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

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  โดยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีบทบาทภารกิจ     
ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
โดยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า
รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขต
ตรวจราชการที่ 9 เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานและสภาพความส าเร็จตามภารกิจของหน่วยงานที่สอดรับกับนโยบาย
ในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 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 าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาการศึกษาตามความมุ่งหวังต่อไป 
 
 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 

 



 

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

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

  

 

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมฯ เกี่ยวกับสื่อ วัสดุ ที่ใช้อบรมให้เพียงพอ เช่น ในการอบรม     

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

จากผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือจัดการสอนทุกโรงเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงควรก าหนดเป็น

นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อไป 
4. จัดอบรมครูผู้สอนด้านวิชาชีพตามสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาให้เกิดการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ ถ่ายทอด

ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดใหม่ๆ 

1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 



  

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

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

ที่จบไม่ตรงสาขา แต่สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดี 
8. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เห็นควรก าหนด       

ให้เป็นนโยบาย และสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

9. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยี เห็นควรมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

10. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

  
 
 

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

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง ทั้งการส่งเสริมการ

ประสานความร่วมมือระดับหน่วยงาน การสนับสนุนอัตราบุคลากรส าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งส่งเสริมการ

2. กำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
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อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ิมประสบการณ์การศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้การสั่งการและจัดสรรงบประมาณ ควรด าเนินการด้วยความชัดเจนและ
รวดเร็ว  

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

3. จัดท าข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนวางแผน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง                 
ได้ครอบคลุมและรวดเร็วพร้อมกับสนับสนุนให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการ              
จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน รวมทั้งประสานขอความช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาด
โอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

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

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

 
 
  

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

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ ให้เป็นการกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจ เห็น

ความส าคัญ และวางแผนอาชีพส าหรับคนในประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณ
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสถานประกอบการและร่วมกันยกระดับมาตรฐาน
อาชีวศึกษาทวิภาค ี

 
 

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

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แม้สถานศึกษาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการช่วยดูแลบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เป็นเครือข่ายในการระดมทุนสนับสนุนจากบุคคลภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้
งบประมาณสูง รัฐก็ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ 
 
 
  

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

4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

5. กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ทางแก้ไข การออกแบบกิจกรรมน าสู่การปฏิบัติ และสะท้อนผล เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งรูปของชมรมตามกลุ่มสาระ และรูปของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามสาขาวิชา 

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรจัดสรรครูให้ครบชั้นเรียน และก าหนดให้ครูที่จบการศึกษาปฐมวัยที่

บรรจุต้องสอนระดับปฐมวัย 
 

 

 
ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่ม

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

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

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

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

6. กำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภูมิภำค 
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รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดแตกต่างกัน ส่งผลให้การรวบรวมจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลมีความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อยมากและมีภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง  

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ผลักดันและขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษา ตาม

บริบทเชิงพ้ืนที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสถานศึกษา การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังของแต่
ละหน่วยงานในภูมิภาค 

2) การจัดสรรบุคลากร เพ่ิมก าลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือประสิทธิภาพของผลงานและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ 

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

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

5) เน้นให้เกิดการพัฒนาเชิงรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการด าเนินการระยะสั้น เช่น การจัดท า
แผนการพัฒนาระยะ 3 ปี   

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

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

1. จุดแข็งในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ บางส่วนและส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งบางส่วนยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป ประกอบการ
พิจารณาด้านของศักยภาพจุดแข็งของพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของ
ประเทศ แหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอยู่ใน
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พ้ืนที่จ านวนมาก หากการด าเนินงานทางการศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับศักยภาพ หรือจุดแข็งของพ้ืนที่ โดยการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ จะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งคนในพ้ืนที่และพัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ที่
อยู่ให้มีความมั่งคง  ทั้งการประกอบสัมมาอาชีพ การด ารงวิถีชีวิตของชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในพ้ืนที ่ให้ยั่งยืนต่อไป  

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

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

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

5. จากการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่าแต่ละพ้ืนที่ มีผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในแต่ละ
นโยบาย ควรมีการต่อยอด และน ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเสริมแรงกระตุ้นเพ่ือการขยายผลเป็น
เครือข่ายสถานศึกษาแม่ไก่สู่ลูกไก่ หรือการส่งเสริมให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือ โมเดลน าร่องสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือสถานศึกษาที่สนใจ สามารถใช้เป็นแบบอย่าง น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปในลักษณะปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่บริบท
ของตนเอง มิใช่การลอกเลียนแบบ  
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6. จากผลการด าเนินงานที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง หากสามารถส่งเสริมให้มี
การจัดเวทีสัมมนาเพ่ือการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่การสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ นอกจากเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ยังเป็นการรายงานสรุปผลการจัด
การศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เอง ได้มีนโยบายในการ
ด าเนินงานการจัด Symposium หรือการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้
ด าเนินการจัด Symposium โดยมีการน า แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) 
ของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
รวมทั้งเป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพการสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละโครงการที่ได้
ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าในการจัด Symposium ในปีงบประมาณ 2563 จะขยายผลให้มีการน าเสนอโครงการที่
มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
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ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดตราด 
ตารางที่ 4.9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
ตารางที่ 4.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ตารางที่ 4.11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
ตารางที่ 4.12  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 4.13  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดตราด 
ตารางที่ 4.14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 4.15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางที่ 4.16  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

ตารางที่ 4.17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

ตารางที่ 4.18  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดตราด 

ตารางที่ 4.19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดนครนายก 

ตารางที่ 4.20  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางที่ 4.21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 จ้าแนกตามหน่วยงาน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

ตารางที่ 4.22  ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net  
ปีการศึกษา 2561 ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส้านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตารางที่ 4.23  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 2/2561  
ปีการศึกษา 2561 รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส้านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

ตารางที่ 4.24  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 1/2562  
ปีการศึกษา 2561 รายสาระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส้านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
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สารบัญแผนภูมิ 
 
 

หน้า 
แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉลี่ยวิชาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 5 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 6 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 7 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงานศึกษาธิการ

ภาค 9 
แผนภูมิที่ 8 คะแนนเฉลี่ยวชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 9 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 10 คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 11 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 12 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
แผนภูมิที่ 13 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
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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 

เขตตรวจรำชกำรศึกษำธิกำรภำค 9 มีกำรจัดระเบียบกำรปกครองเป็นกำรปกครองส่วนภูมิภำค            
และท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ าเภอ 279 ต าบล  2,839 หมู่บ้าน  96 เทศบาล 224 องค์การบริหาร
ส่วนต 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 2561 

 

จำกตำรำงที่ 1.2 แสดงให้เห็นว่ำ ประชำกรในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีประชำกรที่มี
สัญชำติไทยเป็นชำย 1,022,269 คน  เป็นหญิง 1,041,403 คน รวมจ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทย 2,063,672 คน 
เป็นประชำกรไม่ได้สัญชำติไทย เป็นชำย 9,147 คน เป็นหญิง 9,146 คน รวมประชำกรไม่ได้สัญชำติไทย 18,563 คน 
ประชำกรรวมทั้งสิ้น 2,082,235 คนจังหวัดที่มีประชำกรเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัด
จันทบุรีจังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครนำยก และจังหวัดตรำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 
สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

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

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

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

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

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

รวม 1,022,269 1,041,403 2,063,672 9,147 9,416 18,563 2,082,235 
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ตารางท่ี 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 1,921 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 251 147 169 295 314 1,176 
   1.1 สพฐ. 214 129 144 256 289 1,032 
        1) สพป. 189 111 132 236 274 942 
        2) สพม. 23 17 11 19 14 84 
        3) สศศ. 2 1 1 1 1 6 
    1.2 สช. 20 8 15 24 13 80 
    1.3 สอศ. 7 3 6 8 3 27 
         1) รัฐบำล 7 3 3 4 3 20 
         2) เอกชน - - 3 4 - 7 
    1.4 กศน. 10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอื่น 146 70 119 199 211 745 
    2.1 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 

 

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

จังหวัดจันทบุรี 

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

จังหวัดตรำด 

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

จังหวัดนครนำยก 

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

จังหวัดปรำจีนบุรี 

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

จังหวัดสระแก้ว 

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

1. ข้อมูลจ านวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธันวาคม 2561 
2.. ข้อมูลจ านวนนักเรียนอ้างอิงจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ณ กันยายน 2562 
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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 

ในภำพรวมของประเทศจำกสถำนกำรณ์กำรขำดแคลนแรงงำนนั บเป็นหนึ่ งในปัจจัยส ำคัญ               
ของกำรขับเคลื่อนธุรกิจ  กำรขำดแคลนแรงงำนผู้มีควำมสำมำรถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหำใหญ่ในหลำย
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ หำกพูดถึงสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำน          

ในปัจจุบัน  ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร  โดย
เฉพำะที่มีทั กษะตรงตำมควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมหรือมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำน  นับเป็นกลุ่มแรงงำนส ำคัญที่จะขับเคลื่อนขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ จำกผล
ส ำรวจและสถิติของแมนพำวเวอร์กรุ๊ป ประเทศ
ไทย ได้ชี้ถึงตลำดแรงงำนที่มีทักษะตอบโจทย์
ภำคอุตสำหกรรม  จำกภำพรวมประเทศไทยในช่วง
ตลอด  5  ปีรวมถึงปีนี้  ประเทศไทยในประเทศท่ี
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 และมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนฝั่งกัมพูชำที่สูงมำกที่สุด                              
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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 ดควำมไม่ 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 ยนแปลงบ่ อย 
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 ำคัญในกำรพัฒนำกลุ่ มจังหวัด 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 ำทะเลที่เพ่ิมขึ้นโดยควำมหนำแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่ องจำก
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. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภมูิอำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
9. กำรอ ำนวยควำมสะดวก กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพือ่นบ้ำนยังไม่อ ำนำยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและ 

   กำรลงทุน 

อุปสรรค 
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2. ผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

 
 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 1.1 : หลักสูตร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
มีโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสะเต็มศึกษำ (Stem Education) ปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ิมมำกขึ้น 

แต่อย่ำงไรก็ตำม แม้ครูได้รับกำรพัฒนำตำมโครงกำรบูรณำกำรสะเต็มศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้น แต่ก็ยังถือว่ำเป็นจ ำนวนที่น้อย บำงจังหวัด เช่น จังหวัดนครนำยก มีควำมพยำยำมในกำรจัดโครงกำรอบรม
ปฏิบัติกำรสะเต็มศึกษำด้วยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และนอกจำกนี้สถำนศึกษำยังมีควำมพยำยำม       
จัดกิจกรรมกำรประกวดโครงงำน 8 กลุ่มสำระ โดยกำรใช้รูปแบบของสะเต็มศึกษำ  (STEM Education) ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติให้เห็นจริง มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะชีวิต  ทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำนเป็นทีม 
สร้ำงเสริมคุณลักษณะ ค่ำนิยมที่ดีงำม และควำมมีน้ ำใจต่อกันสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้หรือบูรณาการ              
กับชีวิตประจ าวัน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ได้จัดให้ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูวิชำกำร ด ำเนินกำร
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ส่งผลให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อน       
การอบรมพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลดีต่อการติดตามประเมินผล        
และนักเรียนส่วนใหญ่สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนปกติ  เพราะเป็นกิจกรรม            
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจึงให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

เรื่องของหลักสูตรต่างๆ ที่น ามาใช้กับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย พบว่า สถำนศึกษำในพ้ืนที่     
ส่วนใหญ่ จัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้รูปแบบ PBL รองลงมำคือรูปแบบ BBL (Brain-based 
Learning), Montesssori, High Scope และ Waldorf ตำมล ำดับ ทั้งนี้กำรด ำเนินงำนในระดับเขตพ้ืนที่ มีโครงกำร  
ที่สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 เช่น โครงกำรพัฒนำกำรใช้
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  และ โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมำณ 
2561 

สถำนศึกษำพ้ืนที่ เขตตรวจรำชกำรที่ 9 เกือบทุกแห่ง จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง 
(Active Learning) แต่ยังคงมีมนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) โดย
ภำพรวม     ยังไม่ถึงร้อยละ 80 ของจ ำนวนสถำนศึกษำในพ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และโครงการคูปองครู ซึ่งครูที่ได้รับกำรอบรม
พัฒนำ          น ำควำมรู้ที่ได้ ไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มีกำรน ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม มำใช้กับผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ วำงแผนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ท้ำทำย และให้โอกำส
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ผู้เรียน  มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม น าผู้เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดู
งานและเรียนรู้     ตามสภาพจริงในสถานที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และฝึกปฏิบัติจริง ครูผู้สอนยอมรับ

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ควำมสำมำรถในกำรแสดงออกและควำมคิดเห็นของผู้เรียน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การด าเนินการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยโดยใช้กระบวนการ 
PLC และศึกษานิเทศก์ นอกจากนี้ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้      การสัมภาษณ์ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอง 

ส ำหรับทักษะกำรพูด อ่ำน เขียน ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ป 1. – ม. 6) ภำคเรียนที่ 2    
ปีกำรศึกษำ 2561 ที่เข้ำรับกำรประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พบว่ำ    
มีจ ำนวนผู้ผ่ำนเกณฑ์และประเมินผลทักษะภำษำอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป ในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ ไม่ถึง 60  
เช่นเดียวกับกำรพัฒนำ ยกระดับควำมสำมำรถทำงภำษำของครู ผ่ำนกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ         
ตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) ทั้งนี้ สถำนศึกษำมีควำมตื่นตัวและส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะ
ภำษำอังกฤษมำกขึ้น โดยส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษต่ำงๆ ในงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ตั้งแต่
ระดับศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภำค รวมทั้งจัดค่ำยวิชำกำร O - NET เพ่ือพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบระดับชำติ (O – NET) นอกจำกนี้ในบำงพื้นที่พบว่ำมีควำม
ต้องกำรหนังสือที่เหมำะสมกับสภำพควำมพร้อมของผู้เรียน 

ด้ำนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ พบว่ำ หน่วยงำน สถำนศึกษำในพ้ืนที่มีควำมพยำยำมในกำรส่งเสริม
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน เช่น พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก        
มีกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ โดยกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ เอสโซ่ อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ในระดับอำชีวศึกษำ (สถำนศึกษำ ระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ)  กิจกรรมกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (สถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ) พ้ืนที่ สพม. 7 ส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จำกชุมนุมต่ำง ๆ ที่โรงเรียนจัด, จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิชำ
เพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน IS3, โครงงำนในกลุ่มสำระต่ำงๆ, กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ และ
ผ่ำนแบบทดสอบโอเน็ต, แบบทดสอบ PISA เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญ
ของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ที่เน้นพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ส ำหรับกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือก้ำวสู่อำชีพ (EchoVe) พบว่ำ มีนักเรียนนักศึกษำ
มำใช้บริกำรศูนย์พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือก้ำวสู่อำชีพ (EchoVe) จ ำนวนน้อยมำก โดยในภำพรวมไม่ถึงร้อยละ 
30 นอกจำกนี้ จ ำนวนครูผู้มำใช้บริกำรศูนย์พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือก้ำวสู่อำชีพ (EchoVe) ก็มีจ ำนวนน้อย
มำกเช่นกัน ทั้งนี้รูปแบบกำรใช้ EchoVE แอปพลิเคชั่นเพ่ือกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนอำชีวะ และ
ประชำชนทั่วไป สำมำรถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ Android และ IOS ซึ่งบทเรียนต่ำงๆ ได้รับกำรออกแบบตำมหลักกำร
เรียนรู้ภำษำตำมธรรมชำติ ผู้ใช้งำนสำมำรถฝึกฝนผ่ำนกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ฝึกภำษำได้แบบไม่ต้องกลัวผิด 
ผ่ำนระบบฟีคแบค 5 ระดับ ที่สำมำรถประเมินผลได้ว่ำพูดหรือออกเสียงได้ชัดเจนหรือไม่ เหมือนฝึกฝนกับเจ้ำของ
ภำษำ ผู้เรียนสำมำรถทบทวนบทเรียนผ่ำนกำรท ำแบบฝึกหัด ทั้งกำรพูดและกำรเขียนจำกประโยคภำษำอังกฤษ 
เพ่ือให้กำรฝึกฝนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น Role Play ระบบพิเศษ ที่ช่วยจ ำลองสถำนกำรณ์ และสร้ำงบทบำทสมมุติ 
ในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ แอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) แบ่งออกเป็น 11 หมวด คือ - หมวดสำขำเฉพำะทำง      
9 หมวด แบ่งตำมสำขำวิชำ คือ อุตสำหกรรม, พำณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ ศิลปกรรม, คหกรรม, เกษตรกรรม, 
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ประมง, อุตสำหกรรมท่องเที่ยว, อุตสำหกรรมสิ่งทอ, เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร - หมวดภำษำอังกฤษที่ใช้
ในชีวิตประจ ำวัน 1 หมวด 

ปัญหำอุปสรรค นอกเหนือจำกปัญหำอุปสรรค์ทั่วไปที่ยังคงปรำกฏอยู่เช่นเรื่องของกำรขำดแคลน
อัตรำก ำลังครูผู้สอนหรือ กำรมีภำระงำนล้นมือ รวมทั้งงบประมำณสนับสนุนต่ำงๆ แล้ว ยังพบว่ำมีปัญหำอ่ืนๆ       
ในพ้ืนที ่ดังนี้  

1. ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ          
คือ กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เท่ำนั้น โดยไม่ได้ค ำนึงถึงกำรบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ เช่น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ศิลปะ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ซึ่งในกระบวนกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำที่ดี ควรมีกำรบูรณำกำรควำมรู้สำขำอ่ืน ร่วมด้วย เพื่อให้
นักเรียนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้จริง 

2. ปัญหำในเรื่องของกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรเรียนรู้เรื่องสื่อต่ำงๆ ของกำรสอน
แบบ Montesssori จ ำเป็นต้องเสริมให้ครูทุกปีกำรศึกษำ เพรำะสื่อมีระดับกำรใช้ 

3. ปัญหำขำดพ้ืนฐำนทำงภำษำอังกฤษ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรของผู้เรียน 
4. ครูบำงคนไม่ได้เข้ำรับกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง

ภำษำอังกฤษ (CEFR) ขำดควำมสะดวกในกำรรับกำรทดสอบ CEFR ท ำให้ครูไม่ได้เข้ำรับกำรทดสอบ ตำมก ำหนด 
5. ปัญหำกำรใช้งำนแอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) ที่ส ำคัญคือเรื่องของระบบเครือข่ำย และ อุปกรณ์

ในกำรใช้งำน (EchoVE) รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะ   
1. จัดให้มีกำรจัดอบรมครูในเชิงปฏิบัติกำร เพ่ิมจำกท่ี สพฐ. และ สสวท. ก ำหนด โดยให้มีตัวอย่ำง    

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสะเต็มที่หลำกหลำย เน้นให้ครูลงมือปฏิบัติโดยแท้จริง ซึ่งจะต้องมีกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนให้รัดกุม ค ำนึงถึงทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรด้ำนเวลำ เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ 
แรงงำนคน และต้องค ำนึงว่ำชิ้นงำนและวิธีกำรที่ผลิตขึ้นมำนั้นจะเป็นที่ยอมรับต่อสังคม หรือไม่ เพื่อประโยชน์         
ในด้ำนกำรน ำไปใช้จริง ต่อไป 

2. ควรมีกำรอบรมเรื่องของกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนทุกปีกำรศึกษำ เช่น การสอนแบบมอน
เตสเซอรี่ จ าเป็นต้องเสริมความรู้ให้ครูทุกปีการศึกษา  เพราะสื่อแต่ละชนิด มีระดับการใช้ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแก่ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องให้สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) อย่ำงต่อเนื่อง และ ควรจัดหำหน่วยทดสอบที่มีมำตรฐำนจัดให้บริกำรในพ้ืนที่ 

5. กำรใช้งำนแอปพลิเคชันเอคโค่วี (EchoVE) ควรให้กำรสนับสนุนเรื่องของเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต        
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น ในห้องเรียนควรมีเครื่องแท็บเล็ต Smart Phone คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภำพ และมีระบบ 
Internet รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาอ่ืนใน อศจ.เข้ามาใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือก้าวสู่อาชีพ  (ECHO VE) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรอบรมฯ เกี่ยวกับสื่อ วัสดุ ที่ใช้อบรมให้เพียงพอ เช่น ในกำรอบรม     

