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 98 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 103 คน ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินงานตาม ดังนี้ 

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

สามารถใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งรายได้ให้กับตนเองได้ ประชาชนมีทักษะ สามารถประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ 



 
 

 
 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิก มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับ
ประชาชน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

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

ตามแผนที่วางไว้ 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 2.2 ประสานงานวิทยากรและสถานที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 
 2.3 ด าเนินงานตามโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check) 
 3.1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ  
 3.2 สรุปผลการด าเนินโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
4.ขั้นประเมินผล (Act) ประเมินผลและสรุปรายงานการด าเนินงานตามโครงการ 
ผลการด าเนินงาน  โครงการฝึกอาชีพการท าคราดไม้ไผ่เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ต าบลขลุง ต าบลซึ้ง ต าบลเกวียนหัก ต าบลตรอกนอง ต าบลมาบไพ และต าบลวัง
สรรพรส ซึ่งเข้าร่วมโครงการ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการท าคราดไม้ไผ่ มีการลงมือปฏิบัติจริง น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้  

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา : (1-2 หน้า) 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา 
1. การเก็บรวมรวมข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษาและนักเรียนออกกลางคัน  
พบว่ากลุ่มเปา้หมายบางส่วนไมม่ีความประสงค์       
จะศึกษาต่อในรูปแบบใดๆ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ 
ร่างกายและอ่ืนๆ เช่น เด็กออกกลางคัน เด็กจบ ม.3 
ประกอบอาชีพไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ เนื่องจาก  

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษา 
1. ควรมกีารประชุม อบรมการรายงานข้อมูล 
ทางระบบส าหรับผูป้ฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อให้การ 
รายงานข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. กรณีเด็กไม่ประสงค์จะเรียนต่อ ควรมีแบบจัดเก็บ
ข้อมูลหรือแบบรับรองสภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านลงนามรบัรอง เพื่อจัดเก็บเป็น  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
มุ่งสนใจในการหารายได้เลี้ยงดคูรอบครัว เด็กพิการ 
บางส่วนเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว แต่บางส่วน           
เป็นเด็กพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พิการ
ซ้ าซ้อน  
2. ระยะเวลาในการติดตามกลุ่มเปา้หมายน้อย        

ข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ต่อไป 
3. ควรมีการก าหนดมาตรการปอ้งกันการออก
กลางคันส าหรับนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน 
กรณีที่ประชากรวัยเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี 
1. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด าเนินการติดตามให้มาเข้าเรียนในระบบการศึกษา 



 
 

 
 

การติดตามบางครั้งไมพ่บกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง 
ต้องติดตามมากกว่า 1 คร้ังจงึจะได้ข้อมูล 
3. นักเรียนบางสว่นมุ่งสนใจในการหารายได้ หางาน
ท าเพื่อหารายได้ เนื่องจากมีพี่นอ้งหลายคนที่ก าลัง
อยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน และเนื่องจากไม่แน่ใจว่า เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จะสามารถประกอบอาชีพ
อะไรได้มากน้อยเพียงใด 

2. ถ้าประชากรวัยเรียนไม่ประสงค์เข้าเรียน             
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท า 
หนังสือแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดติดตามและให้
ความช่วยเหลือต่อไป 
กรณีที่ประชากรวัยเรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป  
ให้ศูนย์ กศน.อ าเภอขลุง  แนะน าแนวทางการศึกษา
ต่อรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาด้านอาชีพ สังกัด
ส านักงานอาชีวะศึกษา หรือการศึกษานอกระบบ     
ขั้นพื้นฐานในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรดิจิทัลและการค้าออนไลน์ OOCC 
ด้านผู้เรียน 
1. พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีการค้าออนไลน์           
ของผู้เข้ารับการอบรมมีน้อย 
2. ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่กว้างขวาง ผู้เรียน         
มีความรู้และเข้าถึงตลาดได้ไม่เก่ง 
3. การจัดส่งสินค่าไม่สะดวก เนื่องจากต้อง
เดินทางไปส่งสินค้าท่ีตัวอ าเภอ  
ด้านครูผู้สอน 
1. การใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ทักษะด้านไอที
และอินเทอร์เน็ต ยังขาดความช านาญ ไม่คล่อง  
2. ความรู้ ความสามารถของครูยังถ่ายทอดบาง
เรื่องได้ไม่ชัดเจน เช่นภาษีขายของออนไลน์ 
3. ครูมีภาระงานหลักด้านการจัดการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ขาดการติดตามผล 

1. ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้ผู้
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรช่วยเหลือผู้ขาย ให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น 
3. ต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือวิธีการสอนให้ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยสอนเพ่ือให้ประชาชน
หรือชุมชนมีโอกาสเข้าถึงบริการอย่างท่ัวถึง 
4. ควรเน้นคุณภาพของสินค้าให้มีความน่าสนใจ
ก่อนที่น าไปลงขายใน Page Facebook 
5. ให้ความรู้เรื่องแนวทางการทางการลดต้นทุน 
ระบบการจัดการขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
งบประมาณค่าวสัดุไม่เพียงพอ โครงการที่ด าเนินการ
บางโครงการจัดในชว่งฤดูฝนท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
เข้าเรียนได้ทันตามที่ก าหนด 

ควรจัดหางบประมาณสนับสนนุจากหน่วยงาน        
ในพื้นที่และควรมีการด าเนนิโครงการในช่วงเวลา         
ที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วม
โครงการได ้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ 
ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกันท าให้มี
การรับรู้ที่แตกต่างกัน เวลาเรียนน้อยท าให้ผู้เรียน       
ยังมีทักษะการสื่อสารแค่ระดับพื้นฐาน และผู้เรียน        
มีความหลากหลายดา้นอายุและอาชีพ 

ควรแบ่งผู้เรียนตามกลุ่มพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน 
ควรเพิ่มเวลาเรียนเพื่อท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากข้ึน และ ควรจัด
กลุ่มผู้เรียนให้ตรงตามอาชีพและและอายุของผู้เรียน 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
การลงพ้ืนที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จ.จันทบุรี 

ตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการสาธิตการท า 

ขนมหวานของนักศึกษา กศน. 

ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ  
ผลงานของนักศึกษา กศน. 

 ผู้ตรวจราชการฯ ผอ.กศน.จังหวัดจันทบุรี 
ผอ.กศน.ขลุง รอง ศธจ จันทบุรี และคณะ จาก ศธจ.
จันทบุรีร่วมให้ข้อมูลการตรวจติดตามตามนโยบาย 

คณะผู้ตรวจราชการฯ  
ร่วมชื่นชมผลผลิตของผู้เรียน กศน. ขลุง 



 
 

 
 

 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ตราด  

วันทีเ่ข้าพบ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
สถานที ่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผู้ว่าราชการ หรือผู้แทน ที่เข้าพบ :  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ 
 

2. รายช่ือผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นายโกเมศ  กลั่นสมจติต์ รองศึกษาธิการภาค 9 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
     นายธนะชัย  อุปริรัตน ์

 
รองศึกษาธิการจังหวัดตราด 
รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด 

4.  นายอัมพล  หันทยงุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

 

 

3. ประเด็นและข้อสรุปที่ได้ จากการหารือด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด : 

ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตราด การบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน 

ทางการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9  จังหวัดตราด  

ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

วันที่ตรวจราชการ   ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
-------------------- -------------------- 

๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

๒. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
๑. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
๒. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

๔. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.)  
   นายธนะชัย  อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
   นายบุญเรือน  ฉายศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.ตราด 

   นางพัชรี  คงชาตร ี  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ตราด  

   นายบุญเรือน  ฉายศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.ตราด 
   นางรัตนา เมืองจินดา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตราด 
   นางอัชญา  ศรีนาราง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตราด 
   นางสาววรัทยา  กลมมน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.ตราด 
๕. ผู้บริหารโรงเรียน 

นายจ าเหลาะ  ควรหา 
 
ปสกช. ตราด 

    นางสุภาวดี  อายุเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ 
    นายประเวศ  ดีหลาย ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
๖. ผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ี  

นายอัมพล  หันทยุง ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
นายวรรณวิจักษ์  กุศล รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แทน ผอ.กศน.ตราด 

นายปรีดา  บุญลอย กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนไสวนันทวิทย์  
นายไสว  ใจเที่ยง กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนไสวนันทวิทย์ 

 
 
 



 
 

 
 

๓. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ : (1-2 หน้า) 

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

 

     โรงเรียนไสวนันทวิทย์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้  ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยเน้นเรื่องความสามารถในการอ่านและเขียน  ความสามารถในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและน านักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
และเขียนมาแก้ปัญหาในการซ่อมเสริมทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านความสามารถในการคิดค านวณ ครู
จะใช้วิธีการพิเศษเป็นรายบุคคลและให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมและมีการจัดค่ายอัจฉริยะภาพโดยน านักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียนมาพัฒนาในช่วงปิดเทอม ด้านความสามารถในการมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งโรงเรียนไสวนันทวิทย์  เป็นโรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักตั้งค าถาม อภิปราย และแสดงความคิ ดเห็น 
แก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบโดยใช้บทบาทกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนได้จัดค่าย Play & Learn 
และค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นคนช่างสังเกต และรู้จักแก้ปัญหาเป็น ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
กิจกรรมเรียนเสริม เพ่ือเตรียมสอบ O – Net และ กิจกรรมติว NT มีการนิเทศ ติดตาม โดยให้ครูเป็นผู้วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริง และจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัด โครงการต่างๆ เพ่ือเป็น
การพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมศีล สมาธิ ปัญญา ในนักเรียนได้
ฝึกการรักษาศีล มีสมาธิ สร้างความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ให้แก่นักเรียนโดยการมอบหมายให้พ่ีดูแลน้องในบางกรณี 
เพ่ือฝึกฝนการความรับผิดชอบ จัดโครงการเก่าของพ่ีใหม่ของหนูเพ่ือสร้างความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปัน
สิ่งของที่เหลือใช้และตนไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว โดยการรับบริจาคเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็กให้กับน้องๆที่สามารถใส่ได้
รวมถึงโครงการจิตสาธารณะขยะเป็นเงิน ฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ใช้แล้วสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ หรือ
เมื่อไม่ใช้แล้วยังสามารถน าสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินเพ่ือเพ่ิมมูลล่าให้กับสิ่งของเหล่านั้น และยังท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของ และสามารถท าตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในเรื่องของการคัดแยกขยะ ปลูกฝังความ
มีระเบียบวินัยในการรับผิดชอบต่อส่งคมในการทิ้งขยะให้ถูกที ถูกประเภทอีกด้วย 
         จุดเด่นของโรงเรียนไสวนันทวิทย์ 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีขอ
โรงเรียน มีจิตอาสา ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คิดเป็น ท าเป็น มีจุดเด่น จุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ทักษะชีวิต 
 



 
 

 
 

2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได ้มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมีความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รู้จักประหยัด อนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร 

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

5. ผู้เรียนได้ร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายฯ  

6. ผู้เรียนมีอิสระสามารถน าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ นักเรียนของโรงเรียนไสวนันทวิทย์จะมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 

๗. ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน
และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ระดับ
เขตและระดับจังหวัด รวมทั้งผลการสอบ ( O-NET) เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด จาก ๑๑๘ โรงเรียน เป็นปีที่ 3 
(2559-2561) 

8. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสระว่ายน้ า และสนามเด็กเล่น ให้นักเรียนได้ออกก าลังท า
ให้นักเรียนทีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์ แข็งแรง 

9. มีห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
รายวิชา และตามความสนใจ 

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  
โรงเรียนไสวนันทวิทย์จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถน ากระบวนการคิดไปบูรณาการ
แก้ปัญหาในกระบวนการการเรียนการสอนละรายวิชาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลัก 
PDCA การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างสูงสุด มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เอ้ือต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น กิจกรรมต่างๆ มีความสุข
ในการเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ฝึกการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระตุ้นความอยากรู้ อยากเรียน สร้างนิสัยช่างสังเกตการตั้งค าถามน าไปสู่การทดลอง 
เพ่ือให้ได้ค าตอบของข้อสงสัยด้วยตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนไสวนันทวิทย์ได้จัดท าแบบเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือพัฒนาสติปัญญา มีการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การน าหลักสูตร
ไปใช้ การจัดท าแผนและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

วิธีด าเนินการ 
1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 
 

2. คณะท างานด าเนินการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
โรงเรียน และวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมของบริบทในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนของโรงเรียนไสวนันทวิทย์มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน 

3. คณะท างานพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT เพ่ือหาจุดเด่น จุด
ด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. คณะท างาน ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนที่ผ่านมา  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

5. คณะท างาน ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับสาระการเรียนเนื้อหาทั่วไป เนื้อหา
เกี่ยวกับท้องถิ่น การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
และความรู้จากการศึกษาอบรมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.น าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ 

9.ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ครูโรงเรียนไสวนันทวิทย์ทุกคนมีความรู้และน าวิธีการสอนในหลายรูปแบบมาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนเช่น วิธีการสอนแบบBBL [Brain Based Learning] 
วิธีการสอนแบบโครงการ [ProjectApproach] การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน [Project-Based Learning] มีการ
จัดท าแผนการสอนและการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา หลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการจัดสภาพแวดล้อม ปลูกฝังวัฒนธรรม ส่งเสริมความเป็น
ไทย ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการ จัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนบนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งในด้านวิธีการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจ  

ครูโรงเรียนไสวนันทวิทย์ทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผู้เรียน ฝึกการใช้ตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบ สนทนา แสดงความคิดเห็น ได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การส ารวจ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาค าตอบ ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในแผนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลงของชั้นเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน สามารถเป็นผู้น า-ผู้
ตามที่ดี และสร้างการยอมรับโดยฝึกการท างานเป็นกลุ่ม โดยโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการเพ่ิม



 
 

 
 

ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ื อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้สื่อภายนอกห้องเรียนมีความหลากหลายคุ้มค่า ตอบสนอง
ความสนใจความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลจัดบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นมิตร และส่งเสริมให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชั้นเรียน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น สวนการเรียนรู้พฤกษาศาสตร์เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รู้จัก
การท างานเป็นกลุ่ม รู้จักความรับผิดชอบในการร่วมดูแลพืชผักสวนครัว 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น และเป็นวัสดุเหลือใช้ โดยยึดหลักเป็นสื่อที่มีคุณภาพและประหยัด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมการผลิตสื่อ ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 

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

จุดเด่น 
1. โรงเรียนไสวนันทวิทย์มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก PDCA มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ทุก 3 ปี มีการ
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหลักสูตร   มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ ชัดเจน 
มีการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร มีการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน 
นักเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง วิธีการน าหลักสูตรไปใช้จริงผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและมีวิธี การสอนที่หลากหลาย มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ครูได้
พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับองค์ความรู้เพ่ิมพูนตามศักยภาพด้านการสอน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีขอ
โรงเรียน มีจิตอาสา ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คิดเป็น ท าเป็น มีจุดเด่น จุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ทักษะชีวิต 

3. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได้ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. ผู้เรียนมีความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รู้จักประหยัด อนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร 

5. ผู้เรียนได้ร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การแข่งขัน
ศิลปะหัตกรรม  การแข่งขัน Open House การตอบค าถามวิชาการวันวิสาขบูชา การตอบค าถามสารานุกรมและ
ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย 



 
 

 
 

6. ผู้เรียนได้ร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายฯ ซึ่งผู้เรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้น ากลุ่ม และเป็นผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ 

7. ผู้เรียนมีอิสระสามารถน าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ นักเรียนของโรงเรียนไสวนันทวิทย์จะมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 

8. ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ระดับเขตและ
ระดับจังหวัด รวมทั้งผลการสอบ (O-NET) เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด จาก ๑๑๘ โรงเรียน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 
๔. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา : (1-2 หน้า) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อย ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ และ
ไดร้ับอุดหนุนจากรัฐไม่เพียงพอ 

 

 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
(ภาพ 1) 

 
 

(ภาพ 2) 

ผู้ตรวจราชการและคณะพบผู้บริหารโรงเรียน 
ที่เป็นหน่วยรับการตรวจราชการ 

ตัวแทนครูน าเสนอผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  
(ภาพ 3) (ภาพ 4) 

นักเรียนที่จบจากโรงเรียนไสวนันทวิทย์  
น าเสนอความประทับใจที่มีตอ่โรงเรียนและการสอนของครู 

นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการท าขนม 

 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9  จังหวัดสระแก้ว  

ชื่อสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ วันที่  30  กรกฎาคม  2562  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
    นายพีรพงษ์  ไชยทองศรี 

นางสุติมา  ค าแฝง 

 
รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระแก้ว 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
นายทองอาบ  บุญอาจ 