บำงหลักสูตร มีสื่อในกำรปฏิบัติเพียง 4 ชุด ต่อผู้เข้ำรับกำรอบรม 60 คน 
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2. การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยังเป็นเพียงระดับของการ “เชิญชวน” ให้เข้าร่วม    
จากผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือจัดการสอนทุกโรงเรียน 

3. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จึงควรก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อไป 

4. จัดอบรมครูผู้สอนด้ำนวิชำชีพตำมสำขำวิชำ เพ่ือพัฒนำให้เกิดกำรผลิตผลงำนที่สร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอด
ให้นักเรียนนักศึกษำเกิดแนวคิดใหม่ๆ 

5. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรยกระดับควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษของครู  จัดให้มีกำรทดสอบครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. 1 และครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกคน โดยมีกำรก ำกับ 
นิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และให้รำงวัล ยกย่องครูที่มีผลกำรสอบ ระดับ C1 C2 

6. สนับสนุนระบบกำรก ำกับ นิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
7. กำรส่งเสริม ให้รำงวัล เช่น รำงวัลยกย่องครูที่มีผลกำรสอบ ระดับ C1 C2 รำงวัลเชิดชูเกียรติครู      

ที่จบไม่ตรงสำขำ แต่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษได้ดี 
8. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เป็นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เห็นควรก ำหนด       

ให้เป็นนโยบำย และสนับสนุนให้หน่วยงำน สถำนศึกษำ และบุคลำกรครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 1.2 : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (civic education)  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ในภำพรวม สถำนศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน   

กำรสอน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คิดเป็นร้อยละ 97.92 ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ       
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้หน่วยงำน ส่งเสริมให้มีกำรอบรมพัฒนำ ให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
มำตรฐำนเป็นไปตำมหลักสูตรกลำง และสอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนครูผู้สอนได้มีกำร
พัฒนำตนเองจำกโครงกำรคูปองครูเพ่ือให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จำกสถำบันต่ำง ๆ  และ
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรและได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ได้มีกำรเชื่อมโยงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง (civic 
education) เข้ำกับโครงกำรอื่นๆ เช่น โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  Active  Learning  ผ่ำน 
กระบวนกำรคิด ขั้นสูง  GPAS  5 Steps  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของ สพม. 
เขต 17 พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบ PEC ของจังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้น 

ทั้งนี้มีกำร สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค หน่วยงำน สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลำกหลำย และสถำนศึกษำยังมีแผนนิเทศ ติดตำม และมีกำรนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผล โดยอนุกรรมกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (อ.ก.ต.ป.น.) 
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และสรุปรำยงำนผลส่งหน่วยงำนต้นสังกัด 

ปัญหำอุปสรรค 
ยังพบกำรรำยงำนว่ำสถำนศึกษำบำงแห่งมีปัญหำ ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนบูรณำ

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ปัญหำกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนซ้ ำซ้อน 
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ระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนอ่ืน ปัญหำเรื่องของนโยบำย สพฐ. และหน่วยงำนภำยนอก มอบสู่โรงเรียน
เป็นจ ำนวนมำก สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนในพ้ืนที่มองว่ำท ำให้เกิดภำระงำนมำก  

ข้อเสนอแนะ 
กำรแก้ปัญหำระดับพ้ืนที่เบื้องต้น ได้แก่ อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูผู้สอน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ     

ในกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ลดปัญหำครูขำดแคลน 
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร หรือกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ครูจิตอำสำ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น มำช่วย
สอน กำรวำงระบบกำรจัดเก็บข้อมูล กำรสนับสนุนกำรบูรณกำรนโยบำย สพฐ. ที่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน เพ่ือลดภำระ
งำนของสถำนศึกษำในพ้ืนที่  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้ผู้เรียน

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทันต่อเทคโนโลยี เห็นควรมอบเป็นนโยบำยให้สถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 

2. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 1.3 : กำรพัฒน ำมำตรฐำนกำรศึกษำและกระบวนกำรคุณภำพกำรศึกษำ  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
จ ำนวนสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ในภำพรวมของ

สถำนศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 พบว่ำ สถำนศึกษำเกือบทั้งหมดผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ทั้งนี้มีจ ำนวนน้อยที่ยังไม่ด ำเนินกำร เช่น สถำนศึกษำในสังกัดอำชีวศึกษำของ
จังหวัดจันทบุรี สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำของ สพป.นครนำยก สถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัย พ้ืนที่จังหวัดตรำด สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 
กรกฎำคม 2562) สถำนศึกษำมีระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ด ำเนินกำรตำมประกำศกฎ
กระทรวงฯ มีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ  มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) สถำนศึกษำ แต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดประชุมชี้แจง จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ มีกำรนิเทศ
ติดตำม และรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assesment Report : SAR) ไปยังต้นสังกัด 

ปัญหำอุปสรรค 
พบว่ำมีปัญหำจำกตัวผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำใหม่ยังไม่เข้ำใจระบบงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ นโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน อีกทั้งมำตรฐำนและตัวชี้วัด มีกำรปรับเปลี่ยน สถำนศึกษำ
บำงแห่งยังยึดติดกับกำรประเมินภำยนอกแบบเดิมอยู่ ท ำให้ขำดควำมมั่นใจในกำรประเมินแนวใหม่  

ข้อเสนอแนะ 
มีกระบวนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพ แบบ Short Course เข้มข้น 

เช่น พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี มีโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำโดยจัดประชุมเพ่ือสื่อสำร
สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรและครูผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำน
กำรศึกษำ มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร กตปน. เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน เผยแพร่แนวทำงกำร
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ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของสพฐ.  และวิดิทัศน์
ระบบงำนประกันคุณภำพโดยส่งลิงค์และคิวอำร์โค้ตให้สถำนศึกษำในสังกัด นอกจำกนี้ มีกำรจัดท ำเอกสำรแนว
ทำงกำรจัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำและแนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ศึกษำนิเทศก์ ประจ ำเขตคุณภำพ นิเทศติดตำม เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค ำแนะน ำ 

  
 
 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 2.1 : กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพในทุกระดับกำรศึกษำ  
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย พบว่ำผู้เรียนระดับปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ของสถำนศึกษำในพ้ืนที่

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และมีควำมพร้อมที่
จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562) ทั้งนี้  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย ด ำเนินกำรภำยใต้หลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 โดยมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยที่เหมำะสม ซึ่งได้รับกำรอบรม
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และมีกำรนิเทศ ติดตำม กำรตรวจสอบกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ มีกำรจัดสภำพแวดล้อม จัดสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เพ่ือสนองควำม
ต้องกำร ควำมสนใจของเด็กทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถ ควำมปลอดภัยของเด็กเป็น
ส ำคัญ มีโครงกำรอบรมพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้ผู้บริหำร ศึกษำนิเทศก์ ครูผู้สอน รวมทั้งบุคลำกร       
ที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ทันสมัย ส่งเสริมศักยภำพครู
ปฐมวัย ให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เทคนิค และ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ น ำควำมรู้ที่ได้ไป
จัดกำรเรียนกำรสอน  ในห้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน         
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
ของโรงเรียน มีระบบกำรนิเทศ ติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อม กำรด ำเนินงำนและผลกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ เพ่ือให้ค ำชี้แนะ ค ำปรึกษำ แก่ผู้บริหำรและครู ผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย รวมทั้ง มีระบบกำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียนที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัย (อ.3)      
ปีกำรศึกษำ 2561 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  และจัดเก็บข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำร      
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 3 ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 

ด้ำนครูผู้สอน มีกำรจัดเตรียมสื่อที่หลำกหลำยประกอบกับกำรจัดตำรำงเวลำที่เหมำะสมในแต่ละแผน 
เพ่ือใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ สนับสนุนกำรเรียนรู้ของเด็ก มีกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยผ่ำนกิจกรรมกำร
เล่นที่เหมำะสมตำมวัย โดยเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ จำกกำรลงมือปฏิบัติและกำรได้รับประสบกำรณ์
ตรง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้มีควำมสัมพันธ์ และสอดคล้องกับกำรท ำงำนของสมอง Brain-based Learning มี
กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกิจกรรม
ประจ ำวัน ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูแกนน ำ ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรปฐมวัย ปีพุทธศักรำช 2560 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ด้ำนผู้เรียน เกิดทักษะกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง ทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกำรเคลื่อนไหว 
ทักษะภำษำและกำรสื่อสำร ทุกษำกำรช่วยเหลือตนเองและสุขอนำมัย ทักษะสังคมและกำรด ำรงชีวิต ทักษะวิชำกำร
และทักษะอำชีพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดอย่ำงสนุกสนำนและเหมำะสมตำมช่วงวัยของเด็ก กล้ำแสดงออก 
มีอิสระในกำรปฏิบัติกิจกรรม มีคุณลักษณะและทักษะข้ำงต้นที่เหมำะสม และได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยตำมมำตรฐำน/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 12 มำตรฐำน 29 ตัวชี้วัด 
มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน รวมทั้ง กำรปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม 5 ประกำร ได้แก่ ควำมพอเพียง ควำมมีวินัย ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบและอุดมกำรณ์คุณธรรม ทั้งนี้ มีนักเรียนบำงส่วนในสังกัด สศศ. ยังไม่สำมำรถพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ได้ เนื่องจำกบำงส่วนเป็นผู้บกพร่องทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

ด้ำนโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล พบว่ำ กศน. มีกำรด ำเนินกำรจัดตั้งกลุ่มจ ำหน่ำย
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ ำหน่วยสินค้ำออนไลน์
ระดับต ำบล  ระดับอ ำเภอ  รวมทั้งในค ำปรึกษำกับประชำชนเกี่ยวกับกำรค้ำออนไลน์เบื้องต้น และได้จัดอบรมขยำย
ผลสู่ประชำชนในหลักสูตรกำรค้ำออนไลน์และหลักสูตร Digital Literacy ทั้งนี้ ครู กศน.ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย          
ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้รับกำรพัฒนำเป็นวิทยำกรแกนน ำตำมหลักสูตรแกนกลำงเพ่ือกำรขยำยผล
เศรษฐกิจดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนประชำชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจำกวิทยำกรแกนน ำ กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรกำรค้ำออนไลน์ ในพ้ืนที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 พบว่ำ ในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.46 ทั้งนี้ พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีรำยงำนจ ำนวนประชำชน
เข้ำรับกำรอบรมต่ ำกว่ำ ร้อยละ 100 ส่วนจังหวัดตรำด มีรำยงำนจ ำนวนประชำชนเข้ำรับกำรอบรม เกินกว่ำร้อยละ 
100  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562)  

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในพ้ืนที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ในด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำน
กำรศึกษำ  และตรวจสอบข้อมูลประชำกรวัยเรียนจำกฐำนข้อมูล DMC  ท ำให้ทรำบประชำกรที่อยู่ในระบบ
กำรศึกษำ และนักเรียนที่ออกกลำงคัน 

ปัญหำอุปสรรค 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีปัญหำเช่นปีงบประมำณที่ผ่ำนมำคือ ควำมขำดแคลนอันตรำก ำลังครู

ปฐมวัย ปัญหำครูจบไม่ตรงเอกปฐมวัย ปัญหำอ่ืนๆ เช่น บำงแห่งพบว่ำ ครูขำดประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนปฐมวัย นอกจำกนี้ยังมีปัญหำอ่ืนๆ ที่น่ำสนใจเช่น พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด พบว่ำมีปัญหำ       
เด็กต่ำงด้ำวจ ำนวนมำกที่ต้องโยกย้ำยติดตำมผู้ปกครอง ส่งผลให้ขำดเรียนบ่อย ขำดควำมต่อเนื่องในกำรศึกษำ 
โรงเรียนขนำดเล็กต้องท ำกำรสอนคละชั้นกัน บำงแห่งพบว่ำมีปัญหำพ้ืนที่จ ำกัดส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงกำรศึกษำ
ของเด็กปฐมวัย 

ด้ำนโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล พบว่ำบำงแห่ง เช่นพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี มีกำร
รำยงำนปัญหำในพ้ืนที่หมู่บ้ำนไม่มีสัญญำณอินเตอร์เน็ต นอกจำกนี้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
บำงส่วนยังไม่มีสมำร์ทโฟนที่มีประสิทธิภำพสูง ท ำให้ใช้เวลำในกำรอบรมเพ่ิมมำกข้ึน และบำงส่วนยังขำดทักษะ     
กำรใช้สมำร์ทโฟน อีกทั้งสัญญำณอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้พร้อมกันท ำให้กำรท ำงำนช้ำมำกขึ้น   
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ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ ปัญหำกำรย้ำยถิ่นของเด็กท่ีเกิดจำก
ครอบครัวแรงงำนต่ำงด้ำว กำรไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเรียนของเด็ก ปัญหำครอบครัว และข้อมูลในระบบ DMC ไม่
มีควำมสัมพันธ์กันด้ำนข้อมูลของนักเรียนยำกจน 

ข้อเสนอแนะ 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนแก้ไขปัญหำขำดแคลนโดนกำรจ้ำงบุคลำกรมำสอน และมีกำร

พัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมช ำนำญเรื่องกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย ให้กับครูที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำปฐมวัยด้วย ในพ้ืนที่
จังหวัดนครนำยก มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียน ในพ้ืนที่ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจนับ
นักเรียนอย่ำงน้อย 2 เดือนต่อครั้ง และเสนอแนะให้มีกำรปรับปรุงระบบ DMC และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำภำค
บังคับของเด็กต่ำงด้ำวและให้มีระบบกำรติดตำมผู้เรียนในทุกระดับ 

ด้ำนโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล แก้ไขปัญหำสัญญำณอินเทอร์เน็ต โดยแนะน ำ     
ให้ใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ตของตนเอง และในกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ควรเลือกผู้เรียนที่มีสมำร์ทโฟนเป็นของ
ตนเองหรือสำมำรถหำมำใช้ประกอบกำรเรียนได้ ส่งเสริมกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เช่น 
กำรขอรับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสินค้ำ ร่วมกับพัฒนำชุมชน ให้มีคุณภำพก่อนกำรเปิดจ ำหน่ำยออนไลน์ และ
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำรูปแบบสินค้ำบรรจุภัณฑ์ โดยไม่จ ำเป็นต้องเน้นปริมำณ แต่ควรเน้นเรื่อง คุณภำพ
สินค้ำให้สินค้ำสำมำรถขำยได้และเกิดแรงจูงใจต่อไป 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำ ในภำพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 9 มีจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันทั้งสิ้น 717 คน ประเภทปัญหำที่ท ำให้เกิดกำรออกกลำงคันมำกที่สุด         
คือ กำรอพยพตำมผู้ปกครอง และประเภทปัญหำกำรต้องคดีหรือถูกจับ เป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรออกกลำงคัน
น้อยที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยระดับกำรศึกษำ พบว่ำ นักเรียนประสบปัญหำกำรออกกลำงคันมำกที่สุด คือ
ระดับปฐมศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับประเภทปัญหำคือ กำรอพยพตำมผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นมีอัตรำกำรออกกลำงคันมำกรองลงมำ และสำเหตุปัญหำที่ท ำให้ออกกลำงคันในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นมำกที่สุดคือ ปัญหำอื่นๆ และมีฐำนะยำกจน ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปัญหำที่ท ำให้เกิดกำร
ออกกลำงคันของนักเรียนมำกที่สุดคือ กำรต้องท ำงำนหำเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่นจำก
ระบบกำรศึกษำ ควรมีกำรปรับปรุงระบบ DMC และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำภำคบังคับ ให้มีควำมเข้มงวด จัดให้
มีระบบกำรติดตำมผู้เรียนในทุกระดับ ที่ใช้ให้เห็นผลได้จริง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เช่น การสร้างความ

ตระหนักให้กับผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย การก ำหนดอัตรำก ำลังให้
ทุกเรียนที่เปิดกำรเรียนกำรสอน ระดับปฐมวัยให้มีครูเอกปฐมวัยอย่ำงน้อย 1 คน เป็นเบื้องต้นทุกโรงเรียน เพรำะ
เป็นช่วงวัยที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรทำงสมองของเด็ก 

2. ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือระดับหน่วยงำน เช่น จัดเวลำประชำคมหมู่บ้ำนในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้เรื่อง อนำคตเด็กไทย “เหลียวหลัง แลหน้ำเพ่ือพัฒนำเด็กไทย” และกำรสร้ำงค่ำนิยมคนไทย “เตรียมควำม
พร้อมสร้ำงครอบครัวคุณภำพ” โดยควำมร่วมมือภำคี 4 ฝ่ำย หรือกำรจัดให้มีกำรประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรช่วยเหลือเด็กและเยำวชน โดยศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นศูนย์กลำงในกำรด ำเนินกำรและรำยงำนข้อมูล 
เป็นต้น 
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3. สนับสนุนอัตรำบุคลำกรส ำหรับสถำนศึกษำทุกแห่ง ควรมีครูที่จบด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยโดยตรงท ำ
หน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนให้กับเด็กปฐมวัย และในโรงเรียนที่มีครูปฐมวัยสอนรวมชั้น/คละชั้น ควรได้รับพ่ีเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือช่วยสนับสนุนหรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย สำมำรถดูแลเด็กได้อย่ำง
ทั่วถึง ปลอดภัย ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

4. ควรมีกำรอบรมพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำษำและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง เพ่ิม
ประสบกำรณ์กำรศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยในรูปแบบต่ำง ๆ  

5. กำรสั่งกำรและจัดสรรงบประมำณ ด้วยควำมชัดเจนและรวดเร็ว โดยค ำนึงถึงผู้ปฏิบัติระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

6. ระบบกำรกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ควรก ำหนดให้ด ำเนินกำรภำคเรียนละ 2 ครั้ง ต่อ 1 
โรงเรียน และมีกำรพัฒนำครูที่สอนระดับปฐมวัยทุกปีกำรศึกษำ 

7. จัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU ร่วมกับเว็บไซต์ที่ให้บริกำรเปิดร้ำนค้ำออนไลน์ อำทิ LAZADA, 
Shopee เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรค้ำขำยออนไลน์ของประชำชน โดยอำจยกเว้นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ รวม
ไปถึงค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชำชนค้ำขำยออนไลน์เพ่ิมมำกขึ้น 

8. ขยำยผลกำรส่งเสริมกำรค้ำออนไลน์ให้กับกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในพ้ืนที่ โดยกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร
ร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนำกรอ ำเภอ และพัฒนำกรต ำบล 

9. จัดท ำข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่ำจะออกกลำงคัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรขับเคลื่อนวำงแผนกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10. สนับสนุนให้ครอบครัวมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุตร
หลำน 

11. ประสำนขอควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ ให้กับนักเรียนที่ขำดโอกำส และขำดแคลน
ทุนทรัพย์ในกำรศึกษำ 

12. จัดระบบกำรดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้กำรช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง                 
ได้ครอบคลุมและรวดเร็วพร้อมกับสนับสนุนให้ครอบครัวมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักในกำร              
จัดกำรศึกษำให้แก่บุตรหลำน 
 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 2.2 : โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้และกำรเข้ำถึง
องค์ควำมรู้  

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนกำรเรียนรู้  Digital และ ใช้ Digital เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้  โดยภำพรวมพ้ืนที่ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 9 พบว่ำ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงทุกโรงเรียน โดยได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณค่ำเช่ำอินเทอร์เน็ต ท ำให้โรงเรียนสำมำรถน ำสื่อ Digital มำใช้เป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ได้สะดวก เช่น      
กำรใช้สื่อ Social Network และ Social Media ต่ำง ๆ เช่น Facebook YouTube กำรใช้ Google Drives กำรใช้ 
Google Docs จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เน้นย้ ำให้โรงเรียน                
ให้ควำมส ำคัญในกำรใช้งำนและดูแลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำซึ่งต้องค ำนึงถึง
กำรควบคุมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมำะสม กำรระบุตัวตน กำรตรวจสอบกำรใช้งำน กำรจัดเก็บข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ และระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกันข้อมูลทำงรำชกำรจำกภัยคุกคำมต่ำง ๆ 
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ตำมพระบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ท ำให้นักเรียนสำมำรถใช้งำนอินเทอร์เน็ตภำยในโรงเรียน         
ได้ทุกคน ในส่วนของ กศน. มีกำรติดตั้งให้บริกำรอินเตอร์ระดับต ำบล ในทุก กศน.ต ำบล 

ด้ำน DLTV/DLIT  พบว่ำพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีสถำนศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรร และมีกำร
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ DLTV/DLIT เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งยกเว้นพื้นที่จังหวัด
ปรำจีนบุรีที่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเพียงร้อยละ 52.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562) ทั้งนี้ 
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญในระบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนบำง
แห่งไม่ได้จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบทุกรำยวิชำ เนื่องจำกมีครูครบชั้น จึงจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเพ่ือสอนเสริมในบำงวิชำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมตรวจติดตำม 
และนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในสถำนศึกษำด้วย  

ด้ำน ETV พบว่ำ ภำพรวมของจ ำนวนผู้เรียนตำมเป้ำหมำยซึ่งเป็นนักศึกษำ กศน. พ้ืนที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ ETV คิดเป็นร้อยละ 65.50 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562) 
ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีร้อยละผู้เรียนที่มีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ ETV น้อยที่สุด และจังหวัดตรำดมีร้อยละผู้เรียนที่มี    
กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ ETV มำกที่สุด  

ด้ำนกำรแก้ปัญหำครูขำด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชำ พบว่ำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
เกลี่ยอัตรำก ำลังครู และลูกจ้ำงชั่วครำว โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561 ประกอบกำรพิจำรณำ  โดยกำรเกลี่ยอัตรำ
ว่ำงจำกสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์ไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ เกลี่ย
อัตรำว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ ไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำ
กว่ำเกณฑ์  เกลี่ยอัตรำว่ำงตำมผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ  เกลี่ยอัตรำครูที่มีคนครองจำก
สถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ จัดท ำข้อมูลส ำหรับ
รองรับกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครูจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืน จัดสรรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินให้สถำนศึกษำ 
จัดสรรพนักงำนรำชกำรจัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรขำดแคลนครูขั้นวิกฤต จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร                  
ครูวิทยำศำสตร์ และ คณิตศำสตร์ จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
ธุรกำรโรงเรียน จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรธุรกำรโรงเรียน จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณของ
สถำนศึกษำ ในส่วนของสถำนศึกษำที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนั้น มีข้ำรำชกำร และพนักงำน
รำชกำรไม่เพียงพอ เนื่องจำกต้นสังกัดไม่จัดสรรต ำแหน่งให้แก่สถำนศึกษำ 

ปัญหำอุปสรรค 
สัญญำณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ ขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรหำสื่อที่ทันสมัย 

ห้องเรียนไม่เพียงพอและครูไม่ครบชั้น จึงต้องจัดกำรเรียนแบบเรียนรวม ซึ่งไม่เป็นเอกเทศ เกิดเสียงรบกวนกัน       
เมื่อเกิดวำตภัย หรือฝนตกหนัก ทีวีและอุปกรณ์บำงอย่ำงได้รับควำมเสียหำย สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และ
ขำดงบประมำณบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องของระบบ 
ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ ETV   พบว่ำ วิชำที่นักศึกษำ กศน.ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงกับวิชำที่สอนใน ETV 
ในขณะนั้น อีกทั้ง ผู้เรียนมีข้อจ ำกัดในเรื่องอุปกรณ์ บำงคนใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ในรุ่นที่มีควำมล้ำสมัย หรือมีควำมจ ำ
ตัวเครื่องน้อย นอกจำกนี้ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ ของกศน.ต ำบล หลำยแห่ง อยู่ในสภำพเก่ำ 
มีอำยุกำรใช้งำนหลำยปี จึงท ำให้มีปัญหำในกำรค้นหำสัญญำณ ปัญหำเรื่องของครูไม่ครบชั้น พบว่ำ เมื่อ สพฐ. 
จัดสรรคืนอัตรำว่ำงจำกกรณีเกษียณอำยุรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ไม่สำมำรถเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สถำนศึกษำ      
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ขำดแคลนครูได้ เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของ คปร. (มีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 250 คน) จึงไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำครูขำด ครูไม่ครบชั้น และครูไม่ครบวิชำ 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมจุดกระจำยสัญญำณให้เพียงพอและสนับสนุนประมำณ แก้ปัญหำกำรเรียนรวมแล้วเกิดกำรรบกวน

ด้วยกำรจัดท ำ ระบบกำรส ำรวจห้องเรียน จ ำนวนครู  สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ และให้กำร
ช่วยเหลือ สนับสนุนโดยทั่วถึง และตรงตำมควำมต้องกำร ควรลดกำรใช้จำนรับสัญญำณดำวเทียมลง เปลี่ยนมำใช้
กำรใช้งำนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตแทน ในอนำคตควรเป็นระบบ DLIT ทั้งหมด เนื่องจำกระบบโครงข่ำยอินเตอร์เน็ท
ทั่วถึงและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และนอกจำกคู่มือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรมีช่องทำงในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งมีกำรแนะน ำกำรใช้งำนสื่อสมเด็จพระเทพ ฯ ส ำหรับปัญหำเครื่องรับโทรทัศน์ใน
กำรรับสัญญำณ ETV สถำนศึกษำควรส ำรวจ ซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำน         
อยู่เสมอ กำรแก้ไขปัญหำครูขำด ครูไม่ครบชั้น และครูไม่ครบวิชำ ควรมีกำรพิจำรณำปรับเงื่อนไขของ คปร. 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ควรลดการใช้จานรับสัญญาณดาวเทียมลง เปลี่ยนมาใช้การใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน        

ซึ่งต่อไปน่าจะเป็น DLIT ทั้งหมด เนื่องจากระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ททั่วถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. จัดท ำคู่มือการจัดการเรียนการสอน ควรมีช่องทางในการอ านวยความสะดวก รวมทั้งการใช้งาน

สื่อสมเด็จพระเทพ ฯ 
3. ควรมีกำรเผยเเพร่ ผลงำน หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 

DLIT หรือ DLTV เพ่ือให้ครูมีตัวอย่ำง ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้  
4. จัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ กศน.ต ำบลที่ยังมีไม่เพียงพอไว้ใช้ให้บริกำรแก่นักศึกษำ 

 
 
  

 

 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 3.1 : กำรเพ่ิมศักยภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกลไกกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบำยประเทศไทย 4.0 และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนห้องเรียนอำชีพในโรงเรียนมัธยม พบว่ำพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีกำรรำยงำนจ ำนวน

สถำนศึกษำ/สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรท ำงำน 26.26 ของจ ำนวน
สถำนศึกษำ/สถำบันอุดมศึกษำทั้งหมด ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่  รำยงำน ซึ่งในที่นี้จังหวัดตรำดมี
กำรรำยงำนจ ำนวนสถำนศึกษำ/สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกำรท ำงำน ร้อยละ 
100 รองลงมำคือจังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยำยน 2562) ทั้งนี้พบว่ำ ตัวอย่ำงของ
กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดตรำด สถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำหน่วยบูรณำกำรกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (1 โรงเรียน 1 อำชีพ) ทั้งนี้สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ 
และต้องกำรตอบสนองควำมขำดแคลนแรงงำนด้ำนอำชีพ โดยร่วมมือกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ 

    3. การสร้างความเป็นเลิศ 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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วิทยำลัยเทคนิค และวิทยำลัยสำรพัดช่ำงจังหวัดตรำด ร่วมกันจัดกำรเรียนกำรสอนที่เรียกว่ำหลักสูตรทวิศึกษำ
ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ในสถำนศึกษำ และเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิทำง
กำรศึกษำ 2 ใบ ซึ่งผู้เรียนที่สนใจที่จะศึกษำในระดับสำยของวิชำชีพ สำมำรถไปเรียนต่อได้ในระยะเวลำที่ได้รับกำร
เทียบโอนวิชำเรียนจำกสถำบันที่สอนด้ำนอำชีพได้ และสถำนศึกษำยังมีกำรจัดหลักสูตรระยะสั้นในรำยวิชำเพ่ิมเติม 
ที่สถำนศึกษำเปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีควำมสนใจ ที่จะน ำไปประกอบอำชีพ เช่น หลักสูตรช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ กำร
โรงแรมและกำรท่องเที่ยว มัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 

ด้ำนกำรยกระดับมำตรฐำนอำชีวศึกษำทวิภำคี (Dual Vocational Education/DVE/ สหกิจศึกษำ 
(Work Integrated Learning/WIL)  พบว่ำมีกำรลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร โดยในพ้ืนที่จังหวัด
นครนำยก สถำนศึกษำ สอศ. ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ในกำรส่งนักเรียน 
นักศึกษำ เข้ำฝึกงำน/ฝึกอำชีพ เพื่อปฏิบัติจริง และในระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยี รับสมัครผู้มีงำนท ำและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เข้ำศึกษำต่อ  

ด้ำนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (SMEs) 4.0/Start Up พบว่ำในภำพรวมเขตตรวจรำชกำรที่ 9 
มีจ ำนวนสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด เฉลี่ย
ภำพรวมไม่ถึงร้อยละ 30 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562)  

ปัญหำอุปสรรค 
ประชำชนยังไม่มีควำมรู้เข้ำใจในกำรค้ำขำย ยุคเศรษฐกิจ 4.0 อีกทั้งปัญหำที่ส ำคัญคือ ค่ำนิยม          

ของผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ลูก หลำน เรียนสำยอำชีพยังคงมีอยู่ อีกทั้ง สถำนประกอบกำรบำงแห่ง ไม่รับนักเรียน
นักศึกษำฝึกงำน สถำนศึกษำบำงแห่ง เช่น วิทยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลจำกกลุ่มอุตสำหกรรม 
ประกอบกับเป็นวิทยำลัยขนำดเล็กที่มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนนักศึกษำน้อยจึงท ำให้มีผลกระทบ           
ต่อกำรใช้งบประมำณไม่เพียงพอ  ต่อกำรติดต่อสถำนประกอบกำรเพ่ือยกระดับมำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ 
กำรประชำสัมพันธ์ในทุกระดับ ให้เป็นกำรกระตุ้น สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นควำมส ำคัญ             

และวำงแผนอำชีพส ำหรับคนในประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีกำรจัดสรรบุคลำกรและงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรและร่วมกันยกระดับมำตรฐำนอำชีวศึกษำทวิภำคี 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 3.2 : หลักสูตรกำรผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำน อำชีวะ 4.0/หลักสูตรอำชีวะ Premium 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ภำพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจ

รำชกำรที่ 9 พบว่ำ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร คิดเป็นร้อยละ 97.58  โดย
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำที่มีงำนท ำ คิดเป็นร้อยละ 58.29 และในจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำที่มีงำนท ำ มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร คิดเป็นร้อยละ 84.02 ของจ ำนวน
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำทั้งหมด ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่ รำยงำน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 กันยำยน 2562)  ซึ่งเมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดที่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 
ที่มีงำนท ำและมีร้อยละของกำรมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร มำกที่สุด คือจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตรำด คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจ ติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  และสอบถำมควำม
พึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยสภำพผลกำรด ำเนินกำรตรวจ และติดตำมเรียบร้อย 
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ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจำกสถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือในกำรกรอกข้อมูลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้วยดี นอกจำกนี้ จังหวัดจันทบุรี สถำนศึกษำยังได้จัดท ำโครงกำร
ติดตำมภำวะผู้มีงำนท ำเพ่ือติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือน ำข้อมูลมำกรอกในระบบ V-cop  กำรติดตำมผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ปัญหำอุปสรรค 
นักเรียนย้ำยที่อยู่ ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ 
ข้อเสนอแนะ 
สถำนศึกษำได้ท ำกำรติดต่อนักเรียน โดยใช้ Social media Line/Facebook ติดตำมสภำวะผู้มีงำน

ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยใช้ระบบ V-cop (ระบบติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 
 

 
  
  
 
 

 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 4.1 : กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนโครงกำร 1 ต. 1 โรงเรียนคุณภำพ ภำพรวมสถำนศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 สถำนศึกษำได้

มีกำรเตรียมควำมพร้อมของครูเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพโดยมีร้อยละของ
จ ำนวนโรงเรียนที่มีควำมพร้อมของครูครบทั้ง 3 ด้ำน (ครูครบชั้น, ครูครบวิชำเอก, ครูครบวิชำชีพหรือวิชำเฉพำะ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน) คิดเป็นร้อยละ 27.66 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562) โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ มี
ควำมพร้อมด้ำนครูครบชั้นมำกที่สุด ส่วนควำมพร้อมด้ำนครูครบวิชำชีพหรือวิชำเฉพำะด้ำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนมี
จ ำนวนร้อยละควำมพร้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกำรจัดท ำข้อมูลข้ำรำชกำรครูและจ ำนวน
สถำนศึกษำที่มีครูครบและครูขำดแคลน เพ่ือที่จะได้จัดสรรครูให้ครบตำมควำมต้องกำร และมีกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น ผู้บริหำร ครูและนักเรียนได้รับกำร
พัฒนำ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร เพ่ือกำรศึกษำ พบว่ำ จ ำนวนคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ สังกัดสพป. มำกที่สุดคือจังหวัดตรำดคิดเป็น 10 : 
1 และ สังกัด สพม. คิดเป็นสัดส่วน 13 : 1 ทั้งนี้ สัดส่วนในภำพรวม สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนมีสัดส่วนน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วน 1 : 1 ในกำรรำยงำนของจังหวัดตรำด จะเห็นได้ว่ำ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำยังขำดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนเพ่ือกำรเรียน
กำรสอน  และปัจจุบันจ ำเป็นต้องพ่ึงพำเทคโนโลยีเป็นส่วนส ำคัญ นอกจำกนี้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็มีควำมล้ำสมัย ไม่
รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีเพียงสถำนศึกษำในสังกัดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดตรำด ที่มี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้ สถำนศึกษำหลำยแห่ง ได้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 2-3 คน ต่อเครื่อง และอบรมพัฒนำครูให้สำมำรถใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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น ำไปใช้จัดกิจกรรมภำยในห้องเรียน จัดท ำแผนกำรเรียนรู้วิชำคอมพิวเตอร์ และบริหำรจัดกำรกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 
โดยจัดเวลำเรียนให้ไม่ตรงกัน เพ่ือให้กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ใช้ 

ด้ำน Partnership School  โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและ
แผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำและเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและเป้ำหมำย กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ ใน
กำรบริหำรจัดกำรร่วมพัฒนำและสนับสนุนกำรศึกษำกำรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำร่วมกับผู้สนับสนุน จัดท ำ/ปรับปรุงแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนติดตำมประเมินผลและวิจัยของ
สถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ รวมถึงภำคเอกชน ภำคประชำสังคมถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ในกำรเข้ำร่วมบริหำรจัดกำร ร่วมพัฒนำและ
สนับสนุนสถำนศึกษำในโครงกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้สำมำรถสร้ำงบริกำรด้ำน
กำรศึกษำที่มีคุณภำพสูง เหมำะสมกับควำมต้องกำรของนักเรียนและบริบททำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในแต่
ละพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต 

ด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถำบัน/องค์กรต่ำงๆ ในสังคม 
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ในภำพรวมพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พบว่ำ จ ำนวนหน่วยงำน องค์กรภำครัฐ/
เอกชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ ไม่ถึงร้อยละ 80 จำกจ ำนวนโรงเรียนในพ้ืนที่ทั้งหมด (ข้อมูล 
ณ วันที่ 16 กรกฎำคม 2562) โดยโรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรประจ ำปี 2562 เพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณ มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง ผู้รับผิดชอบ กับ School partner ของแต่ละบริษัท เพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้ำหมำย พร้อมกับกำรนิเทศติดตำมร่วมกับ School partner โดยพัฒนำผู้เรียน และบำงแห่ง
ใช้สะเต็มศึกษำเป็นฐำน มุ่งสู่กำรประกอบอำชีพ และกำรสร้ำงนวัตกรรม School partner คือ ชุมชนยังไม่กล้ำที่จะ
ยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 

ปัญหำอุปสรรค 
นอกเหนือจำกกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังและงบประมำณแล้ว บำงพ้ืนที่ยังขำดควำมร่วมมือกันของ

หน่วยงำนในพ้ืนที่อีกด้วย ปัญหำเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีสภำพเก่ำ อุปกรณ์ล้ำสมัย ท ำให้ไม่สำมำรถ
รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้และมีจ ำนวนไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน รวมทั้งระบบจัดกำรเครือข่ำย ไม่สำมำรถ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ระบบ DLIT แบบออนไลน์ ได้ มีเพียงกำรใช้งำนแบบออฟไลน์ในบำงกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้เท่ำนั้น ปัญหำโรงเรียนบำงแห่งที่ประสงค์เข้ำร่วม Partnership School แต่อยู่ในพ้ืนที่ภำคเกษตรกรรม 
เช่น โรงเรียนบ้ำนทุ่งกร่ำงจังหวัดจันทบุรี ไม่มีภำคเอกชนที่เข้ำร่วมโครงกำรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด ำเนินกำร จึงไม่มี
ภำคเอกชนคัดเลือกโรงเรียนบ้ำนทุ่งกร่ำง เพรำะภำคเอกชนต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำร่วมพัฒนำ
โรงเรียน ปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

ข้อเสนอแนะ 
ส ำรวจข้อมูลครู สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำให้เข้มแข็ง จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรให้แก่

โรงเรียน เช่น กำรท ำป้ำยโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กำรแก้ปัญหำคอมพิวเตอร์เก่ำ ควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรสอนมำกกว่ำโปรแกรมพ้ืนฐำน และให้เพียงพอกับ
จ ำนวนนักเรียน รวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อม บ ำรุงรักษำ หรือ กำรจัดท ำโครงกำรหรือขอรับกำรสนับสนุนจำก
ภำคเอกชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี สิ่ง
ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำรอบรมพัฒนำครูให้สำมำรถใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและน ำไปใช้จัดกิจกรรมภำยใน
ห้องเรียนได้อย่ำงแท้จริง คุ้มค่ำ ขอให้กระทรวงศึกษำธิกำร แก้ปัญหำโรงเรียนบ้ำนทุ่งกร่ำงจังหวัดจันทบุรี ที่
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ประสงค์เข้ำร่วม Partnership School โดยจัดหำภำคเอกชน มำเป็นผู้สนับสนุนและร่วมพัฒนำโรงเรียนบ้ำนทุ่งกร่ำง 
อ.โป่งน้ ำร้อน เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรในรุ่นที่ 3 ต่อไป  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
แม้สถานศึกษาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการช่วยดูแลบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เป็นเครือข่ายในการระดมทุนสนับสนุนจากบุคคลภายนอก แต่หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้
งบประมาณสูง รัฐก็ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะ 
 

 
  
 
 
 

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 5.1 : กำรพัฒนำครูทั้งระบบ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ 
ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนกำรพัฒนำครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชำเอกปฐมวัย ในภำพรวมของพ้ืนที่เขตตรวจ

รำชกำรที่ 9 ด้ำนกำรพัฒนำครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชำเอกปฐมวัย ภำพรวมพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
พบว่ำมีจ ำนวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย ที่ไม่จบวิชำเอกปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำเพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คิดเป็นร้อยละ 76.15 โดยจังหวัดจันทบุรีมีจ ำนวนครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัย ที่ไม่จบวิชำเอกปฐมวัยได้รับ
กำรพัฒนำเพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.55 ทั้งนี้ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำครูทั้งระบบ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้แนวใหม่ บรรจุครู ในวิชำเอกที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ และอบรมพัฒนำส ำหรับผู้ไม่จบเอกปฐมวัย รวมทั้งมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

ด้ำนกำรพัฒนำครูรูปแบบใหม่ และ PLC ภำพรวมพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 พบว่ำ ครูที่ผ่ำนกำร
พัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร น ำผลกำรพัฒนำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ส ำหรับ
จ ำนวนครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) และน ำผลกำรพัฒนำมำปรับกำรเรียน
กำรสอน ภำพรวมพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 96.29 ทั้งนี้ครูได้รับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำ
รูปแบบครบวงจร ตรงตำมควำมต้องกำรของตนเอง และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ มำพัฒนำตนเอง พัฒนำวิชำชีพและ
พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนได้ดี กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เกิด
จำกกำรค้นหำปัญหำ หำสำเหตุ แนวทำงแก้ไข กำรออกแบบกิจกรรมน ำสู่กำรปฏิบัติ และสะท้อนผล เกิดเป็นกลุ่ม
เครือข่ำยกำรพัฒนำครูในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งรูปของชมรมตำมกลุ่มสำระ และรูปของกลุ่มชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ตำม
สำขำวิชำ 