 
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ 
ผลการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาตามระดับจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

ที ่ วิชา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

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

 
 
 



 
 

 
 

คะแนนเฉลี่ยรายวิชาตามระดับจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

ที ่ วิชา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

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

 

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

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

ผลการด าเนินงานในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนในภาพรวมภายใน
สถานศึกษาด้านความรู้ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สามารถไป
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับดี มี
งานท าและศึกษาต่อทุกคน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีดี แสดงออกทั้ง
ด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก มี
ความเสียสละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษา พร้อมทั้งนวัตกรรม/รางวัล/กิจกรรม
เด่น สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 
ควรมีการขอรับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานของงานฟาร์มพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 



 
 

 
 

           ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา 
 ควรจัดให้มีกิจกรรมแลปเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการต่อยอด ส่ง

ต่อระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการกิ จกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความช านาญและเกิดทักษะต่าง ๆ 
 

5.ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการ  
 
 

   
 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                  
 
 
           
 
 
 
 

การน าเสนอที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

คณะผู้ตรวจฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

โรงฝึกงานของนักศึกษาท าการผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับ  
การเชื่อม 

 นักศึกษาแนะน าตัว และบรรยายถึงความรู้ที่ได้รับ 
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

 นักศึกษาน าเสนอการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพที่ท าใช้เอง 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9 จังหวัดสระแก้ว  

ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพวงคราม  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
วันที่ตรวจราชการ  วันที่   30  กรกฎาคม  2562   
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
    นายพีรพงษ์  ไชยทองศรี 

นางสุติมา  ค าแฝง 

 
รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระแก้ว 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
 ดร.โสภณิ วิริยะพาณิชย ์

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพวงคราม 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ 

              จากการลงพ้ืนที่โรงเรียนพวงคราม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ใน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใ นระดับดีเยี่ยม 
โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุก



 
 

 
 

ฝ่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
และผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  

     ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถและความความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง ดูแลเอาใจใส่บุคลากรดี มีการกระจายอ านาจ มีระบบการวางแผน ก ากับติดตาม การ
ประเมินผลและรายงานอย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในผู้บริหารมีกระตือรือร้นในการบริหาร
จัดการอย่างดีเยี่ยม และวิสัยทัศน์กว้างไกลโรงเรียนมีสภาพคล่องด้านการเงิน เพียงพอที่จะจัดให้มีสวัสดิการ และ
ค่าตอบแทนที่ดีให้กับบุคลากร ท าให้ครูส่วนใหญ่ท างานกับโรงเรียนมานาน และมีความเชี่ยวชาญ ในการสอน
ประสบการณ์และทีมงานที่เข้มแข็งบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน ครูมีใบ
ประกอบวิชาชีพ มีความประพฤติและสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มีการเอาใจใส่ติดตามช่วยเหลื อ
นักเรียน ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่ตนเองสอน  มีความ
มุ่งม่ันที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จและมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ มีศักยภาพสูง สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

  โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดย จัดให้มีการเรียนการสอน ๔ ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากัมพูชา โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพหุ
ภาษา มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ทักษะทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ โรงเรียนได้น าหลักสูตร My First English Adventure ของ Dr. Yael Benjarano    จากประเทศ
อิสราเอล มาใช้กับกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ส าหรับในระดับชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนจัดท าหลักสูตรA.E.C (Advance English Class)    เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน ๕ รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และภาษาอังกฤษ   
โดยครูชาวต่างชาติที่ผ่านกระบวนการคัดสรรครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสอนเป็น
อย่างดี มีการพัฒนาครูไทยให้มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบมีการวางแผนการ
วิเคราะห์การจัดท าหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันแบบ Team Teaching และส่งเสริมนักเรียน
ให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นที่สูงขึ้นท าให้การพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยน าหลักสูตรที่สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผล 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

     โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสูง  ผู้ปกครองบางส่วนค้างค่าเล่า
เรียนประกอบกับโรงเรียนอยู่ห่างจากชุมชน ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ้นในการับส่งบุตรหลาน
มาเรียน  ขาดการสนับสนุนและการจัดสวัสดิการที่ดีต่อครูเอกชนจากรัฐบาล  มีโรงเรียนของรัฐและเอกชนตั้งอยู่
จ านวนมากในเขตบริการของโรงเรียนท าให้มีการแข่งขันสูง  ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลให้ผู้ปกครองส่วน
หนึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ จ าเป็นต้องย้ายบุตร-หลานไปเรียนในสถานศึกษาของรัฐ  มีการประกาศ
ข้าราชการครูและข้าราชการอ่ืนๆบ่อยครั้งโดยเฉพาะที่จังหวัดสระแก้ว และมักจะเปิดรับช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน
ท าให้ครูโรงเรียนเอกชนลาออกไปสอบอยู่เสมอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถ่ายโอนภารกิจในการจัด



 
 

 
 

การศึกษาและสถานศึกษาไปสังกัด  เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเด็กจะได้รับการดูแลมากกว่าเดิมและไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งส่งเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์ก่อน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ มีราคาสูงขึ้นมาก ท าให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 

         รัฐควรช่วยเงินอุดหนุนนักเรียนต่อหัวให้โรงเรียนเอกชนตามสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง เพ่ือไม่ให้
ผู้ปกครองเดือดร้อน และโรงเรียนได้มีเงินเพียงพอในการจ่ายเงินเดือนและให้สวัสดิการเท่าเทียมกับภาครัฐเพ่ือขวัญ
ก าลังใจในการท างาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ   

 
   
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่านผู้ตรวจราชการฯ รับฟังการน าเสนอ 
การบริหารจัดการของโรงเรียนพวงคราม 