ด้ำนกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรของครูสำยอำชีพ พบว่ำ สถำนศึกษำ/สถำบันอุดมศึกษำพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี มีจ ำนวนครูที่ได้รับกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรและตรงกับสำขำวิชำที่สอนมำกที่สุด 
รองลงมำคือจังหวัดปรำจีนบุรีและจังหวัดตรำดตำมล ำดับ ทั้งนี้ ครูมีความพร้อมในการได้รับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอน งานทวิภาคีของสถานศึกษามีโครงการส่งครูฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ให้ตรงกับสาขาของตนเอง มีการส ารวจความต้องการของครู ในการฝึกงานในสถานประกอบการ 
สถานศึกษามีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกงาน 

5. การบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ปัญหำอุปสรรค 
โรงเรียนมีครูปฐมวัยไม่ครบชั้นเรียน ด้ำนกำรพัฒนำครูรูปแบบใหม่ และ PLC พบว่ำขำดแคลน

วิทยำกรที่ช ำนำญมำให้ควำมรู้โดยตรง ปัญหำด้ำนกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรของครูสำยอำชีพ พบว่ำ สถำน
ประกอบกำรบำงสำขำที่ร่วมจัดทวิภำคียังไม่เปิดโอกำสให้ครูเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ อีกทั้งบำงพ้ืนที่เช่น จังหวัด
นครนำยก สถำนประกอบกำรในพ้ืนที่มีน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุนงบประมำณ พัฒนำครูที่ไม่จบกำรศึกษำปฐมวัย มีควำมรู้น ำไปใช้จัดกำรศึกษำปฐมวัยที่

ตนเองรับผิดชอบโดยทั่วถึง ต่อเนื่อง ควรแก้ไขปัญหำขำดแคลนวิทยำกร ด้ำนกำรพัฒนำครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
โดยอบรมให้ควำมรู้ ศึกษำนิเทศก์ในพ้ืนที่ และมำเป็นวิทยำกรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดให้กำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ เป็นจุดเน้นกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินกำรขับเคลื่อนฯ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรก ำหนดให้มีข้อเสนอโครงกำร กำรพัฒนำ/ส่งเสริม กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ใน
ระดับสถำนศึกษำ กำรแก้ไขปัญหำครูเข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ที่มีสถำนประกอบกำรน้อย โดยกำรสนับสนุนให้มี
กำรมีกำรท ำข้อตกลง (MOU) ในกำรเพ่ิมสถำนประกอบกำรในกำรฝึกประสบกำรณ์ รับครูสำยอำชีพตำมหลักสูตรครุ
พัฒนำ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ควรจัดสรรครูให้ครบชั้นเรียน และก ำหนดให้ครูที่จบกำรศึกษำปฐมวัยที่

บรรจุต้องสอนระดับปฐมวัย 
 

 

 
 
 
 
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ 6.1 : กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและภำค 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภำค 

ทั้งนี้มีประเด็นกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภำคที่ใช้ใน
กำรพิจำรณำระดับปฏิบัติได้แก่ 1. มีกระบวนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
จังหวัดกลุ่มจังหวัด  2. มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
จังหวัดกลุ่มจังหวัดและภำค 3. มีกำรบูรณำกำรทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง ศึกษำธิกำร และ 4. มีกำรน ำ
แผนงำนโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติ โดยภำพรวมของเขตตรวจรำชกำรที่ 9 ด้ำนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ         
ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภำค มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ซึ่งจังหวัดปรำจีนบุรี  
มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้ง 4 ประเด็นกำรขับเคลื่อนข้ำงต้น โดยแต่ละจังหวัดมีควำม
โดดเด่น ยกตัวอย่ำงจังหวัดในพ้ืนที่ดังนี้   

6. การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค 
 

POLICY 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี มีกระบวนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ     
ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม         
ในรูปแบบประชำคมกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC) โดยมี 
วิสัยทัศน์ ของ PEC คือ “สร้ำงเอกภำพเชิงยุทธศำสตร์ เสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม เพ่ือควำมเท่ำเทียมและเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำ” และภำพที่คำดหวัง ให้เป็น “One Community Unity” เอกภำพเป็นหนึ่งเดียว  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตลอดชีวิต ก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จันท์” และมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดจันทบุรี คือ “นักเรียน 
นักศึกษำ และประชำชน ในเขตพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดจันทบุรี ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ มี
ทักษะชีวิต    มีทักษะอำชีพ เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน” 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560-2564 ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งมี    
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำเน้นกำรพัฒนำคนในจังหวัดตรำด รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชำยแดน 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ำ “กำรศึกษำมีคุณภำพ  ผู้เรียนมีทักษะกำรด ำเนินชีวิต บนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคม
ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ” 

ปัญหำอุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค 
ที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

1. กำรประสำนควำมร่วมมือของหน่วยงำนใน
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ซึ่ง
มีบำงหน่วยงำนและสถำนศึกษำยังคงจ ำกัด 
กำรด ำเนินงำนกิจกรรมตำมภำระหน้ำที่
มำกกว่ำกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำร 

1.1 ผู้บริหำรระดับสูงระดับกระทรวง/กรมและผู้บริหำรระดับพื้นที่ (ต้นสังกัด) ควรเป็น
ผู้น ำในกำรน ำจุดเน้นเชิงนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และโครงกำรส ำคัญสู่กำร
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  

1.2 ผู้น ำหน่วยงำน / องค์กรควรร่วมกันก ำหนดนโยบำยระดับพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรสร้ำงเสริม ควำมตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติกำรท ำงำน มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นส ำคัญ 

2. ปัญหำกำรทิ้งเด็กสืบเนื่องจำกกำรอพยพ
ย้ำยถิ่นของผู้ปกครอง  ส่งผลให้เกิดกำรทิ้ง
เด็กให้ผู้อื่นดูแล รวมถึงภำระกำรดูแลผู้สูงวัย 
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
 

2.1 เด็กต้องกำรกำรดูแล ช่วยเหลือจำกผู้ปกครอง ชุมชนและสถำนศึกษำที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและควำมพร้อม 

2.2 สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรจัดบุคลำกรเฉพำะทำงที่ให้กำรดูแล กำร
เอำใจใส่ เสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่เยำวชนอย่ำงใกล้ชิด มีประสิทธิภำพ 

2.3 ควรมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ถึงโอกำส ที่เด็กควรจะได้รับจำกกำร
เรียนรู้ในสังคมเปิดและสภำพจริงในกำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก มีโรงเรียนขนำด
เล็ก เช่น ในจังหวัดนครนำยกมำกกว่ำร้อยละ 
60 ทุกอ ำเภอ ซึ่งไม่สำมำรถยุบรวมหรือ
ยกเลิกได้เนื่องจำก ควำมต้องกำรของชุมชน 
และควำมห่ำงไกลและด้ำนคมนำคมของ
ผู้ปกครองท ำให้เด็กขำดโอกำสในกำรเรียนรู้ 
และกำรยกระดับกำรแข่งขันในสังคม 

3.1 ประสำนควำมร่วมมือ ระดับกระทรวง กรมและส ำนัก 
3.2 ยุทธศำสตร์ชำติเกี่ยวกับกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำง

สังคม สร้ำงปัญหำในกำรยุบเลิกสถำนศึกษำจึงควรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขด้ำน
กฎหมำย ระเบียบ นโยบำย เพื่อเร่งรัด แก้ไขปัญหำกำรด้อยคุณภำพ 

3.3 ควรมอบอ ำนำจให้ กศจ.พิจำรณำได้จริงจังเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำได้ 
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ปัญหา/อุปสรรค 
ที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

4. ปัญหำเด็กวัยใส มีแม่วัยใส วัยรุ่นตั้งครรภ์ 
ในวัยเรียนในพื้นที่ ท ำให้มีปัญหำอุปสรรค
ด้ำนกำรเรียน ต้องหยุด/เลิกเรียน มีภำระเพิ่ม
ต้องเลี้ยงดูบุตร ทั้งที่ยังไม่มีควำมพร้อม สร้ำง
ปัญหำทำงสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 

4.1 หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด/อ ำเภอ แรงงำนจังหวัด เกษตรจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล 
รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรด ำเนินกำรดังนี้  
4.1 มีกำรร่วมกันป้องกัน สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ   

4.2 ให้เวลำกับเด็กวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบ 
4.3 มีกำรปรับระเบียบให้สถำนศึกษำได้เปิดโอกำสให้แม่วัยใสได้กลับสู่ชั้นเรียน 
4.4 เปลี่ยนโอกำสเป็นกำรเรียนสำยอำชีพ  เพื่อสร้ำงรำยได้ พัฒนำอำชีพของตนเองหรือ

ครอบครัวให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี เหมำะสมตำมสถำนภำพหรือบริบท 
4.5 มีชมรม ศูนย์พัฒนำฝีมือ แรงงำน อำชีพและบุคลิกภำพ ให้กับผู้ประสงค์ที่สมัครใจ

เข้ำโครงกำรฯ 
4.6 สนับสนุนงบประมำณให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรป้องกัน ช่วยเหลือและ

พัฒนำมนุษย์ให้เห็นผล 
4.7 สร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังปัญหำทำงสังคม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
1) กำรให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังของแต่ละหน่วยงำน เช่น กำรให้ควำมร่วมมือด้ำนข้อมูล บุคลำกร 

งบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำพ้ืนที่จังหวัดให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม   
2) กำรจัดสรรบุคลำกร เพ่ิมก ำลังคนให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เพ่ือประสิทธิภำพของผลงำนและเป็น

ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
3) กำรพัฒนำเยำวชน ให้มี  
   ก) จิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัยด้วยตนเองซึ่งอำจใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  
   ข) มีจิตส ำนึก รู้แพ้ รู้ชนะ น้ ำใจนักกีฬำ อำจใช้กระบวนกำรทำงกีฬำ  
   ค) มีสุนทรียะกล่อมเกลำลักษณะนิสัย โดยใช้ศิลปะและดนตรี เพ่ือฟ้ืนฟูให้เยำวชน ใช้เวลำว่ำง         

ให้เป็นประโยชน์ มีจิตใจอ่อนโยน มีส ำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมของชำติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   ง) ส่งเสริมให้เยำวชนทุกระดับใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักกำรเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำตน พัฒนำงำน พัฒนำอำชีพ 

ตั้งแต่ระดับเยำวชน  
   จ) ส่งเสริมให้มีพัฒนำควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมกำรบริกำร ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่ำงมี

คุณภำพ 
4) กำรเสริมศักยภำพด้ำนกำรแข่งขัน โดยจัดให้มีกำรประกวด คัดเลือก แข่งขัน มีเวทีส ำหรับแสดง

ควำมสำมำรถ ผลงำน โครงงำน เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงอำชีพให้เหมำะสม
กับบริบทของจังหวัดนครนำยก ควำมเจริญก้ำวทันยุคทันสมัย รองรับควำมก้ำวหน้ำในอนำคตต่อไป 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนควำมเชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำทุกระดับเพื่อตอบสนองกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ พื้นที่เขต

ตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ว่ำได้มีกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่เชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือตอบสนองกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ (Area - 
Based Education Management) โดยมีประเด็นกำรเชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือตอบสนองกำรพัฒนำ
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เชิงพ้ืนที่ (Area - Based Education Management) ในกำรพิจำรณำระดับกำรปฏิบัติคือ 1. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำที่เชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ 2. มีกำรขับเคลื่อนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ      
ที่เชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ ซึ่งโดยภำพรวมพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีระดับกำร
ปฏิบัติทั้งสองข้ออยู่ในระดับมำกขึ้นไป  

ทั้งนี้รูปแบบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกือบทุกพ้ืนที่ใช้รูปแบบกำรจัดท ำโครงกำรเวทีประชำคมเพ่ือกำร
จัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ    
ที่มุ่งเน้นบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ เช่น จังหวัดจันทบุรี หรือจังหวัดปรำจีนบุรี       
ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร่วมกับประชำคมกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี (PEC) จัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำ   
ที่เชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือตอบสนองกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ (Area – Based Education Management
) ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำจังหวัดปรำจีนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดท ำ
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำจังหวัดปรำจีนบุรี โดยทั้ง 2 อย่ำง ผ่ำนมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดปรำจีนบุรีให้ควำมเห็นชอบเพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดปรำจีนบุรี น ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด ที่ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือ
กำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ มีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ                
และอุดมศึกษำ  

ปัญหำอุปสรรค 
 บำงพ้ืนที่ยังพบปัญหำอุปสรรคบ้ำงเช่น ผู้บริหำรระดับองค์กรหน่วยงำนต้นสังกัดไม่ให้ควำมส ำคัญ    

ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนดังกล่ำว 
ข้อเสนอแนะ  
กำรมอบหมำยงำน/ภำรกิจควรพิจำรณำมอบหมำยตำมโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ และควำมเหมำะสม

กับข้อจ ำกัดของแต่ละหน่วยงำน เช่น งบประมำณ จ ำนวนบุคลำกร นอกจำกนี้  กำรจัดสรรงบประมำณ                 
ควรด ำเนินกำรอย่ำงช้ำภำยในเดือนธันวำคม ควำมจ ำเป็นและเร่ งด่วนของปัญหำควรมีกำรบูรณำกำรระดับ
หน่วยงำนส่วนกลำงหรือระดับนโยบำยด้วย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
1) ส่งเสริมกำรส ำรวจและวิจัย เพ่ือให้กำรสังเครำะห์ข้อมูล แนวโน้มและทำงเลือกในกำรตัดสินใจ

ศึกษำเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน สำมำรถสนองตอบกำรศึกษำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่อย่ำงเกิดประสิทธิผล 
2) ผลักดันและขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ที่เชื่อมโยงกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำ      

ตำมบริบทเชิงพ้ืนที่อย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดับสถำนศึกษำ          
3) จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำร หรือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำตำมบริบทเชิงพ้ืนที่ให้มำกขึ้น 
4) เน้นให้เกิดกำรพัฒนำเชิงรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง มำกกว่ำกำรด ำเนินกำรระยะสั้น จึงควรมีแผนกำร

พัฒนำระยะ 3 ปี  มำกกว่ำรำย (ปีต่อปี) 
5) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำทั้งปริมำณและคุณภำพของนักวิจัยระดับพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 

หรือภำคประชำชน เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิ  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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6) ควรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็นระบบตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและกรอบคุณวุฒิ
กำรอุดมศึกษำ โดยกำรบูรณำกำรเนื้อหำหลักสูตรร่วมกัน ทั้งจำกส่วนรำชกำรที่จัดกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ 
องค์กร ภำคเอกชน สมำคม วิทยำลัยชุมชน องค์ควำมรู้จำกครูปัญญำท้องถิ่น 

7) ควรด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ กำรใช้หลักสูตร ประเภทวิชำ/คณะวิชำ/สำขำวิชำ       
ตำมบริบทของชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรชีวิตตนเองอย่ำงสร้ำงสรรค์และมองเห็นโอกำส
ที่จะด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำในชุมชนของตนเอง 

8) ควรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรให้เข้ำสู่ระบบหลักสูตรสมรรถนะ สำมำรถเทียบเคียงกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิวิชำชีพและกรอบคุณวุฒิกำรอุดมศึกษำ เพ่ือกำรมีงำนท ำสำมำรถสร้ำงรำยได้เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของชุมชนอย่ำงเป็นระบบ 

ผลงำน/ควำมส ำเร็จ 
ด้ำนกำรจัดกำรและบูรณำกำรข้อมูลสำรสนสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรวำงแผนกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่        

และติดตำมประเมินผลผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเขตตรวจรำชกำรที่ 9 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถจัดกำรและบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรวำงแผนกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 
โดยพิจำรณำระดับกำรปฏิบัติจำกประเด็น กำรจัดกำรและบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือกำร
วำงแผนกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ 1. มีกำรจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  2. มีกำรประมวลผลข้อมูล          
และจัดท ำสำระสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด  3. กำรจัดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ        
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อกำรน ำไปใช้  4. กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำรวำงแผน
กำรศึกษำ พบว่ำ มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ถึงมำกที่สุด โดยประเด็นกำรจัดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ        
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ รวมทั้งประเด็น กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในกำร
วำงแผนกำรศึกษำ อยู่ระดับปำนกลำงถึงมำก ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บรวบรวม            
และตรวจสอบข้อมูลที่ทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ทั้งตำมระบบเอกสำรและระบบอิเลคโทรนิคส์ ( Big Data )      
แต่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจำกรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำแต่ละสังกัดแตกต่ำงกัน 
ส่งผลให้กำรรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน รวมถึงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนมีจ ำนวนน้อย
มำกและมีภำรกิจอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยแทรกซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกนี้ หน่วยงำนในพ้ืนที่ยังแสดงให้เห็นถึง กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ ตัวอย่ำงเช่น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ     
ด้ำนกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี     
ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด
จันทบุรี ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี ที่ 199/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2561           และ
แต่งตั้งกรรมกำรจำกสถำบันอุดมศึกษำและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี ค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดจันทบุรี              ที่ 
204/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำรกิจข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำในทุกระดับ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ รำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ทั้งกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัด
จันทบุรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัด
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จันทบุรี กำรจัดท ำภูมิสำรสนเทศ School Mapping เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรกำรติดตำมประเมินผล    
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น 

ปัญหำอุปสรรค 
 เรื่องของควำมครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ของข้อมูล กำรจัดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ           

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อกำรน ำไปใช้ยังไม่เกิดขึ้น รวมทั้ง กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ     
ในกำรวำงแผนกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ  
ผู้บริหำรหน่วยงำน/สถำนศึกษำ ทุกสังกัดควรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศด้ำน

กำรศึกษำให้มำกขึ้น และ ควรมีกำรพิจำรณำถึงกำรให้ควำมร่วมมือ กำรประสำนข้อมูลและควำมส ำเร็จ                
ของสำรสนเทศของหน่วยงำน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพกำรบริหำรของผู้น ำแต่ละองค์กร 
นอกจำกนี้ ควรมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลกลำง เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนสะดวกต่อกำรน ำไปใช้ 
โดยอำจมอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรับผิดชอบด ำเนินกำร และปรับเปลี่ยนกฎหมำย        
ให้เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
1) มีมำตรกำรในกำรผลักดัน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศในระยะยำว เช่น กำรวำงแผน

กำรบริหำรจัดกำร กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูล กำรติดตำมประเมินผล 
2) ประสำนให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังของแต่ละหน่วยงำน เช่น กำรให้ควำมร่วมมือด้ำนข้อมูล 

องค์ควำมรู้ ผู้เชี่ยวชำญ บุคลำกร โดยต้องให้เห็นควำมส ำคัญของข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำและกำรใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
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3. ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินงาน 

นโยบาย  :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เรื่องที่ 1  :  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดย : โรงเรียนคลองขวาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครู ผู้เรียน สถำนศึกษำ 

ผลลพัธ์ /ความส าเร็จ  
ในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยจัดกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรพัฒนำจำกระบบบริหำรสู่คุณภำพเด็ก มี

ระบบกำรบริหำรองค์กร โดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำร JUNE Model ได้แก่ J: Justice หมำยถึง มีควำมยุติธรรมมีใจ
เป็นธรรม เลือกมอบหมำยงำนให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของคน U: Union หมำยถึง ท ำงำนแบบร่วมมือ ร่วมใจ
กับทุกภำคส่วน ที่เกี่ยวข้อง  N: Normality หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติวิสัย ไม่ท ำตำมโอกำส หรือ
วำระส ำคัญ E: Efficiency หมำยถึง เกิดประสิทธิภำพทั้งงำนที่รับผิดชอบและผลผลิตที่เกิดแก่ผู้เรียน  

ในปีกำรศึกษำ 2561  มีผลกำรประเมินตนเองโดยรวมในระดับดีเลิศ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับ
กำรศึกษำ ดังนี้ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัยกำรน ำนวัตกรรม กำรบริหำร JUNE Model ไปใช้ในระดับก่อนประถมศึกษำ 
ผู้บริหำรมีวิธีกำรที่โดดเด่น คือ สร้ำงค ำส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กก่อนประถมศึกษำ เพ่ือให้เด็กเกิดพัฒนำกำรทั้ง 4 
ด้ำน  คือ กอด เล่า เล่น เป็น อยู่ ฟัง  
  มีผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยอยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ ดังนี้ มีมำตรฐำน
ที่ 1 คุณภำพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภำพดีเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรอยู่ในระดับ
คุณภำพดีเลิศ .และมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญในระดับคุณภำพดีเลิศ 
 จุดเด่นของกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยของโรงเรียนคือ จัดกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพเด็ก     
ทุกด้ำน ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมำะสมโดยผ่ำนกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ปกครอง 
และวิเครำะห์ควำมต้องกำรให้มีควำมสอดคล้องกับ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริฯ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เป็นไปตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณลักษณะของ
เด็กในศตวรรษท่ี 21 กำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของเด็กพหุวัฒนธรรม ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตำมแนวโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมี จุดควรพัฒนำได้แก่ กำรพัฒนำคุณภำพเด็กให้เด็กเกิดคุณลักษณะ
ของเด็กในศตวรรษที่ 21  
 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 กำรบริหำรงำนโรงเรียนคลองขวำงโดยใช้แนวทำงกำรบริหำร JUNE Model ผ่ำนกำรบริหำร 4 ด้ำนให้
เกิดประสิทธิภำพ โดยใช้ หลักกำรบริหำร J : Justice ให้ควำมส ำคัญต่อควำมถูกต้อง ยุติธรรม และให้ควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ทุกคน เลือกคนให้เหมำะสมกับงำน U : Union  กระบวนกำรท ำงำนที่รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือกำร
ท ำงำนร่วมกันให้งำนมุ่งสู่ควำมส ำเร็จร่วมกัน ทั้งบุคลำกรในโรงเรียน และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกภำคฝ่ำยN : 
Normality กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติวิสัย ไม่ท ำตำมโอกำสหรือเลือกท ำในวำระพิเศษ E : Efficiency 
ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยำกร (Resources) และประหยัดเวลำ (Time) เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 
(Speed) และมีคุณภำพ (Quality) โดยพิจำรณำ กระบวนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรผลิต (Process) ที่ดี และมี
ผลผลิต (Output) ที่ดี ได้แก่ ผู้เรียน มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ในกำรปฏิบัติให้ประสบผลส ำเร็จ
มำกยิ่งขึ้น  โดยต้องมี คุณสมบัติดังนี้  ”ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจทุกคน ใช้ใจแลกใจ เดิมตำมทำงสำยกลำง “  
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1. บุคลิกของผู้บริหำร  ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจทุกคน เมื่อผู้บริหำรยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจทุกคน สิ่งที่
เกิดขึ้นประกำรแรกคือ ควำมไว้ใจ ผ่อนคลำย พร้อมที่จะท ำงำน มีควำมสุขในงำนที่ท ำ  เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำ ไม่
เข้ำใจ หรือปฏิบัติงำนไม่ตรงเป้ำหมำย ก็พร้อมที่ชี้แนะอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
ส่งผลต่อประสิทธิภำพของงำน 

2. กำรใช้ใจแลกใจในกำรบริหำร สิ่งส ำคัญที่สุดของกำรบริหำรคือกำรใช้ใจแลกใจ  เป็นผู้ให้ก่อนที่จะ
เป็นผู้รับ ลดควำมเป็นใหญ่ในตนเองลง ไม่คิดว่ำคนเองคือผู้ยิ่งใหญ่ ท ำดี พูดดี ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง  ให้ใจ เต็มที่
กับกำรท ำงำน ท ำให้เห็นว่ำทุกสิ่งคือควำมจริงใจ พร้อมที่จะอยู่เคียงคู่ ในยำมที่เกิดปัญหำ และให้รำงวัลเมื่อประสบ
ผลส ำเร็จ  

3. ผลงำนโรงเรียน  โรงเรียนได้รับรำงวัลพระรำชทำนระดับก่อนประถมศึกษำ ในปี 2556 และปี 2562  
4. ผลงำนครู ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับรำงวัลต่ำงๆมำกมำยทั้งระดับประเทศ และระดับจังหวัด 

ได้แก่ รำงวัลครูดีในดวงใจ และรำงวัลครุสดุดีรำงวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย 
 

กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำที่โดด
เด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 
กำรบริหำรงำน ใช้รูปแบบ JUNE Model โดยมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรพัฒนำ  มีแนวคิดกำรบริหำร(Best Management) โดยใช้ JUNE Model 
 ตอนที่ 2 กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพซ้ ำ 
 รำยละเอียดดังนี้ 
 ตอนที ่1 ขั้นตอนการพัฒนา  มีแนวคิดการบริหาร (Best Management) โดยใช้ JUNE Model  
แนวคิด หลักกำร ทฤษฏีที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ กำรบริหำรสู่ควำมส ำเร็จด้วย JUNE Model    
 กำรบริหำรงำนในรูปแบบของ JUNE ประกอบด้วยควำมหมำยของค ำต่ำง ดังนี้  

J : Justice (n.) แปลว่ำ ควำมยุติธรรม ควำมเที่ยงตรง ควำมเป็นธรรม ควำมถูกต้อง สมควร 
สมเหตุสมผล ในที่นี้หมำยถึง กำรบริหำรงำนของนำงพักตร์วิไล  ช ำปฏิ ให้ควำมส ำคัญต่อควำมถูกต้อง ยุติธรรม และ
ให้ควำมเป็นธรรมต่อผู้ทุกคน เลือกคนให้เหมำะสมกับงำน 

U : Union (adj.) แปลว่ำ กำรรวมกัน เป็นพวกเดียวกัน ในที่นี้หมำยถึงกระบวนกำรท ำงำนที่รวมตัว
เป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือกำรท ำงำนร่วมกันให้งำนมุ่งสู่ควำมส ำเร็จร่วมกัน ทั้งบุคลำกรในโรงเรียน และกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน ทุกภำคฝ่ำย 

N : Normality (n.) แปลว่ำ สภำพปกติ ระดับปกติ ในที่นี้หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติ
วิสัย ไม่ท ำตำมโอกำสหรือเลือกท ำในวำระพิเศษ  

E : Efficiency (n.) แปลว่ำ ประสิทธิภำพ,ควำมสำมำรถ,ประสิทธิผล,ควำมได้ผล ซึ่งในที่นี้หมำยถึง
กระบวนกำรด ำเนินงำน ของ ผู้บิหำร ครู บุคลำกรในโรงเรียน และผู้เรียน ที่มีควำมประหยัด (Economy) ได้แก่ 
ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยำกร (Resources) และประหยัดเวลำ (Time) เสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 
(Speed) และมีคุณภำพ (Quality) โดยพิจำรณำ กระบวนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรผลิต (Process) ที่ดี และมี
ผลผลิต (Output) ที่ดี ได้แก่ผู้เรียน 
 ในกำรพัฒนำแนวคิ ดกำรบิ หำรแบบ JUNE Model ได้ ยึ ดแนวคิ ดของทฤษฎี ต่ ำงๆ ดั งนี้   
(ที่มา : http://cdlearnse.stou.ac.th/main/  และ https://www.gotoknow.org/posts/124806 )  
 1. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

http://cdlearnse.stou.ac.th/main/
https://www.gotoknow.org/posts/124806
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 2. ทฤษฎีภำวะผู้น ำ McGregor’s : Theory X and Theory Y  โดย Douglas McGregor  
 3. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น ำ (Behavioral Theories) ของ Likert’s Michigan Studies 
 4. ทฤษฎีภำวะผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  ของเฮอร์
เซย์และบลำนชำร์ด 
 5. ทฤษฎีภำวะผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  ของ
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (The Ohio State University Leadership Studies) ประกอบด้วย 
 6. ลักษณะของผู้น ำ ตำมแนวคิดของ DR.MAY SMITH   

 จำกทฤษฎีต่ำงๆ และคุณลักษณะของผู้บริหำรดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จึงเป็นแรงแรงจูงใจให้ นำงพักตร์
วิไล  ช ำปฏิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองขวำง น ำมำเป็นแนวทำงกำรบริหำรของตนเอง ใช้ชื่อว่ำ JUNE Model โดยมี
กรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพซ้ า 
1. การตรวจสอบคุณภาพ ผลการปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรม JUNE Model 

 ในกำรตรวจสอบคุณภำพของผลกำรปฏิบัติงำนด้วยนวัตกรรม JUNE Model ได้ด ำเนินกำรในรูปแบบ
ของกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 8 องค์ประกอบ ไปพร้อมกับงำนในสถำนศึกษำโดยไม่แยกเป็นส่วน
พิเศษ โดยมีกำรนิเทศติดตำม มีกระบวนกำรในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
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  1.1  กำรบริหำรโรงเรียนด ำเนินกำรไปอย่ำงมีทิศทำง มีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรสถำนศึกษำ มอบหมำยงำนให้ตรงกับควำมสำมำรถของ
บุคคล มีแผนกำรประเมิน นิเทศ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบ ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำย ในระยะเวลำที่
ก ำหนด  

  1.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง 
2. กระบวนการตรวจสอบซ้ าเพื่อปรับปรุง นวัตกรรม JUNE Model ให้เกิดผลดีต่อเนื่อง  

  2.1 วิธีกำรตรวจสอบซ้ ำ โดยกำรน ำแนวทำงกำรบริหำร โดยใช้แนวกำรบริหำร JUNE Model ใช้อย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน 

  2.2 ผลกำรตรวจสอบซ้ ำเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง นวัตกรรม โดยมีกิจกรรมกำรปฏิบัติที่ปรำกฏ
ชัดเจน เป็นล ำดับขั้นตอน สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ ใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนคลองขวำง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี กำรท ำงำนสะดวก และรวดเร็วมำกขึ้น ผู้ปกครองให้กำรยอมรับและร่วมมือ  ส่งผลให้ 
โรงเรียน ผู้บิหำร ครู และนักเรียนได้รับรำงวัลต่ำงๆมำกมำย 
 

การบริหารงานสู่คุณภาพเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบ JUNE Model  
 นำงพักตร์วิไล ช ำปฏิ เป็นผู้บริหำรที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักกำรบริหำรแบบ มีส่วนร่วม มี
คุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในกำรปฏิบัติงำน มีระบบกำรบริหำรองค์กร โดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำร JUNE 
Model มีรำยละเอียดดังนี้ 

ความหมายของนวัตกรรม การน าไปใช้ในระดับก่อนประถมศึกษา 
J: Justice หมำยถึง มีควำมยุติธรรมมี
ใจเป็นธรรม เลือกมอบหมำยงำนให้
เหมำะสมกับควำมสำมำรถของคน 

- กำรบริหำรจัดกำร กำรมอบหมำยงำนให้ครูรับผิดชอบงำนกำรสอน และ
งำนอ่ืนๆ 
- กำรจัดครูผู้ รั บผิ ชอบในแต่ละชั้ นเรียนที่ เหมำะสมกั บควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

U: Union หมำยถึง ท ำงำนแบบ
ร่วมมือ ร่วมใจกับทุกภำคส่วน               
ที่เกี่ยวข้อง 

- กำรท ำงำนได้รับควำมร่วมมือจำกครูทุกคน ในโรงเรียนเครือข่ำย
ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้น ำในชุมชน และผู้ปกครอง  

N: Normality หมำยถึง กำร
ปฏิบัติงำนทุกด้ำนให้เป็นปกติวิสัย 
ไม่ท ำตำมโอกำส หรือวำระส ำคัญ 

-  ในกำรจัดประสบกำรณ์ของครูมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนชัดเจน
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง เป็นประจ ำ 

E: Efficiency หมำยถึง เกิด
ประสิทธิภำพทั้งงำนที่รับผิดชอบและ
ผลผลิตที่เกิดแก่ผู้เรียน 

- ผลจำกกำรจัดประสบกำรณ์และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้เด็กเกิด
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ในระดับดีเยี่ยม 

 กำรน ำนวัตกรรม กำรบริหำร JUNE Model ไปใช้ในระดับก่อนประถมศึกษำ ผู้บริหำรมีวิธีกำรที่โดดเด่น 
คือ สร้ำงค ำส ำคัญในกำรพัฒนำเด็กก่อนประถมศึกษำ เพ่ือให้เด็กเกิดพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  คือ กอด เล่า เล่น เป็น 
อยู่ ฟัง  
 กอด  หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรกอดเพ่ือ สร้ำงควำมรักควำมอบอุ่น เกิดควำมมั่นใจในกำรด ำเนินชีวิต 
ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์และจิตใจ  มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 
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1. หลังกิจกรรมยำมเช้ำก่อนเข้ำห้องเรียนนักเรียนจะเดินแถวอย่ำงเป็นระเบียบ 
2. ครูอดนักเรียนทีละคน พร้อมพูดแสดงควำมรัก  
3. นักเรียนเดินเข้ำห้องเรียน นั่งตำมจุดของตนเองเพ่ือเตรียมกิจกรรมต่อไป 

 เล่า หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรสื่อสำร กำรมีทักษะชีวิต ควำมสนใจใฝ่รู้ของเด็กที่เหมำะสม
กับวัย ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 

1. ครูให้นักเรียนเล่ำเรื่องที่ตนเองพบเห็นจำกที่บ้ำน หรือจำกกำรดูโทรทัศน์  กำรพูดคุย ฯลฯ คนละ 1 
เรื่องตำมควำมสนใจ 

2. ช่วยกันสรุปเรื่อง/ข้อคิดที่ได้รับจำกกำรที่เพ่ือนเล่ำ 
 เล่น หมำยถึง กำรเล่นตำมควำมเหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำร  ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ 
และโครงกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย มีลักษณะกจิกรรม ดังนี้ 

1. เรียนรู้จำกกำรเล่น Play and Learn 
2. เล่นด้วยกิจกรรมสร้ำงสรรค์   
3. เล่นด้วยกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
4. เล่นด้วยกิจกรรมกลำงแจ้ง เช่น กำรละเล่นเด็กไทย บ่อน้ ำ บ่อทรำย เล่นทรงตัว ฯลฯ 

 เป็น หมำยถึง กำรจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเด็กที่มีสติปัญญำ เป็นเด็กมีทักษะชีวิต เป็นเด็กที่มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนที่ เหมำะสมกับวัย 
ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณลักษณะ เสริมสร้ำงคุณธรรม เพ่ือเป็นคนดีในสังคม เช่น รู้จักอดออม รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น มีวินัยในตนเอง  มีจิตสำธำรณะ 
 อยู่ หมำยถึง กำรจัดสภำพแวดล้อมหนักเรียนอยู่อย่ำงปลอดภัย เสริมสร้ำงพัฒนำกำรทั้ง  ๔ ด้ำน ตำม
โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ และโครงกำรพัฒนำด้ำนสังคม  ได้แก่ กำรจัดสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงำม 
กิจกรรมที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองว่ำ เมื่อเด็ก อยู่ในโรงเรียนเด็กทุกคนต้องปลอดภัยในทุกด้ำน และส่งเสริม
ในเด็กรู้จักกำรป้องกันตนเอง ให้ตนเองอยู่อย่ำงปลอดภัยและจัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีควำมสุข 
 ฟัง หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฟังผู้อ่ืน มีวินัยในตนเอง รู้จักกำรรอคอย ฟังเพ่ือให้เกิด
ควำมคิดสู่กำรปฏิบัติ ตำมโครงกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฟังผู้อ่ืน 
มีวินัยในตนเอง รู้จักกำรรอคอย ฟังเพ่ือให้เกิดควำมคิดสู่กำรปฏิบัติ ฟังเพ่ือพัฒนำสติปัญญำ  

การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน 
 โรงเรียนคลองขวำงสังเครำะห์แนวคิดของ EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด 
ในสมองส่วนหน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคิด ควำมรู้สึก และกำรกระท ำ 
ผสมผสำน กำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning และกำรเรี ยนรู้ แบบ 
Play and Learn น ำมำใช้ในกำร
จัดประสบกำรณ์ของครู  โดย
ก ำหนดรูปแบบเพ่ือจัดกิจกรรม
จ ำนวน 9 ขั้นตอน ในแต่ละวัน 
ดังนี้ 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 9                                                                                                       |  45   
 
 

 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน 
ควำม

สอดคล้องกับ
แนวคิด EF 

กำรเรียนรู้
แบบ Active 
Learning 

กำรเรียนรู้
แบบ Play 
and Learn 

ยำมเช้ำ 
07.00-08.30 น. 

ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้  
1) ครูรับเด็กหน้ำโรงเรียน  
2) เด็กเก็บสัมภำระ ท ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
3) เคำรพธงชำติ สวดมนต์    4)โยคะ ดอกไม้บำน   
5) ออกก ำลังกำยด้วยเสียงเพลง   
6) เรียนรู้ภำษำอังกฤษ/คณิตศำสตร์ 
7) ส ำนึกรักท้องถิ่น..กรำบบำทเสด็จพ่อ ร.5.. 

1-9  

 

กอด 
08.30-08.40 น. 

- กอดก่อนเข้ำห้องเรียน เพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกอบอุ่น 
ไว้วำงใจ กล้ำพูด กล้ำสื่อสำร เปิดเผยตนเอง 

1/2 
  

เก็บ 
08.40-08.50 น. 

-วิธีกำรเก็บเด็กเพ่ือฝึกควำมมีระเบียบวินัย  เป็นเทคนิค/
วิธีกำรของครูแต่ละคน 

2/4/5 
  

จิตสมำธิ 
08.50-09.00 น. 

- กิจกรรมจิตสมำธิรำยวัย 
2/4/5/8 

  

เล่ำ/ฟัง/เล่น 
09.00-11.00 น. 

- ตัวแทนเด็กเป็นผู้เล่ำเรื่องต่ำงๆ โดยครูประจ ำชั้นจะเป็น
ผู้ถำมสมำชิกในห้องเพ่ือ สรุปเรื่องที่เล่ำ 
- ก่อนเล่นตำมกิจกรรม ครูต้องพูด/อธิบำยให้เด็กเข้ำใจ
และสร้ำงข้อตกลงร่วมกันก่อนทุกครั้ง 
- เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ หรือเล่นตำมกิจกรรม 
 6 กิจกรรม โดยครูจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ 

1-9   

กิน 
11.00-12.10 น. 

-เด็กรับประทำนอำหำร ครบ 5 หมู่ 
มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รับผิดชอบ /มีวินัย 

2/4/5   

นอน 
12.15-14.15 น. 

-เด็กสวดมนต์ ก่อนนอน นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ 
-หลังตื่นนอน – ล้ำงหน้ำ ปะแป้ง ดื่มนม 

2/4/5   

ผ่อนคลำย 
14.30-15.15 น. 

-เด็กเล่นตำมกำรจัดประสบกำรณ์ และ 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ดนตรี อนุบำล 3   -รดน้ ำ
ต้นไม้   โครงงำนต่ำงๆ กิจกรรม อ่ืนๆ  

1-9   

ได้ควำมรู้ 
15.15-15.30น. 

ก่อนที่เด็กจะกลับบ้ำนครูทบทวนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ที่
เด็กท ำในแต่ละวัน ตำมล ำดับขั้นตอน ทุกวัน และส่งเด็ก 

1-9 
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รูปแบบเพ่ือจัดกิจกรรมจ ำนวน  9 ขั้นตอน ในแต่ละวันดังนี้ 

กิจกรรม การด าเนินงาน 
ยามเช้า 

07.00-08.30 น. 
ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้  
1) ครูรับเด็กหน้ำโรงเรียน  
2) เด็กเก็บสัมภำระ ท ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
3) เคำรพธงชำติ สวดมนต์   
4) โยคะ ดอกไม้บำน   
5) ออกก ำลังกำยด้วยเสียงเพลง 
6) เรียนรู้ภำษำอังกฤษ/คณิตศำสตร์ 
7) ส ำนึกรักท้องถิ่น..กรำบบำทเสด็จพ่อ ร.5.. 
8) กำรละเล่นของเด็กไทย 

กอด 
08.30-08.40 น. 

- กอดก่อนเข้ำห้องเรียน เพ่ือสร้ำงควำมรู้สึกอบอุ่น ไว้วำงใจ กล้ำพูด กล้ำสื่อสำร 
เปิดเผยตนเอง 

เก็บ 
08.40-08.50 น. 

- วิธีกำรเก็บเด็กเพ่ือฝึกควำมมีระเบียบวินัย เพ่ือเตรียมตัวที่จะเข้ำสู่กิจกรรมอ่ืนๆ 
เป็นเทคนิค/วิธีกำรของครูแต่ละคน 

จิตสมาธิ 
08.50-09.00 น. 

- กิจกรรมจิตสมำธิรำยวัย 
วันจันทร์: เสียงเพลงแห่งปัญญำ     วันอังคำร : แก้วน้ ำวิเศษ  
วันพุธ: เรียงร้อยดอกไม้               วันพฤหัสบดี : นิทำนคุณธรรม  
วันศุกร์: แสงเทียนน ำปัญญำ 

เล่า/ฟัง/เล่น 
09.00-11.00 น. 