 ผู้รับใบอนุญาตน าผลงานนักเรียนให้ชมและชี้แนะ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับใบอนุญาต 

 นักเรียนปฐมวัยน าเสนอโครงงานข้าวต้มมัด  นักเรียนน าเสนอโครงงานเก้าอ้ีมหัศจรรย์ 



 
 

 
 

    แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ ๙  จังหวัดปราจีนบุรี 

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 
วันที่ตรวจราชการ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
นางฐิติมา เร่งประเสริฐ 

    นางปราณี สระบัว 
นางปาจรีย์ โอสถ 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
นายสานติย์ เจนสัญญายุทธ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเขาไมแ้ก้ว 

6. ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่  
- หน่วยงาน 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี
เขต ๒ 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ : (1-2 หน้า) 

โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า เรื่องการสนองพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และเศรษฐกิจพอเพียง  
        มีผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้  

1) นักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน มีสมาชิกแกนน า จ านวน ๕๐ คน สมาชิกสมทบ จ านวน 
๑๐๐ คน ได้เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมบนฐานการเรียนรู้จ านวน ๘ ฐาน และน าพัฒนาต่อยอดที่บ้านเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในรูปแบบเครือข่าย  

2) นักเรียนเรียนรู้การเกษตรขั้นพ้ืนฐานด้านการปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตรอินทรีย์ 
การท านาอินทรีย์ 

3) นักเรียนชั้นเรียนต่างๆ ได้มาใช้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4) นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงมาศึกษาและใช้เรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม 
มีผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับครู ดังนี้  
1) ครูได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 



 
 

 
 

2) คณะครูได้เรียนรู้ ได้น าไปพัฒนาต่อยอดในครอบครัวของตนเอง 
3) ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชนอ่ืนๆ ในการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับ

ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ 
มีผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับโรงเรียน ดังนี้ 
1) มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญภายในโรงเรียน ที่ไม่จ าเป็นต้องพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
2) โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของประชาชนด้านการเกษตรอินทรีย์ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
3) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงาน โดยการได้รับทุน

สนับสนุนจากองค์กรทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 
 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา : (1-2 หน้า) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากมีภาระใน

การท างานหาเลี้ยงครอบครัว 
ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน
ในปกครองให้เป็นผู้มีความรับผดิชอบและต่อเนื่อง 
จากครอบครัวสู่โรงเรียนและชุมชน 

 ๒. นักเรียนส่วนหนึ่งติดโซเชียล กระตุ้นในนักเรียนร่วมกับกิจกรรมกับทางโรงเรียน         
 ๓. การมีครูผู้สอนไม่ตรงกับวชิาเอก ท าให้เป้าหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนไมบ่รรลุตามที่คาดหวังทัง้
ในด้านวชิาการและการพฒันาทกัษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

มีครูผู้สอนตรงตามวชิาเอก 

 ๔. ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่
ต้องการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะด้าน 

ได้รับงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
 

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 

  

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนาข้าวของ

โรงเรียน 

  

  
ผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอการด าเนนิงานของโรงเรียน คณะตรวจราชการ 

  

 

 

คุณครูน าเสนอปัญหา คณะตรวจราชการพบผูอ้ านวยการโรงเรียน 

 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

วันทีเ่ข้าพบ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  สถานที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น.  
-------------------- -------------------- 

1. ผู้ว่าราชการ หรือผู้แทน ที่เข้าพบ : นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล 
 

2. รายช่ือผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
นางฐิติมา เร่งประเสริฐ 

    นางปราณี สระบัว 
    นางปาจรีย์ โอสถ 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

 

4. ประเด็นและข้อสรุปท่ีได้ จากการหารือด้านการจัดการศกึษาของจังหวัด : 
ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเปน็ส าหรับนักเรียน 

 
 

การบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. การกีฬาและวัฒนธรรม 
3. ศิลปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี ที่ก าลังด าเนินการ

ฟื้นฟู คูเมืองศรีมโหสถ 
4. อโรคยาศาลา เมืองปราจนีบรุีเป็นเมืองการแพทย์

สมุนไพร 
 

 

 
 

  
 

 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ ๙  จังหวัดปราจีนบุรี 

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ 
วันที่ตรวจราชการ  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
นางฐิติมา เร่งประเสริฐ 

    นางปราณี สระบัว 
นางปาจรีย์ โอสถ 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
นายปราโมทย์ ผลพฤกษา 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 

6. ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่  
- หน่วยงาน 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรีเขต ๑ 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ : (1-2 หน้า) 
       โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑       

มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ช่างไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่จะตอบสนองบริบทและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา พร้อมทั้งใช้หลักสูตรการจัดประชาชมการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ของประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามนโยบายที่มุ่งหวังให้นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษา ป.1-ม.๓ เกิดแรงบันดาลใจค้นพบ
ความถนัดของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้และทักษะการท างานที่มี
คุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของตน ตามคติพจน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ที่ทุกคนมุ่งหวังในอนาคตได้ 

 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา : (1-2 หน้า) 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ครูประจ าชัน้ที่สอนงานอาชพี ชา่งไฟฟา้  
ช่างคอมพิวเตอร์ ขาดทักษะบางเร่ืองในหน่วยการ
เรียนรู ้

จัดหลักสูตรให้หลากหลายและให้นักเรียนได้เสนอ
หลักสูตรที่สนใจอยากเรียน 



 
 

 
 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
 

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 

  

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 

  

  
ผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอการด าเนนิงานของโรงเรียน ผู้ตรวจราชการฯ และผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ 

  
คณะจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต ๑ 
คณะผู้ตรวจและผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 

 

 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด นครนายก 

วันทีเ่ข้าพบ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   
สถานที่ ห้องสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา ๐๙.๐๐ -๐๙.๔๐ น. 