- ตัวแทนเด็กเป็นผู้เล่ำเรื่องต่ำงๆ โดยครูประจ ำชั้นจะเป็นผู้ถำมสมำชิกในห้องเพ่ือ 
สรุปเรื่องที่เล่ำ 
- ก่อนเล่นตำมกิจกรรม ครูต้องพูด/อธิบำยให้เด็กเข้ำใจและสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน
ก่อนทุกครั้ง 
-  เด็กเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ หรือ เล่นตำมกิจกรรม 6 กิจกรรม  
-  ครูจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

กิน 
11.00-12.10 น. 

-  เด็กรับประทำนอำหำร ครบ 5 หมู่ 
มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รับผิดชอบ /มีวินัย 

นอน 
12.15-14.15 น. 

- เด็กสวดมนต์ ก่อนนอน นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ 
- หลังตื่นนอน – ล้ำงหน้ำ ทำแป้ง ดื่มนม 

ผ่อนคลาย 
14.30-15.15 น. 

- เด็กเล่นตำมกำรจัดประสบกำรณ์ และ  
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น - ดนตรี อนุบำล 3   -รดน้ ำต้นไม้ – คอมพิวเตอร์ 

- โครงงำนต่ำงๆ      - กิจกรรม อ่ืนๆ  
ได้ความรู้ 

15.15-15.30น. 
ก่อนที่เด็กจะกลับบ้ำนครูทบทวนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ที่เด็กท ำในแต่ละวัน 
ตำมล ำดับขั้นตอน ทุกวัน และส่งเด็ก 

  



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 9                                                                                                       |  47   
 
 

 ครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษำจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และพัฒนำกำร ทั้ง 4 ด้ำน เพ่ือให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง ด้วยกำรสังเกต ส ำรวจ ค้นหำ ค้นคว้ำ ทดลอง และ
แก้ปัญหำด้วยตนเอง ใช้หลักกำรของEF(Executive Functions) เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mental process) 
ในสมองส่วนหน้ำ เรียนปนเล่น (Play and Learn) และ กำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณำกำรกิจกรรม
ต่ำงๆให้เหมำะสมกับวัยและบริบท 
 ทั้งนี้อำจสรุป ปัจจัยความความส าเร็จ ของโรงเรียนคลองขวางได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนมีพัฒนำกำรของกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ด้ำน เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้งจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด และชุมชน ได้รับกำรยกย่องเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้เป็น โรงเรียน
ต้นแบบประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส่งผลให้เป็นแหล่งศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆมำกมำย ทั้งในจังหวัดตรำด และต่ำงจังหวัด  

2. ผู้บริหำร และครู  
2.1  ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นแบบอย่ำงในกำรบริหำรสู่ควำมส ำเร็จเป็นที่ยอมรับจำกทุก

ภำคส่วน  
2.2  ครูมีขวัญและก ำลังใจในกำร

ท ำงำน ทุ่มเทกำรท ำงำนและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
เพ่ือให้คงสภำพควำมดีและควำมมีคุณภำพในกำร
จัดกำรเรียนรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อไป เป็นที่
ยอมรับจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ 

2.3 ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงถ่องแท้ และลึกซึ้ง เป็นที่
ปรึกษำด้ำนประเมินโรงเรียนปฐมวัยได้ทุกขั้นตอน 
และโรงเรียนที่รับค ำปรึกษำจ ำนวน 2 โรงเรียน 
สำมำรถด ำ เนิ นงำนได้ จริ ง  ได้ รั บรำงวั ล
พระรำชทำนทั้ง 2 โรงเรียนจ ำนวน 2 ปีซ้อน นอกจำกนี้ ครูในโรงเรียนยังมีควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ แก่ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด และโรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์ สังกัดกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

 2.4 ครู และผู้บริหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ จึงจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนที่ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนเพ่ือให้เกิดคุณภำพของผู้เรียนในทุกด้ำน 

3. นักเรียน 
3.1 นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังจำกระดับปฐมวัยสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงเมื่ออยู่ในระดับสูง ขึ้นไป 

เช่น มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะกำรคิดเพ่ิมมำกขึ้น 
3.2 นักเรียนได้รับกำรปลูกฝัง ให้เกิด ควำมสะอำด สุภำพ และมีวินัย ส่งผลให้ มีวิถีชีวิตตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง วิเครำะห์สิ่งที่ปฏิบัติตำมหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพ่ือเป็นแนวกำรด ำเนินชีวิต คลอด
เวลำ จึง ภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง มีควำมสุขเมื่อมำโรงเรียนส่งผลให้กำรเรียนรู้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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3.3 นักเรียนได้รับกำรฝึกฝน พัฒนำให้เกิดคุณภำพของนักเรียน กล้ำคิด กล้ำแสดงออก มีควำมเป็น
ไทย น ำควำมรู้ สู่กำรเป็นนักเรียนแกนน ำกำรขยำยผลปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนต่ำงๆ  มีจิตอำสำต่อ
ชุมชน วัด และโรงเรียน 

4. หน่วยงำนต้นสังกัด 
4.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรงำน

ตำมนโยบำย และเกิดประสิทธิภำพของโรงเรียน จึงให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ และด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำร
บริหำรงำนเป็นไปได้ด้วยควำมรำบรื่นและประสบผลส ำเร็จ 

4.2 ศึกษำนิเทศก์ ให้กำรสนับสนุน ให้เกิดแรงบันดำลใจ ต่อกำรด ำเนินงำนทุกงำน ทุกขั้นตอน ให้
ค ำปรึกษำแบบกัลยำณมิตร ตรงเป้ำ ตรงประเด็น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพของงำนทุกด้ำน 
 

นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น (ถ้ำมี)          
นอกเหนือจำกรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรบริหำร

จัด (กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย) ระดับภำค ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 แล้ว โรงเรียนคลองขวำง ยังได้รับกำร
ยอมรับทั้งจำกชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ  ดังนี้ 

1. เป็นที่ปรึกษำ โดยให้ค ำปรึกษำ วิธีกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำเอกสำร ให้แก่โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ 
และโรงเรียนบ้ำนคลองประทุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับกำร คัดเลือกให้
รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับก่อนประถมศึกษำ ขนำดเล็ก ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ.2558 และโรงเรียนที่มำ
ศึกษำดูงำนอีกมำกมำย 

2. เป็นที่ปรึกษำ ให้ค ำปรึกษำ โรงเรียนบ้ำนบำงสะเหร่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี 
เขต 2 น ำไปประยุกต์กิจกรรมเข้ำร่วมประกวดโรงเรียนพระรำชทำน ระดับก่อนประถมศึกษำ  

3. มีผู้เข้ำมำศึกษำดูงำนทุกด้ำน ต้อนรับคณะดูงำนทั้งจำกหน่วยงำนในจังหวัดและต่ำงจังหวัด รวมแล้ว
มำกกว่ำ 15 โรงเรียน เช่น โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน โรงเรียนบ้ำนปะอำ โรงเรียนบ้ำนจัดสรร 
โรงเรียนวัดวิเวกวรำรำม โรงเรียนวัดคิริวิหำรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โรงเรียนบ้ำนบำงสะ
เหร่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 กลุ่มโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 กลุ่ม
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2  กลุ่มโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสมุทรสำคร  เป็นต้น 
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นโยบาย  :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เรื่องที่ 2  :  โครงการ Teams For Education (TFE) นวัตกรรมเกมการศึกษา 
โดย : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม จังหวัดตราด 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครู ผู้เรียน สถำนศึกษำ 

ผลส ำเร็จที่เกิดกับครู คือมีควำมม่ันใจในกำรสอน เกิดควำมภำคภูมิใจที่สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรยนได้ ส ำหรับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนได้แก่ กำรเปรียบเทียบผลคะแนน
จำกข้อสอบ สำระวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้ข้อสอบโอเน็ตปี
กำรศึกษำ 2559-2561 ส ำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 พบว่ำ 
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น นอกจำกนี้ พบว่ำผู้เรียนที่โดยปกติแสดงท่ำทีเบื่อ
หน่ำย เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกระตือรือร้นและสนุกสนำนกับกำรเรียน 
อันแสดงให้เห็นว่ำ รูปแบบที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขด้วย  

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์ 
กับกำรศึกษำที่โดดเด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 

โรงเรียนเนินทรำยวิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ เขต 17 ใช้แนวคิดกระบวนกำร 
PDCA ภำยใต้กรอบแนวคิด NOENSAI MODEL ซ่ึง รูปแบบ NOENSAI MODEL มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
N – Nice Plan กำรร่วมกันวำงแผนในกำรด ำเนินงำน กำรระดมควำมคิด (Brainstorming) แสดงควำม

คิดเห็นร่วมกันปรึกษำหำแนวทำงปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ รัดกุม เตรียมควำมพร้อม
รับมือกับผลกระทบที่อำจเกิดได้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแก่องค์กร 
O – Opinion กำรระดมควำมคิด กำรมองกำรณ์ไกล  กำรวิสัยทัศน์  ร่วมกัน

วำงแผนพัฒนำให้มีควำมพร้อม  พอประมำณอย่ำงมีเหตุผล 
E – Empowerment กำรเสริมพลัง กำรส่งเสริมหรือกระตุ้นให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ได้รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ มีพลังและมีควำมสำมำรถใน

กำรควบคุมและจัดกำรปัญหำของตนเอง 
N – Network  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันในทีมงำน  และในชุมชน 

มีควำมเป็นกัลยำณมิตร เกิดควำมรัก  สำมัคคี สมำนฉันท์  เป็นเครือข่ำยและ
พันธมิตรทำงควำมรู้และควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง 

  S – Sufficiency Economy  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
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A – Assignment  ก ำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบกระจำยควำมรับผิดชอบตำมโครงกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียนและด ำเนินกำรตำมแผน 
I – Information  กำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ กำรประเมินผล  รำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยมีกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอนดังนี้คือ 
1. ศึกษำและจัดท ำสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
2. วิเครำะห์รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละฉบับ 
3. กำรระดมควำมคิดในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลกำรทดสอบในช่วงเวลำ PLC 
4. กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรยกกระดับผลกำรทดสอบ 
5. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ เช่น กำรจัดท ำเกียรติบัตรให้กับผู้เรียนที่มีผลคะแนนมำกกว่ ำ 50 

คะแนน ผลคะแนนสูงสุด กำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำเสนอผลงำนจำกกำรสอน เกียรติบัตรให้ครูผู้สอนที่ผลคะแนนสูง
ต่อเนื่อง 

6. กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์
ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน 

7. กำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก 
8. กำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยน้อมน ำหลักคิดของหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
9. กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 

- กำรก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ ผู้นิเทศภำยใน 
- งำนวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ จัดท ำเครื่องมือประเมินประสิทธิภำพของข้อสอบ 
- งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จัดกิจกรรม STEM 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำเครื่องมือส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล ควำมทันสมัย 
- งำนเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำทักษะอำชีพที่น ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ  เป็นต้น 

10. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
11. กำรสร้ำงและสรุปค่ำประสิทธิภำพของข้อสอบ  

นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น (ถ้ำมี)          
1. รูปแบบกำรสอน KING’s plan 
2. นวัตกรรมเกมกำรศึกษำ Game of Thrones มหำศึกวงศ์เทวัญ 
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นโยบาย  :  การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   :  การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา ด้วยรูปแบบ “ศูนย์ปัญจวิทยาคาร” 
โดย :  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดตราด 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครู ผู้เรียน สถำนศึกษำ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครู และลูกจ้ำงชั่วครำว โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนำยน 
๒๕๖๑ ประกอบกำรพิจำรณำ  โดยกำรเกลี่ยอัตรำว่ำงจำกสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์ไปก ำหนด
ในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังครูต่ ำกว่ำเกณฑ์ เกลี่ยอัตรำว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังเกิน
เกณฑ์ ไปก ำหนดในสถำนศึกษำที่มีอัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์  เกลี่ยอัตรำว่ำงตำมผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ  เกลี่ยอัตรำครูที่มีคนครองจำกสถำนศึกษำท่ีมีอัตรำก ำลังเกินเกณฑ์ไปก ำหนดในสถำนศึกษำท่ีมี
อัตรำก ำลังต่ ำกว่ำเกณฑ์ จัดท ำข้อมูลส ำหรับรองรับกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังครูจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืน จัดสรร
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินให้สถำนศึกษำ จัดสรรพนักงำนรำชกำร จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรขำดแคลนครูขั้น
วิกฤต จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรครูวิทย์-คณิต จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร จัดสรรลูกจ้ำง
ชั่วครำวโครงกำรธุรกำรโรงเรียน จัดสรรลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรธุรกำรโรงเรียน จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอก
งบประมำณของสถำนศึกษำ ในส่วนของสถำนศึกษำที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนั้น มีข้ำรำชกำร 
และพนักงำนรำชกำรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นสังกัดไม่จัดสรรต าแหน่ง 
กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำที่โดด
เด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีกำรตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังและใช้ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561 
ประกอบกำรพิจำรณำเกลี่ยอัตรำก ำลัง เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ด ำเนินกำรสรรหำ
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งครู พนักงำนรำชกำร  ครูอัตรำจ้ำง ให้กับโรงเรียนที่ครูไม่ครบวิชำเอกหรือมีต ำแหน่งว่ำง โดย
พิจำรณำตำมควำมต้องกำรวิชำเอก ควำมจ ำเป็น ควำมขำดแคลน และมำตรฐำนวิชำเอกของสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ  
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนร่วมกัน มีทั้งแบบ 2 โรงเรียน และ 5 โรงเรียน เพื่อให้อัตรำก ำลังครูครบชั้นเรียน 
กรณีสถำนศึกษำมีครู ย้ำย/เกษียณอำยุรำชกำร ก็จะด ำเนินกำรรับย้ำย/เรียกบรรจุแต่งตั้ง ให้ตรงกับสำขำวิชำเอกที่
โรงเรียนนั้นขำด ส่วนสถำนศึกษำที่ครูไม่ครบชั้น ครูขำด และไม่ครบวิชำ แก้ปัญหำโดยกำรจ้ำงครูพิเศษ 
นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น (ถ้ำมี)          

กำรเรียนรวมในรูปแบบ “ศูนย์ปัญจวิทยำคำร” โดยจัดให้โรงเรียนขนำดเล็กที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงจ ำนวน  
5 โรงเรียน มำเรียนรวมกัน โดยใช้โรงเรียนวัดบำงปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดตราด เป็นศูนย์กลำงทำงกำร
เรียนเรียน และใช้บุคลำกรและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกัน 
ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงด ำเนินงำน 

เมื่อ สพฐ. จัดสรรคืนอัตรำว่ำงจำกกรณีเกษียณอำยุรำชกำร สพท.ไม่สำมำรถเกลี่ยอัตรำก ำลังให้
สถำนศึกษำขำดแคลนครู โดยมีจ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 250 คนเนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของ คณะกรรมกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนภำครัฐ (คปร.) จึงไม่สำมำรถแก้ปัญหำครูขำด ครูไม่ครบชั้น และครูไม่ครบ
วิชำ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมกีารพิจารณาปรับเงื่อนไขของ คปร. 
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นโยบาย       : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เรื่องที่ 1  :  สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (1 โรงเรียน 1 อาชีพ) 
โดย : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17, สช. 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครู ผู้เรียน สถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  17  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำหน่วยบูรณำ
กำรกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (1 โรงเรียน 1 อำชีพ)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำทักษะของผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  และเกิดสมรรถนะตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช  2561 และมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนเกิดทักษะพ้ืนฐำนที่สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้
ในขณะศึกษำอยู่  และเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตลอดจน
สถำนศึกษำในสังกัดได้ให้ควำมส ำคัญที่ต้องกำรตอบสนองควำมขำดแคลนแรงงำนด้ำนอำชีพ  ร่วมมือกับวิทยำลัย
อำชีวศึกษำ  วิทยำลัยกำรอำชีพ  วิทยำลัยเทคนิค  และวิทยำลัยสำรพัดช่ำง  จ.จันทบุรี  ร่วมกันจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เรียกว่ำหลักสูตรทวิศึกษำ  ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในสถำนศึกษำ  และเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  ผู้เรียน
จะได้รับวุฒิทำงกำรศึกษำ 2 ใบ ซึ่งผู้เรียนที่สนใจที่จะศึกษำในระดับสำยของวิชำชีพ  สำมำรถไปเรียนต่อได้ในระยะเวลำที่
ได้รับกำรเทียบโอนวิชำเรียนจำกสถำบันที่สอนด้ำนอำชีพได้  และสถำนศึกษำ  ยังมีกำรจัดหลักสูตรระยะสั้น ในรำยวิชำ
เพ่ิมเติม  ที่สถำนศึกษำเปิดสอนให้กับผู้เรียนที่มีควำมสนใจที่จะน ำไปประกอบอำชีพ  เช่น  หลักสูตรช่ำงยนต์  ช่ำงไฟฟ้ำ  
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  นอกจำกนี้ อำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี ได้ด ำเนินกำรบูรณำกำรรำยวิชำกับกำรท ำงำน  มี
กำรเชิญวิทยำกรจำกสถำนประกอบกำรมำอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวกับสำขำอำชีพ  ให้นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 ออกฝึกงำนในสถำนประกอบกำร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นท ำเป็น 
และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 
กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำที่โดด
เด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 

1) จัดท ำหน่วยบูรณำกำรกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่  21 

2) จัดท ำโครงกำรหลักสูตรระยะสั้นในสถำนศึกษำ 
3) จัดท ำกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 
4) เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษำในสถำนศึกษำ  โดยร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ  

และด้ำนอำชีพ   
5) เปิดรำยวิชำเพ่ิมเติมตำมที่ผู้เรียนสนใจ  เช่น  กำรท ำขนม  งำนฝีมือ  เป็นต้น   

ส ำหรับอำชีวศึกษำจังหวัดจันทบุรี มีกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน เพ่ือเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  ก่อที่จะออกไปฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
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นโยบาย        : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

: การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

โดย : โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม จังหวัดตราด สพม. เขต 17 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครู ผู้เรียน สถำนศึกษำ 

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม องค์กร 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา ประสาน สร้างความเข้าใจและด าเนินงานกับหน่วยงาน    
ทีใ่ห้การสนับสนุน  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งรวมทั้งร่วม
ติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เช่น  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิทยากรจากภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำที่โดด
เด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยด ำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ กำรแต่งตั้งผู้มีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กำรแต่งตั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น  กำรเป็นวิทยำกรสอนหลักสูตรระยะสั้น กำรเป็นวิทยำกร
สอนงำนโครงกำร 108 อำชีพ  กำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้หรือสถำนประกอบกำรเพ่ือฝึกประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน หรือทักษะอำชีพแก่นักเรียน กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  กำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ
ภำยใต้องค์คณะบุคคล ที่มีส่วนร่วมทั้งในส่วนของผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
ศำสนำ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่หลำกหลำยและสำมำรถพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
ชุมชน     กำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ ครอบครัว เช่น ครอบครัวรักกำรอ่ำน ค่ำย
ครอบครัวสุขสันต์ ค่ำยป้องกันยำเสพติดเป็นต้น 
นวัตกรรม/รำงวัล/กิจกรรมเด่น (ถ้ำมี)      

- รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชำติ รำยกำร กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1 
- ม.3 ในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
รำงวัลที่ได้ เกิดจำกกำรที่โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือ กำรสนับสนุน กำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกผู้ปกครอง 
ชุมชน และภำคเอกชน (ได้รับกำรสนับสนุนอุปกรณ์ และวิทยำกร จำก โซเนวำคีรีรีสอร์ท)     
ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงด ำเนินงำน 

ชุมชนยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลง 
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นโยบาย  : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   :  การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
โดย : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (สพม. เขต 17) 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ ที่เกิดขึ้นกับครู ผู้เรียน สถำนศึกษำ 

มีกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร และมีกำรน ำผลกำรพัฒนำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
                 - ครูได้รับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำรูปแบบครบวงจร ตรงตำมควำมต้องกำรของตนเอง และ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำวิชำชีพและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

- มีกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) และน ำผลกำรพัฒนำมำปรับกำรเรียน
กำรสอน 

- กำรก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ 
            1) ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ 

2) กำรสร้ำงทีมงำน PLC ในสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
3) กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และแนวทำงกำรปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
4) กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอ่ืน  

      - กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
1) น ำกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
2) มีนวัตกรรมที่เกิดจำกกำรค้นหำปัญหำ หำสำเหตุ แนวทำงแก้ไข กำรออกแบบกิจกรรมน ำสู่กำร

ปฏิบัติ และสะท้อนผล 
3) สรุปรำยงำนผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำที่โดด
เด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 