-------------------- -------------------- 
1. ผู้ว่าราชการ หรือผู้แทน ที่เข้าพบ : นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

 

2. รายช่ือผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
- นายสวุิทย์  ศรีฉาย 

- นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร์ 
- นายสมศักดิ์  ป่าไพร 
- นางวาสนา วรรณฉว ี
- นายวะสรรณ  สอนนุช 

 
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

 

3. ประเด็นและข้อสรุปที่ได้ จากการหารือด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด : 

ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 
๑. หลักคิดของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
- เน้นสร้างคุณภาพงาน 
- ช่วยเหลือตามความต้องการ 

๒.   ขจัดความยากจน พฒันาคณุภาพชีวิต จังหวัดนครนายกมีการพฒันาคณุภาพชีวิต ระดับอ าเภอ ด้วย
การพัฒนาทักษะอาชีพสรา้งรายได้ครัวเรือน (ข้อมูลจาก
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข) 

๓.   การสร้างกองทุนสร้างความเสมอภาค - รายได้ของชาวนครนายกค่อนข้างต่ า 
- ด าเนินการโดยจ าแนกตามช่วงวัย 
๐ – ๖ ปี เน้นการพัฒนาที่ศูนย์เด็กเล็ก สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารเชา้ 400  บาท/ปี 
๗ – ๒๑ ปี เน้นการพัฒนาควบคู่กับการเรียน กศน. และฝึก
อาชีพ 
- “กาชาดช่วยเรา  เราช่วยกาชาด” จัดท ากองทนุ การศึกษา
เด็ก ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 
ระดับมัธยมศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และทุนรายปีต่อเนื่องแล้วแต่
ระดับ/สายการจัดการศึกษา 



 
 

 
 

ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 
๔. ใช้แนวทางขององคมนตรี  

: สร้างพลเมืองดีสู่สงัคม 
 

ด้วย 4 แนวทาง 
๑. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
๒. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
๔. พัฒนาทักษะชีวติ และทักษะอาชีพ 

๕. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก - เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธกิารแก้เชิงนโยบาย   วา่หากมี
ผู้ไม่เห็นด้วยเพียงคนเดียวท าให้ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ได ้
- เร่ง อกศจ. นครนายก น า Model รวม รร.เหลียนหัว รร.
บ้านดอนเจริญ กับ รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง  ร่วมกันจัด
การศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ  
-  หารือแนวทางด าเนินการร่วมกับส านักงานราชพสัดุ 
-  เสนอแผนเพื่อขอรับงบประมาณค่ารับ-ส่งนักเรียน 

๖. การจัดการศึกษา : ระดับอาชีวศึกษา - พัฒนาคนด้วยการพัฒนาการศึกษาให้พร้อมรับในพื้นที่ EEC  
- ให้จัดการศึกษาพัฒนามุ่งเน้นด้านหุ่นยนต์ 
- ส่งเสริมต่อยอดการจัดการด้านอาชีพ  ด้วยโครงงาน Start  
up ผู้ประกอบการรายใหม่  เพื่อสร้างอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานปัจจบุัน 

๗. ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก - การด าเนินการร่วมมือระหว่าง ศธจ. และ สพป.ให้เป็นคา่ย
ลูกเสือมีคุณภาพ มาตรฐาน 
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน  จิตอาสา ให้เกิดการพัฒนา  

๘. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน - ขยายผลจากสถานศึกษา ๒๐  โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  สู่โรงเรียนอ่ืนๆให้มากข้ึนอย่างมีคุณภาพ 

๙. ส่งเสริมให้สถานศึกษาน านักเรียนศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดนครนายก  

๑. มูลนิธิชัยพฒันา  
๒. พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล 
๓. ศูนย์ภูมิรักษ์จังหวัดนครนายก 

๑๐. ส่งเสรมิสถานศึกษาให้นักเรียนวา่ยน้ าเป็น มุ่งเน้นการเอาตัวรอด เป็นทักษะชีวิต 
๑๑. การจัดการพื้นที่สถานศึกษาที่มมีากเกิน

ความจ าเปน็ 
- ส่งเสริม  กระตุ้น  ให้แนวทางสถานศึกษามวีิธีการบริหาร
จัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์  คุม้ค่า 

๑๒. โครงสร้างของ กศจ.นครนายก ต้องปรับให้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้ามามสี่วนร่วม ไม่จ ากัด
เฉพาะการจัดการศึกษา 

๑๓. ระบบศึกษานิเทศก์ ให้ใช้ระบบ Coaching  ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
พัฒนาผู้บริหาร และครูอย่างจรงิจัง 

 
 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัด นครนายก 

ชื่อสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วันที่ตรวจราชการ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : Excellent  Model  School – DVE ตามนโยบาย อาชีวะ 4.0 หลักสูตรอาชีวะ 
Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
 - นายสวุิทย์  ศรีฉาย 
- นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร์ 
- นายสมศักดิ์  ป่าไพร 
- นางวาสนา วรรณฉว ี
- นายวะสรรณ  สอนนุช 

 
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
- นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ ์

 
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคนครนายก 

6. ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ (สถานศึกษาในพื้นที)่ 
- นายอนนัติ์  ลิ่มเชย 
- นายอนนัต์  พิมพ์โด่ง 

 

 
ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ :  