สพม. 17 มีกำรด ำเนินกำรดังนี้คือ 
1) ชี้แจง สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และข้ำรำชกำรครู ทุกคน 
2) ประชำสัมพันธ์ ท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และข้ำรำชกำรครูทรำบขั้นตอน 

กำรพัฒนำ 
3) ก ำชับให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ก ำกับติดตำมผลกำรอบรมพัฒนำและกำรน ำผลกำรอบรมพัฒนำไป

ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
4) ตั้งคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรอบรมพัฒนำ ณ หน่วยพัฒนำ  

 กำรพัฒนำตำมกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) และน ำผลกำรพัฒนำมำปรับกำรเรียน
กำรสอน มีกระบวนกำรในกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติใน
สถำนศึกษำ ดังนี้ 

1) มีแผนและเครื่องมือ ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

2) มีกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 
3) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC โดย 
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- มีผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ของคณะกรรมกำร กำร

ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ 
4) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ    กำรขับเคลื่อน

กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 
5) มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Show & Share) กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่

สถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
6) มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ดี สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ และเผยแพร่

ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงด ำเนินงำน 

1. ขำดแคลนงนประมำณ และวิทยำกรที่มีควำมช ำนำญมำให้ควำมรู้โดยตรง 
2. การก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะ  

1. จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรด้ำนนี้โดยตรง และ อบรมให้ควำมรู้ศึกษำนิเทศก์ในพ้ืนที่และ
มำเป็นวิทยำกรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

2. ก าหนดให้การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เป็นจุดเน้นการก ากับ 
ติดตาม นิเทศ และประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
ก าหนดให้มีข้อเสนอโครงการ การพัฒนา/ส่งเสริม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับสถานศึกษา 

 
นโยบาย  :  การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค  

: รูปแบบประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community 
: PEC) 

โดย : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
ผลลัพธ์ /ควำมส ำเร็จ  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี มีกระบวนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม ในรูปแบบ
ประชำคมกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC)  

วิสัยทัศน์ PEC “สร้ำงเอกภำพเชิงยุทธศำสตร์ เสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม เพ่ือควำมเท่ำเทียมและ
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ”    

บทบำทของ PEC 
1) ประสำนนโยบำย 
2) ประสำนทรัพยำกร    
3) ประสำนกิจกรรม      
องค์ประกอบของ PEC จังหวัด 
1) ศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
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2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 
3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2 
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 
5) ผู้อ ำนวยกำร กศน. จังหวัดปรำจีนบุรี 
6) ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี 
7) นำยกสมำคมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปรำจีนบุรี 
8) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี 
9) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดปรำจีนบุรี 
10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดปรำจีนบุรี 
11) นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดปรำจีนบุรี 
12) นำยกเทศมนตรีเมืองปรำจีนบุรี 
13) นำยกเทศมนตรีต ำบลนำดี 
14) นำยกเทศมนตรีต ำบลกบินทร์บุรี 
15) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตปรำจีนบุรี 
16) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
17) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปรำจีนบุรี 
18) ท้องถิ่นจังหวัดปรำจีนบุรี 
19) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน สกสค.จังหวัดปรำจีนบุรี 
20) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตมหำวชิรำ                 

ลงกรณรำชวิทยำลัย ศูนย์กำรศึกษำปรำจีนบุรี 

ภำพที่คำดหวัง “One Community Unity” เอกภำพเป็นหนึ่งเดียว 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษ๋ำที่สอดคล้องกับ

ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภำค โดยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) เป็นคณะท ำงำนจัดท ำแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำภำคตะวันออก พ.ศ. 2562 – 2564 
2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 
3) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำจังหวัดปรำจีนบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรบูรณำกำรทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร    
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรน ำแผนงำนโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม 

กระบวนกำร/วิธีปฏิบัติ/งำนที่แสดงได้ว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี สำมำรถสร้ำงผลงำนที่เกิดประโยชน์กับกำรศึกษำที่โดด
เด่นกว่ำสถำนศึกษำอ่ืน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้ประกำศของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี เรื่อง แนว
ทำงกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี (พ.ศ. 2562 - 2565) ให้เห็นผลเชิงประจักษ์อย่ำงเป็น
รูปธรรม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
ประชำคมศึกษำจังหวัดปรำจีนบุรี ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยจัดให้มีโครงกำรหลักและโครงกำร
รอง 
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โครงกำรหลัก มี 7 โครงกำร  
1) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
2) โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ และรักกำรอ่ำน 
3) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
4) โครงกำรสนองพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ และเศรษฐกิจพอเพียง 
5) โครงกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถเด็กหัวปำนกลำงลงมำ 
6) โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
7) โครงกำรชมรมวิชำกำร 
โครงกำรรอง มี 7 โครงกำร  
1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
2) โครงกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ 
3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
4) โครงกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น 
5) โครงกำรป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 
6) โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7) โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบประชำคมกำรศึกษำ

จังหวัดปรำจีนบุรี (Prachinburi Provincial Education Community : PEC) ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จ 
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4. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(O-Net)  
4.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ย้อนหลัง 3 ปี แยกตามกลุ่มสาระ 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่

รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 มีค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน 

ศึกษำธิกำรภำค 9  

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

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

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

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

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

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

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

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

จำกตำรำงที่ 4.1 แสดงค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 1) ภำษำไทย พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ ส่วนนครนำยก ปรำจีนบุรี และ
สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 2) ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ศธภ. 9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศทั้ง 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้น : ตรำด ปีกำรศึกษำ 2560 ต่ ำ
กว่ำระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดที่เหลือมีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 3) คณิตศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตรำด นครนำยก มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ ส่วนจังหวัดปรำจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ และ 4) วิทยำศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
กำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
นครนำยก ปรำจีนบุรี และสระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จำกแผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ส่วนนครนำยก (เฉพำะปีกำรศึกษำ 2559 )มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 
ปรำจีนบุรี  และสระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
กำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=, 53.56, 46.78,56.67) จันทบุรี (X̅= 56.41,49.49,59.3) ตรำด (X̅=55.57, 
48.61,59.46) นครนำยก (X̅=52.77, 45.72, 55.54) ปรำจีนบุรี (X̅=52.83, 46.23, 55.72) และ สระแก้ว (X̅=51.12, 
44.45, 54.49) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 52.98 53.56 56.41 55.57 52.77 52.83 51.12
2560 46.58 46.78 49.49 48.61 45.72 46.23 44.45
2561 55.9 56.67 59.3 59.46 55.54 55.72 54.49
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9
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แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 

 

จำกแผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี ตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นในปีกำรศึกษำ 2560 ตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ) และ 
นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=33.46, 36.34,38.72) จันทบุรี (X̅=36.74, 39.31,42.12) ตรำด (X̅=34.68, 
36.01,40.36) นครนำยก (X̅=32.56, 35.00,37.65) ปรำจีนบุรี (X̅=34.05, 35.74, 38.47) และ สระแก้ว (X̅=29.79, 
31.77, 35.66) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

 

แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 34.59 33.46 36.74 34.68 32.56 34.05 29.79
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
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 40.47 40.82 44.48 44.72 41.62 39.18 36.9
2560 37.12 37.17 40.3 38.92 37.85 36.23 34
2561 37.5 37.87 42.42 40.58 37.5 35.17 35.22
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9
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 จำกแผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก มีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ปรำจีนบุรี และ สระแก้วมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ
ทุกปีกำรศึกษำและ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=40.82, 37.17,37.87) จันทบุรี 
(X̅=44.48, 40.30,42.42) ตรำด (X̅=44.72,38.92,40.58) นครนำยก (X̅=41.62, 37.85,37.50) ปรำจีนบุรี 
(X̅=39.18,36.23 ,35.17) และ สระแก้ว (X̅=36.90, 34.00, 35.22) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  
 

แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 

 จำกแผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี และตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ส่วน ศธภ.9 นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ศธภ.9 ปีกำรศึกษำ 2561ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับระดับประเทศ) และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 
3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅= 40.92, 38.84, 39.93) จันทบุรี (X̅=42.75, 40.48, 41.63) ตรำด (X̅=42.42, 
39.59,42.06) นครนำยก (X̅=40.93, 38.82, 39.26) ปรำจีนบุรี (X̅= 40.28, 38.52, 39.21) และ สระแก้ว (X̅=39.16, 
37.28, 38.44) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 41.22 40.92 42.75 42.42 40.93 40.28 39.16
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
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คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9
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4.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ย้อนหลัง 
3 ปี แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 มีค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  

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

จำกตำรำงที่ 4.2 แสดงค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 1) ภำษำไทย พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ในปี 2559 และปีกำรศึกษำอ่ืนมีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศในทุกปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 2) ภำษำอังกฤษ พบว่ำ 
ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย   
มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2559 ส่วนจังหวัดจันทบุรี   
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้ม
ลดลง 3) คณิตศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำดมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
และ 4) วิทยำศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ       
ค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปี
กำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
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แผนภูมิที่ 5 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 

 จำกแผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี และตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ส่วน นครนำยก ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศและ 
2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅= 46.86, 48.01,54.00) จันทบุรี (X̅=48.26,50.30,57.19) 
ตรำด (X̅= 47.17,50.06,55.73) นครนำยก (X̅=44.85, 46.82,52.99) ปรำจีนบุรี (X̅=45.17, 47.48, 53.15) และ 
สระแก้ว (X̅=47.98, 45.96, 51.46) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

แผนภูมิที่ 6 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
พ.ศ. 2559 46.36 46.86 48.26 47.17 44.85 45.17 47.98

พ.ศ. 2560 48.29 48.01 50.3 50.06 46.82 47.48 45.96

พ.ศ. 2561 54.42 54 57.19 55.73 52.99 53.15 51.46
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
พ.ศ. 2559 31.8 30.71 32.72 31.99 30.52 30.17 28.78

พ.ศ. 2560 30.45 29.46 30.97 29.76 29.22 29.21 28.04

พ.ศ. 2561 29.45 28.43 29.94 28.89 28.58 28.1 26.99
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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 จำกแผนภูมิที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้  1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ ตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2559 นครนำยก 
ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ 
ศธภ.9 (X̅=30.71, 29.46, 28.43) จันทบุรี (X̅=32.72, 30.97,29.94) ตรำด (X̅=31.99, 29.76, 28.89) นครนำยก 
(X̅=30.52, 29.22, 28.58) ปรำจีนบุรี (X̅=30.17, 29.21, 28.10) และ สระแก้ว(X̅=28.78, 28.04, 26.99) ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 7 คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 

จำกแผนภูมิที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรี และตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=28.43,28.64, 29.25) 
จันทบุรี (X̅=31.27, 28.71, 32.40) ตรำด (X̅=29.87, 27.97, 30.68) นครนำยก (X̅=28.22, 29.22, 28.94) 
ปรำจีนบุรี (X̅=27.42,29.21,27.96) และ สระแก้ว (X̅=26.09, 28.04, 26.95) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  

 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
พ.ศ. 2559 29.31 28.43 31.27 29.87 28.22 27.42 26.09
พ.ศ. 2560 26.3 28.64 28.71 27.97 29.22 29.21 28.04
พ.ศ. 2561 30.04 29.25 32.4 30.68 28.94 27.96 26.95
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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แผนภูมิที่ 8 คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 

จำกแผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ จันทบุรีและตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=34.49, 32.03, 
35.46) จันทบุรี (X̅=36.12, 33.48, 37.18) ตรำด (X̅=35.08, 32.57, 36.14) นครนำยก (X̅=33.70,31.55, 35.10) 
ปรำจีนบุรี (X̅=34.09, 31.77, 34.83) และ สระแก้ว (X̅=33.38, 30.83, 34.25) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

4.1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
แยกตามกลุ่มสาระ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 มีค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ดังนี้ 

 

ตารางที่  4.3 ค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

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

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

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
พ.ศ. 2559 34.99 34.49 36.12 35.08 33.7 34.09 33.38
พ.ศ. 2560 32.28 32.03 33.48 32.57 31.55 31.77 30.83
พ.ศ. 2561 36.1 35.46 37.18 36.14 35.1 34.83 34.25
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คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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จำกตำรำงที่ 4.3 แสดงค่ำสถิติพ้ืนฐำนภำพรวม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-2561 สรุปได้ดังนี้ 1) ภำษำไทย พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดมีจันทบุรี
และตรำดมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นปีกำรศึกษำ 2560 ของตรำด และจันทบุรี
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 2) สังคม
ศึกษำฯ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมี
แนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 3) ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 4) คณิตศำสตร์ 
พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงต่ ำกว่ำระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี นครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 
3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และ 5) วิทยำศำสตร์ พบว่ำ ศธภ.9 มี ค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในทุกปีกำรศึกษำ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 9 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

   

จำกแผนภูมิที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปี
กำรศึกษำ นครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ จันทบุรีและตรำด มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2561 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 
(X̅=51.50, 48.10, 46.47) จันทบุรี (X̅=52.87, 48.94, 47.35) ตรำด (X̅ =53.55, 48.31, 47.87) นครนำยก 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 52.29 51.5 52.87 53.55 53.71 51.21 48.16
2560 49.25 48.1 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

0

10

20

30

40

50

60

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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(X̅=53.71, 50.32, 47.44) ปรำจีนบุรี (X̅=51.21, 48.19, 46.58) และ สระแก้ว (X̅= 48.16, 45.65, 44.13) ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 

 
แผนภูมิที่ 10 คะแนนเฉลี่ยวิชำสังคมศึกษำฯ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 

 
 

  จำกแผนภูมิที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำสังคมศึกษำฯ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้  1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ จันทบุรี มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศปีกำรศึกษำ 2559 และ 2561ตรำด มี
ค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศในปีกำรศึกษำ 2559  นครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปี
กำรศึกษำ ปรำจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=35.78, 34.17, 34.86) จันทบุรี (X̅=36.48, 34.44, 35.17) ตรำด (X̅=36.18, 
33.76, 35.15) นครนำยก (X̅=37.86, 37.15, 35.56) ปรำจีนบุรี (X̅=35.20, 33.84, 35.15) และ สระแก้ว (X̅.34.16, 
32.46, 33.59) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 35.89 35.78 36.48 36.18 37.86 35.2 34.16
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
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คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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แผนภูมิที่ 11 คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

  

 จำกแผนภูมิที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี และ 
สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นตรำดในปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่ำระดับประเทศ ส่วนจังหวัดนครนำยกมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=26.71, 27.18, 30.49) จันทบุรี (X̅=27.32, 27.88, 31.33) ตรำด
(X̅=26.74, 27.67, 31.70) นครนำยก (X̅=32.61, 33.61, 35.65, 34.95) ปรำจีนบุรี (X̅=25.67, 26.01, 29.47) และ 
สระแก้ว (X̅ 33.59, 23.46, 23.31) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

แผนภูมิที่ 12 คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

   
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 27.76 26.71 27.32 26.74 32.61 25.67 23.46
2560 28.31 27.18 27.88 27.67 33.61 26.01 23.31
2561 31.41 30.49 31.33 31.7 35.65 29.47 26.68
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 24.88 24.97 24.98 25.11 34.95 22.88 22.78
2560 24.53 24.74 25 23.08 36.39 22.6 20.85
2561 30.72 30.82 31.79 31.37 41.68 28.31 19.82
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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 จำกแผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก มีค่ำ
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจังหวัดตรำดปีกำรศึกษำ 2560 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ) ส่วนปรำจีนบุรี และสระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=24.97, 24.74, 30.82) จันทบุรี (X̅=24.98, 25.00, 31.97) ตรำด 
(X̅=25.11, 23.08, 31.37) นครนำยก (X̅=34.95, 36.39, 41.68) ปรำจีนบุรี (X̅=22.88, 22.60, 28.31) และสระแก้ว 
(X̅= 22.78, 20.85, 19.82) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นยกเว้นสระแก้วค่ำคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 13 คะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

   
จำกแผนภูมิที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชำวิทยำศำสตร์  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่ำ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี และ
สระแก้ว มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ (ยกเว้นจังหวัดตรำดปีกำรศึกษำ 2559 มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ) ส่วนนครนำยก มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกปีกำรศึกษำ และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ พบว่ำ ศธภ.9 (X̅=31.51, 29.26, 30.27) จันทบุรี (X̅=31.44, 29.36, 30.37,) 
ตรำด (X̅ =31.66, 28.34, 30.17) นครนำยก (X̅=35.12, 34.40, 32.95) ปรำจีนบุรี (X̅=30.87, 28.54, 29.99) และ 
สระแก้ว (X̅= 29.97, 26.96, 28.70) ค่ำคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 

 
 

 
 
 
 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว
2559 31.62 31.51 31.44 31.66 35.12 30.87 29.97
2560 29.37 29.26 29.36 28.34 34.4 28.54 26.96
2561 30.51 30.27 30.37 30.17 32.95 29.99 28.7
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คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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4.1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 
ตารางที่ 4.4  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 

ภำพรวมทุกสังกัด พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 
กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 
สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 
ภำคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 56.91 38.85 38.18 40.12 43.52 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 56.46 36.64 37.56 39.75 42.60 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 56.46 36.64 37.56 39.75 42.60 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 59.76 47.52 42.37 42.34 47.99 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 53.09 33.26 31.83 36.39 38.64 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 42.40 29.65 27.08 30.52 32.41 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 46.52 29.73 28.26 33.92 34.61 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 63.52 43.57 46.43 42.93 49.11 

 
 
 
 

4.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

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

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 
กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.04 27.76 27.69 36.43 37.71 
ภำคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  54.10 28.50 29.39 35.50 36.87 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) 55.70 29.22 30.77 36.25 37.99 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 51.44 26.37 26.08 34.24 34.53 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 55.89 29.86 31.12 36.03 38.23 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 48.95 26.35 25.67 32.55 33.38 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 38.39 27.39 21.24 27.39 28.60 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 45.35 25.66 25.19 32.00 32.05 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 73.53 51.32 54.26 47.48 56.65 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  57.86 25.81 25.50 34.53 35.93 
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4.1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

 

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

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 
ภำคตะวันออก 48.95 35.71 32.9 32.69 31.28 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  46.67 34.92 30.97 31.60 30.44 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 46.74 34.84 29.73 29.10 29.95 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ (สพม.) 46.76 34.85 29.74 29.13 29.95 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศกึษำเอกชน 46.72 34.31 31.27 28.48 28.44 
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 36.81 31.27 23.74 20.64 25.86 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพเิศษ 38.47 32.11 21.79 20.17 24.83 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 67.06 42.71 58.70 76.77 55.62 
กรมยุทธศึกษำทหำร กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 51.38 38.33 52.20 75.29 41.54 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำ (สพป.) 39.50 29.44 24.72 15.28 26.31 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28.00 28.56 19.31 15.56 23.56 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 41.31 32.58 25.48 19.85 25.94 
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4.1.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกระดับชั้น ตามจังหวัด และหน่วยงานที่
สังกัด  
 
 
 
 
ตารางที่ 4.7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

ระดับ/สังกัด 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

                        กลุ่มสำระฯ 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

ภำคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จันทบุรี 59.30 42.12 42.42 41.63 46.37 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 59.77 41.19 43.80 41.99 46.69 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 59.77 41.19 43.80 41.99 46.69 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 60.28 48.04 42.69 42.03 48.26 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 63.52 43.57 46.43 42.93 49.11 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 44.46 30.09 28.62 32.29 33.87 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 55.00 33.57 33.06 39.01 40.16 

กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 48.56 30.08 33.55 36.06 37.06 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
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ตารางที่ 4.8  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดตรำด 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

ระดับ/สังกัด 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

กลุ่มสำระฯ 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

ภำคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 

ส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัด ตรำด 59.46 40.36 40.58 42.06 45.62 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 58.67 38.22 39.45 41.91 44.56 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 58.67 38.22 39.45 41.91 44.56 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 65.26 53.56 49.27 45.28 53.34 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 40.34 29.21 25.53 28.74 30.96 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 56.96 33.41 32.26 34.02 39.16 

กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 44.81 27.50 20.83 31.88 31.26 
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ตารางที่ 4.9  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

ระดับ/สังกัด 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

กลุ่มสำระฯ 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

ภำคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด นครนำยก 55.54 37.65 37.50 39.26 42.49 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.15 35.89 36.35 38.65 41.51 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 55.15 35.89 36.35 38.65 41.51 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 56.83 43.20 41.47 41.73 45.81 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 69.14 63.26 58.73 49.31 60.11 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 50.09 32.27 30.77 35.45 37.15 
สกอ. : สำธิต มศว.องครักษ์ 
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ตารางที่ 4.10  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