การด าเนินการจัดการศึกษา Excellent  Model  School – DVE ตามนโยบาย อาชีวะ 4.0 หลักสูตร
อาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นสถาบันการจัดการศึกษาสาย
อาชีพที่เป็นการเพ่ิมทางเลือกและโอกาส  ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการร่วมกันในพ้ืนที่  มีการประสาน
เครือข่าย  มีภาคเครือข่ายการสถานประกอบการ  บริษัท  โรงงาน  มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนและกิจกรรมที่
หลากหลาย  ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิคนครนายกมีการจัด
การศึกษาภาคพ้ืนฐานที่ท าให้นักเรียน  นักศึกษา มาเรียนได้รับการปรับพ้ืนฐานทุกคน ก่อนที่จะได้เรียนตามแผนก
วิชา  มีผลงานนักเรียนด้าน AI , Robot ที่ยอดเยี่ยม  มีหลักสูตรระยะสั้นจากการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนถึง
ชุมชน  เช่น ผลิตเครื่องสีข้าวแก่ชุมชน  มีระบบการติดตามการเข้าถึงการฝึกงานของนักศึกษา   



 
 

 
 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เสริมทักษะแก่นักศึกษาให้มีความทันสมัย - น าความทันสมัยเทคโนโลยีมาใช้ในการเตรียมพร้อม   

ทักษะแก่นักศึกษากับตา่งประเทศ 
- ท า MOU ในส่วนของวิทยาลยัเทคนิคนครนายกกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งในและตา่งประเทศ 
- ส่งเสริมการเรียนสายสามัญกบัสายอาชีพให้มากข้ึน 
- จุดเน้นโนโยบายทางการศึกษาจากผู้วา่ราชการ
จังหวัดนครนายก สู่การปฏิบตัิดา้นการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  นักศึกษา  การออกกลางคัน  เสพติด แม่วัย
ใส และความเทา่เทียมทางการศึกษา 

๒. สร้างจุดขาย  ค่านิยม  สรา้งภาพลักษณ์ - เพิ่มกลยุทธ์ให้วิทยาลัยเทคนิคสร้างจุดขาย  คา่นิยม
และภาพลักษณ์ ด้วยการประชาสัมพันธ์ และ
กระบวนการอ่ืนๆ 
- แนะแนวด้วยรูปแบบใหม่ ผ่านหลักสูตรการศึกษา
เพื่อการมีงานท า สร้างคา่นิยมในการประกอบอาชีพ 
- เน้นเตรียมคนด้านคุณลักษณะ 
- การเปิดสถานประกอบการกับทวิภาคี 
- การฝึกงานนักศึกษาให้ตรงกับแผนกวิชา และทักษะ
ที่ต้องการเสริมสร้างให้เกิดทักษะแก่นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
 

   
นายววิรรธน์  วิไลลักษณ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลัยเทคนิคนครนายก 
และ พ.ต.ต.จ ารูญ  ชัยมงคล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค

นครนายก ใหก้ารต้อนรับนางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ ห้องรับรอง

วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  

ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัตกิารแผนกวิชาอิเลคทรอนิกส์   

  

  
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัตกิารแผนกอิเลคทรอนิกส์   

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัตกิารแผนกอิเลคทรอนิกส์   

  

  
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัตกิารแผนกไฟฟ้าก าลัง 

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัตกิารแผนกคอมพิวเตอร์ 

  

  
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
รับฟังการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ถ่ายภาพรว่มกับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู 

วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 
 



 
 

 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัด นครนายก 

ชื่อสถาบันการศึกษาโรงเรียนวัดหนองทองทราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

วันที่ตรวจราชการ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : Learning  Center  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตามนโยบาย โครงการ 1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.๙)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค ๙ 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
- นายสวุิทย์  ศรีฉาย 
- นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์จันทร์ 
- นายสมศักดิ์  ป่าไพร 
- นางวาสนา วรรณฉว ี
- นายวะสรรณ  สอนนุช 

 
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

5. ผู้บริหารโรงเรียน 
- นายธาตรี  อินยะฤทธิ์ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย 

6. ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ 
- นายพิเชษฐ์  นนท์พละ  

 
    - นายประมุข  สวาทสุต 
 

 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา                
โรงเรียนวัดหนองทองทราย 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ :  
การด าเนินการของสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองทองทราย มีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพแม้อยู่ใน

บริบทของความเป็นโรงเรียนวัด  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณลักษณะความเป็นระเบียบวินัย  มีความสะอาด ผู้บริหาร
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีเป็นแบบอย่างได้ ด้วยรูปแบบ “MARKE  MECHANISMS” เน้นการ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร  หน่วยงาน  องค์กรภายนอกท่ีให้การสนับสนุน Learning  Center  ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน  จากบริษัททรู คอร์เปอเรชั่น  

 



 
 

 
 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแก่

นักเรียน  
- ช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก่ 
นักเรียนที่อยู่พื้นทีช่นบท และนกัเรียนที่มีความขาด
แคลน ฐานะยากจน ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย  

๒. ครอบครัวของนักเรียนมีรายได้น้อย - เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ผ่านระบบ Online จาก
ผลิตภัณฑน์ักเรียน  สินคา้ชุมชน จ าหนา่ยสนิค้าผา่น 
Online 
- การน าข้อมูลเยี่ยมบา้นนักเรียนครบ ๑๐๐% มาใช้
ในการส่งเสริม  ช่วยเหลือและพฒันานักเรียน และ
ชุมชนอยา่งมีชว่ยร่วมและต่อเนือ่ง 

๓. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเข้าสู่ต าแหนง่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานต าแหนง่ (จาก ผูบ้ริหาร
การศึกษา) 

- หน่วยงานส่วนกลางควรก าหนดคุณสมบัติให้มีความ
เหมาะสม เช่น ต้องด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ ๕ ปี เปน็ต้น 
- ควรทบทวนกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มข้น  
และมีการบวนการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

๔. คูปองครู ควรให้มีการปรับเปลี่ยนโดยตั้งฐานที่เขตพื้นที่  เพื่อให้
โอกาสพัฒนาครูไดต้รงกับความต้องการของพื้นที่ที่
แท้จริง 

๕. การมีส่วนร่วมในพื้นที่  - ชมรมวิชาการ 
- ควรมีที่ปรึกษาอ าเภอ แต่ละอ าเภอ 

๖. ภาระงานจากหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป - นโยบายทางการศึกษาจากส่วนกลางไม่ควรทับซ้อน
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
- ลดนโยบาย  โครงการ  กิจกรรมที่ครูต้องออกจาก
โรงเรียน 

๗. ขาดงบประมาณในการพฒันาครู - มีองค์กร/งบประมาณในการพฒันาครูส าหรับขยาย
โอกาสโดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 
 

   
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ 

ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถานที่โรงเรียนวัดหนองทองทราย โดยมีตัวแทนนักเรียนท าหน้าที่

แนะน าโรงเรียน 

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  

ตรวจเยี่ยมหอ้งปฏิบัตกิารฝึกอาชีพโรงผลิตน้ าดื่มคุณภาพ โดยมี
นายธาตรี  อินยะฤทธิ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนและนักเรียน 

ให้การแนะน าและสาธิต   

  

  
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ชมการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ าดื่มคุณภาพโรงเรียนวัดหนองทองทราย   

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  

เยี่ยมชมการส่งสัญญาณและบันทึกรายการของนักเรียน   

  

  
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทองทราย 

สาธิตการด าเนินรายการเพื่อส่งสัญญาณถ่ายทอดรายการไปยัง
ห้องเรียนอื่นๆ 

ตรวจเยี่ยมเรียนศูนยก์ารเรียน  
และรับการน าเสนอโครงงานกระยาสารท จากตวัแทนนกัเรียน 

  

  
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 
รับฟังการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธกิารจากผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหนา้หนว่ยงาน 

นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ  
ถ่ายภาพรว่มกับผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู 

โรงเรียนวัดหนองทองทราย 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
นายพงษ์พิศาล ชินส าราญ 

รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาธิการภาค 9 
เบอร์โทรศัพท์ 080-6457799 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย
บุคลากรกลุ่มตรวจติดตามฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

3.1 จังหวัดจันทบุรี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ 
พรหนองแสน 

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
 
 
 

0895840437 jsdppn@gmail.com 

นางวรนุช  สายทอง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี 
 
 
 

 0882194804 wnuchsai@hotmail.com 
 

นางกัญจน์รัตน์  สินธุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี  
 
 

0895456228 kunchartsinthurat@gmai
l.com 

 

3.2 จังหวัดตราด 

ต าแหน่ง รูปถ่าย ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

ศึกษาธิการจังหวัด  นายเศรษฐา  เสนะวงศ์ 089 – 246 - 4664 

รองศึกษาธิการจังหวัด 

 

นายธนะชัย  อุปริรัตน์ 081 – 903 - 4172 

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

 

นายบุญเรือน  ฉายศิริ 061 – 442 – 9097 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

นางรัตนา  เมืองจินดา 089 – 500 - 3114 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  นางอัชญา  ศรีนาราง 089 – 939 - 1020 



 
 

 
 

3.3 จังหวัดนครนายก 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์+มือ
ถือ 

Email 

นายสุวิทย์  ศรีฉาย ศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก 
 
 

 
 

๐๓๗-๓๖๙๗๕๐ 

๐๖๑-๔๒๑๒๙๗๒ 
  

- 

นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์
จันทร์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
 
 

 ๐๓๗-๓๖๙๗๕๐  
๐๘๖๐๒๒๒๓๕๙ 

Wiya22359@gmail.com 
 

นางสาวขวัญยืน  มูลศร ี ศึกษานิเทศก ์
ช านาญการพิเศษ 
 
 

 
 
 

๐๓๗-๓๖๙๗๕๐  
๐๘๙-๖๖๘๗๐๙๐ 

Khwan.moon2557@gmail.com 

 
3.4 จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์+
มือถือ 

Email 

นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ า ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ รักษาการใน
ต าแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 

 
 

08-7087-1362  suksaprachin@hotmail.com 

นางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

08-9176-1196   pandoandr@hotmail.com 

 
 
 



 
 

 
 

3.5 จังหวัดสระแก้ว 
 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์+
มือถือ 

Email 

นายไสว  สารีบท    ศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว   
 
 
 
 
 

 
 

0817941102 sawaii.sk1@gmail.com 

นางสุติมา  ค าแฝง ศึกษานิเทศก์ กลุ่ม
นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

0971895435 Sutima2508@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

จังหวัดจันทบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

จังหวัดตราด 

ต าแหน่ง รูปถ่าย ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

นายอัมพล หันทยุง ๐๘๖-๑๐๕-๖๐๖๔ 

ประธาน  ปส.กช. 

 

นายจ าเหลาะ ควรหา ๐๘ ๑๗๖๑ ๕๑๗๕ 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดตราด 

 

นายสัญญา  แสนทวีสุข ๐๘๕ ๐๒๔๙๐๐๖ 

ผอ.ส านักงาน กศน. จังหวัดตราด 

(รักษาการ) 

 

นายวรรณวิจักษ์ กุศล 081-829-1579 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  นางกรรณิกา  สุภาภา 081-7614115 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ 

 

นายสมศักดิ์  ทองเนียม  



 
 

 
 

จังหวัดตราด (ต่อ) 

ต าแหน่ง รูปถ่าย ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

ประธาน กก.อศจ. 
 

 
 
นายประดิษฐ  ฮกทา 
 
 

081-5729446 

ท้องถิ่นจังหวัดตราด  

 
 

นายธีระรัตน์ วงษ์จักร 089-9734802 

 
 
 

 
 
 