ระดับ/สังกัด 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

กลุ่มสำระฯ 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

ภำคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปรำจีนบุรี 55.72 38.47 35.17 39.21 42.14 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 54.8 34.37 33.78 38.28 40.31 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 54.8 34.37 33.78 38.28 40.31 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 58.10 45.61 38.31 41.36 45.85 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 49.09 30.73 28.06 34.16 35.51 
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ตารางที่ 4.11  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ระดับ/สังกัด 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

กลุ่มสำระฯ 

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

กระทรวงศึกษำธิกำร 56.02 39.40 37.80 40.09 43.33 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

ภำคตะวันออก 57.74 41.76 38.93 40.93 44.84 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 56.67 38.72 37.87 39.93 43.29 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สระแก้ว 54.49 35.66 35.22 38.44 40.95 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 53.93 33.51 34.40 37.90 39.94 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) 53.93 33.51 34.40 37.90 39.94 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 58.33 47.17 40.13 41.32 46.74 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 54.31 36.33 35.00 39.31 41.24 

กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 46.18 31.61 30.40 33.82 35.50 
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ตารางที่ 4.12  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

สังกัด ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

ภำคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จันทบุรี 57.19 29.94 32.40 37.18 39.18 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 57.81 30.34 33.04 37.77 39.74 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ(สพม.) 59.13 31.55 34.52 38.72 40.98 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ(สพป.) 54.56 27.39 29.42 35.47 36.71 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 57.06 30.08 32.86 36.64 39.16 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 46.85 24.55 23.40 32.13 31.73 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 52.02 26.60 26.44 33.39 34.61 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 57.86 25.81 25.50 34.53 35.93 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
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ตารางที่ 4.13  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดตรำด 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

สังกัด ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.04 27.76 27.69 36.43 37.71 

ภำคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตรำด 55.73 28.89 30.68 36.14 37.86 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ(สพม.) 56.83 29.87 32.36 36.69 38.94 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ(สพป.) 53.99 26.48 26.63 35.51 35.65 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 58.23 30.46 32.08 34.85 38.91 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 43.84 26.77 26.97 31.87 32.36 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 50.68 25.79 26.39 32.97 33.96 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 48.21 26.32 23.79 33.37 32.92 
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ตารางที่ 4.14  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

สังกัด ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

ภำคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด นครนำยก 52.99 28.58 28.94 35.10 36.40 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 52.84 27.99 28.45 34.92 36.05 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ(สพม.) 54.00 28.53 29.59 35.45 36.89 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ(สพป.) 48.91 26.15 24.59 33.13 33.19 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 51.62 28.37 28.13 34.72 35.71 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 73.53 51.32 54.26 47.48 56.65 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 46.08 26.71 24.94 31.10 32.21 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 36.80 29.50 22.40 28.40 29.28 
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ตารางที่ 4.15  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

สังกัด ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.04 27.76 27.69 36.43 37.71 

ภำคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปรำจีนบุรี 53.15 28.10 27.96 34.83 36.01 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ(สพม.) 54.85 28.65 29.32 35.45 37.07 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ(สพป.) 50.47 26.05 24.55 33.79 33.72 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 55.25 29.83 29.90 35.85 37.71 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 47.74 26.42 25.52 32.48 33.04 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 40.56 25.75 22.75 29.13 23.64 
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ตารางที่ 4.16  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

สังกัด ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษำธิกำร 54.93 29.75 30.48 36.42 37.90 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 55.04 27.76 27.69 36.43 37.71 

ภำคตะวันออก 55.59 29.86 30.44 36.38 38.07 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 54.00 28.43 29.25 35.46 36.79 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สระแก้ว 51.46 26.99 26.95 34.25 34.91 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 51.76 26.75 26.80 34.21 34.88 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ(สพม.) 53.69 27.49 28.06 34.92 36.04 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ(สพป.) 49.28 25.80 25.19 33.31 33.39 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 57.30 30.57 32.64 38.08 39.65 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 48.21 26.22 25.05 32.80 33.07 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28.00 28.00 16.00 18.67 22.67 
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ตารางที่ 4.17  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

สังกัด/โรงเรียน ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 

ภำคตะวันออก 48.95 35.71 32.90 32.69 31.28 36.31 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 34.58 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จันทบุรี 47.35 35.17 31.33 31.79 30.37 35.20 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 48.08 35.49 31.68 32.96 30.90 35.82 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ (สพม.) 48.08 35.49 31.68 32.96 30.90 35.82 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 43.81 33.47 31.23 27.08 28.15 32.75 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 40.15 33.39 21.85 21.09 24.16 28.13 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 43.93 33.89 25.03 21.11 25.29 29.85 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ม.6) 41.31 32.58 25.48 19.85 25.94 29.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
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ตารางที่ 4.18  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดตรำด 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 

สังกัด/โรงเรียน ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 

ภำคตะวันออก 48.95 35.71 32.90 32.69 31.28 36.31 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 34.58 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตรำด 47.87 35.15 31.70 31.37 30.17 35.25 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 48.41 35.36 32.07 31.84 30.35 35.61 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ (สพม.) 48.49 35.41 32.14 31.99 30.39 35.68 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำ (สพป.) 39.50 29.44 24.72 15.28 26.31 27.05 

ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 36.78 30.83 21.74 19.24 25.50 26.82 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 24.25 26.85 20.58 16.73 24.40 22.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    84   |                                                                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

ตารางที่ 4.19  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

สังกัด/โรงเรียน ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 

ภำคตะวันออก 48.95 35.71 32.9 32.69 31.28 36.31 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 34.58 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด นครนำยก 47.44 35.56 35.65 41.68 32.95 38.66 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 46.00 34.51 28.63 27.51 29.31 33.19 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ (สพม.) 46.00 34.51 28.63 27.51 29.31 33.19 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศกึษำเอกชน 40.41 32.28 26.59 25.28 26.24 30.16 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 67.06 42.71 58.70 76.77 55.62 60.17 

กรมยุทธศึกษำทหำร กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 51.38 38.33 52.20 75.29 41.54 51.75 
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ตารางที่ 4.20  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

สังกัด/โรงเรียน ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 

ภำคตะวันออก 48.95 35.71 32.90 32.69 31.28 36.31 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 34.58 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปรำจีนบุรี 46.58 35.15 29.47 28.31 29.99 33.90 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 45.87 34.91 28.91 27.56 29.88 33.43 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ (สพม.) 45.87 34.91 28.91 27.56 29.88 33.43 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศกึษำเอกชน 54.45 38.26 34.53 35.19 32.62 39.01 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 38.59 31.66 24.93 22.02 26.51 28.74 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 28.00 28.56 19.31 15.56 23.56 22.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    86   |                                                                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

ตารางที่ 4.21  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำแนกตำมหน่วยงำน พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ภาพรวมทุกสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

สังกัด/โรงเรียน ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษำธิกำร 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 

ภำคตะวันออก 48.95 35.71 32.9 32.69 31.28 36.31 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 46.47 34.86 30.49 30.82 30.27 34.58 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สระแก้ว 44.13 33.59 26.68 24.86 28.70 31.59 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 45.36 33.94 27.36 25.62 29.29 32.31 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ (สพม.) 45.36 33.94 27.36 25.62 29.29 32.31 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศกึษำเอกชน 48.22 33.24 32.73 26.38 26.75 33.46 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 40.48 32.66 24.41 22.68 27.22 29.49 
 

4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ปีการศึกษา 

2561 แยกระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4.22  ภำพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรำยวิชำ จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ N-Net ปีกำรศึกษำ 

2561 ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 
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4.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 
2/2561  ปีการศึกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 4.23  คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ N-Net ครั้งที่ 2/2561 ปีกำรศึกษำ 2561 รำย

สำระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th 

ผู้เขา้สอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ผู้เขา้สอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ผู้เขา้สอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย

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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 2/2561 ปกีารศึกษา 2561 รายสาระแต่ละจังหวัด


ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9


จันทบรุี

นครนายก

ปราจีนบรุี

สระแก้ว

จังหวัด วิชา
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนปลาย

ตราด



 
 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
    88   |                                                                                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 

 
 

4.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 
1/2562  ปีการศึกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางที่ 4.24  คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ N-Net ครั้งที่ 1/2562 ปีกำรศึกษำ 2561 รำย

สำระแต่ละจังหวัด ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 

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

ผู้เขา้สอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ผู้เขา้สอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ผู้เขา้สอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย

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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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

สาระความรู้พื้นฐาน 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

สาระการพฒันาสังคม 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
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4.3 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
 รุ่นที่ 1  พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 จ ำนวน 1 แห่ง  

1) 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
18 วัดหนองคัน จันทบุรี 
19 บ้ำนเจ้ำหลำว จันทบุรี 
20 บ้ำนเขำแก้ววิทยำ จันทบุรี 
21 วัดโพธิ์ลังกำมิตรภำพที่ ๑๗๑ จันทบุรี 
22 วัดวังหิน จันทบุรี 
23 วัดหนองแหวน จันทบุรี 
24 วัดท่ำแคลง จันทบุรี 
25 วัดช้ำงข้ำม จันทบุรี 
26 บ้ำนคลองลำว จันทบุรี 
27 บ้ำนช่องกะพัด จันทบุรี 
28 วัดขุนซ่อง จันทบุรี 
29 บ้ำนวังไม้แดง จนัทบุรี 
30 บ้ำนวังอีแอ่น จันทบุรี 
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 ๒๐ จันทบุรี 
42 วัดท่ำหัวแหวน จันทบุรี 
43 วัดบำงกะไชย จันทบุรี 
44 วัดบำงสระเก้ำ จันทบุรี 
45 พลิ้ว จันทบุรี 
46 วัดหนองชิ่ม จันทบุรี 
47 วัดเขำตำหน่วย จันทบุรี 
48 บ้ำนมะขำม จันทบุรี 
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ที ่ โรงเรียน สพป. 
49 บ้ำนหนองสลุด จันทบุรี 
50 วัดทุ่งเพล จันทบุรี 
51 วัดขนุน จันทบุรี 
52 วัดทับไทร จนัทบุรี 
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 
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 
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ที ่ โรงเรียน สพป. 
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 
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 
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ที ่ โรงเรียน สพป. 
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 ๙๓ (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 
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 
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ที ่ โรงเรียน สพป. 
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 
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 (ผดุงองครกัษ์ประชา) นครนำยก 
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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 
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 
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ที ่ โรงเรียน สพป. 
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 
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 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)  สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน สพป. 
53 นิคมสงเครำะห์2 สระแก้ว 
54 ชุมชนบ้ำนใหม่หนองไทร สระแก้ว 
55 บ้ำนตุ่น สระแก้ว 
56 เมืองไผ่ สระแก้ว 
57 บ้ำนหนองผักบุ้ง สระแก้ว 
58 อนุบำลศรีอรัญโญทัย สระแก้ว 
59 อพป.คลองน้ ำใส สระแก้ว 

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 
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รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียน
คุณภำพ) สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน สพม.7 
1 ไทยรัฐวิทยำ ๗ 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 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

ชื่อสถาบันการศึกษา  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

วันที่ตรวจราชการ  8  กรกฎาคม  2562  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา : การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม 
 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดินนัท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณ์ชญา  ทิพยป์ัจทมติร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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 
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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. 17 
นางเบญจวรรณ จิ๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ สพม. 17 
นางสาวสุกัญญา ชาญพนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.17 

 
 
 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ :  

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  มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 1,043 คน  

           โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ 3+1+1 
คื อ  3  ร ะบบคุณภ าพ  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 อัตราส่วน
นักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 1  โรงเรียนจัดให้มี “ห้องเรียน 
DLIT เขาสมิงวิทยาคมฯ” ห้องส าหรับสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Tablet และอุปกรณ์ไร้สาย คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลภายในห้องสมุด และภายในห้องกลุ่มสาระจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักเรียนในการประกอบการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระ   

 โรงเรียนพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโดยจัดให้มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย WIFI ครอบคลุมทั่ว
บริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนและครูทุกคนเป็นสมาชิกระบบจัดการการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถ
เชื่อมต่อระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มีเครื่อง server ส าหรับให้บริการนักเรียนตามจุดประสงค์การใช้งาน ดังนี้  
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เครื่อง server ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนเครือข่ายฯ ระบบ Server ส าหรับบทเรียนออนไลน์ เครื่อง server 
ส าหรับระบบงานห้องสมุด เครื่อง server ส าหรับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เครื่อง server ส าหรับงาน
บริการจัดการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ทั้งนี้มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะผู้ดูแลระบบเพ่ือให้มีการบริหารจัดการระบบได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 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 ในการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน ครูร้อยละ 70 ที่มี digital pedagogical skills) อยู่ในระดบัคุณภาพดี 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครู ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นที่  2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้) อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เป็นไปตามระดับคุณภาพที่ตั้งเป้าหมาย โดยครูร้อยละ 83.02 
พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้แล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนจัดการเรียนรู้ และสอดคล้อง
เหมาะสมกับผู้เรียน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาหรือสร้างข้ึน แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ความสนับสนุนทางวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. การนิเทศช่วยเหลือให้ครูพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  
4. สภาพครอบครัวของนักเรียนที่มีแนวโน้มเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณลักษณะมากขึ้น ได้แก่ 
สถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน ความจ าเป็นด้านการประกอบอาชีพหรือ
สาเหตุอ่ืนที่ท าให้ผู้ปกครองเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดา-
มารดา วิธีการดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนนักเรียน 
เป็นต้น 
5. การจัดกิจกรรมการเรยีนการเรียนการสอนโดยเน้น
การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศนักเรียนต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลย ีในการจัดกิจกรรมส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 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 
และจดุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 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 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข  
8. ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของครูและกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนา 
PLC ให้ยั่งยืน จัดระบบการใช้ ICT เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งในระดับ
โรงเรียนและระหว่างโรงเรียนและบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการเรียนการ
สอน 
9. 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) 
 

 



106 
 

แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

วันที่เข้าพบ 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.9)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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  
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9   จังหวัดจันทบุรี 

ชื่อสถาบันการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ตรวจราชการ  9   กรกฎาคม   2562 

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

ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) 

 

6. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

4. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.)  
นายเศรษฐา  เสนะวงศ ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุร ี
นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.จันทบรุ ี
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 :  

ในการด าเนินงานตามนโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีนั้น  ได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐบาล สอดคล้องนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  และส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นทั้งในขนาดกลาง และขนาดย่อม เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาด้านต่างๆ  
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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 
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สถานศึกษาได้ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยน ากระบวนการขั้นตอนของระบบวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาในภาพรวม         
ของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

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

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคี ที่มาจากหลากหลายภาค
ส่วนทั้งจากรัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 
สถานประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
และสนับสนุนเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง   
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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 เพ่ือให้มี
ระยะเวลาการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้น 
3. สถานศึกษาควรน าผลการประเมินในแต่ละ
ธุรกิจไปพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ต่อไป 
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9. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  

การลงพ้ืนที่วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
ติดตามนโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมธุรกิจ “เปี๊ยะปังปัง” 

ผู้ตรวจราชการฯ ประชุม ติดตามนโยบาย  
พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค

 

ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยมห้องศูนย์ฝึกอาชีพฯ 

นักศึกษาสาธิตการม้วนผม ณ ห้องศูนย์ฝึกอาชีพฯ  
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ 9   จังหวัดจันทบุรี 

ชื่อสถาบันการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอขลุง จ.จันทบุรี  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี 

วันที่ตรวจราชการ  9  กรกฎาคม  2562 
-------------------- -------------------- 

     1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา         

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาวจิณณ์ชญา  ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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 :  

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

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 

ครู กศน.ต าบล และเครือข่ายติดตามหาตัวตนของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาโดยใช้กลวิธีเคาะประตูบ้าน 
รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน 
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ผลการด าเนินงาน  กศน.อ าเภอขลุง ด าเนินการส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบจ านวน 961 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.81 และเหลือด าเนินการ 396 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19      

อบรมหลักสูตรดิจิทัลและการค้าออนไลน์ OOCC มีขัน้ตอนการด 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 าคราดไม้ไผ่เพ่ือสร้างอาชีพในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 98 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 103 คน ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานตาม ดังนี้ 

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

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

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

แผนที่วางไว้ 
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 :  
 

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

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษา 
1. ควรมีการประชุม 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 
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การติดตามบางครั้งไมพ่บกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง 
ต้องติดตามมากกว่า 1 ครั้งจึงจะได้ข้อมูล 
3. นักเรียนบางส่วนมุ่งสนใจในการหารายได้ 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. ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านการค้าออนไลน์ให้ผู้เข้า
รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
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 
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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 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ตราด  
วันที่เข้าพบ 10  กรกฎาคม  2562  

สถานที่ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
เวลา  09.00-09.30 น. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู้ว่าราชการ หรือผู้แทน ที่เข้าพบ :  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ 

 

2. รายชื่อผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธจ.) 
     นายธนะชัย  อุปริรัตน ์

 
รองศึกษาธิการจังหวัดตราด 
รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด 

4.  นายอัมพล  หันทยุง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

 

 

3. ประเด็นและข้อสรุปที่ได้ จากการหารือด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด : 

ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในจังหวัดตราด การบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน 

ทางการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9  จังหวัดตราด  

ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

วันที่ตรวจราชการ   10  กรกฎาคม  2562  
-------------------- -------------------- 

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต ์ รองศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการฯ 
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 

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

   นางพัชรี  คงชาตรี  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 
5. ผู้บริหารโรงเรียน 

นายจ าเหลาะ  ควรหา 
 
ปสกช. ตราด 

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

นายอัมพล  หันทยุง ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
นายวรรณวิจักษ์  กุศล รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แทน ผอ.กศน.ตราด 

นายปรีดา  บุญลอย กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนไสวนันทวิทย์  
นายไสว  ใจเที่ยง กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนไสวนันทวิทย์ 
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3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ :  

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 และแสดงความคิดเห็น 
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 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีขอ
โรงเรียน มีจิตอาสา ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คิดเป็น ท าเป็น มีจุดเด่น จุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ทักษะชีวิต 
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2. ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได้ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ผู้เรียนมีความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รู้ จักประหยัด อนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร 

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

5. ผู้เรียนได้ร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายฯ  

6. ผู้เรียนมีอิสระสามารถน าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ นักเรียนของโรงเรียนไสวนันทวิทย์จะมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็น กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 

7. ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ระดับเขตและ
ระดับจังหวัด รวมทั้งผลการสอบ ( O-NET) เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด จาก 118 โรงเรียน เป็นปีที่ 3 (2559-2561) 

8. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสระว่ายน้ า และสนามเด็กเล่น ให้นักเรียนได้ออกก าลังท า
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 างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
2. คณะท างานด าเนินการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 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 วิเคราะห์ผลการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนทีผ่่านมา  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

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

6. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
และความรู้จากการศึกษาอบรมมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.น าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ 

9.ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นอกจากนี้ครูโรงเรียนไสวนันทวิทย์ทุกคนมีความรู้และน าวิธีการสอนในหลายรูปแบบมาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนเช่น วิธีการสอนแบบBBL [Brain Based Learning] 
วิธีการสอนแบบโครงการ [ProjectApproach] การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน [Project-Based Learning] มีการ
จัดท าแผนการสอนและการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา หลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดสภาพแวดล้อม 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 ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้สื่อภายนอกห้องเรียนมีความหลากหลายคุ้มค่า ตอบสนอง
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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 าเนินงานที่ชัดเจน 
มีการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร มีการท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมช น 
นักเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง วิธีการน าหลักสูตรไปใช้จริงผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและมีวิธีการสอนที่หลากหลาย 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 
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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 118 โรงเรียน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 
4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อย ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ และ
ได้รับอุดหนุนจากรัฐไม่เพียงพอ 

 

 

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

 
 

(ภาพ 2) 

ผู้ตรวจราชการและคณะพบผู้บริหารโรงเรียน 
ที่เป็นหน่วยรับการตรวจราชการ 

ตัวแทนครูน าเสนอผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  
(ภาพ 3) (ภาพ 4) 

นักเรียนที่จบจากโรงเรียนไสวนันทวิทย์  
น าเสนอความประทับใจที่มีตอ่โรงเรียนและการสอนของครู 

นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการท าขนม 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่  9  จังหวัดสระแก้ว  

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

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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 
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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 
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           ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา 
 ควรจัดให้มีกิจกรรมแลปเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการต่อยอด ส่ง

ต่อระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความช านาญและเกิดทักษะต่าง ๆ 
 

5.ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการ  
 
 

   
 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                  
 
 
           
 
 
 
 

การน าเสนอที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

คณะผู้ตรวจฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

โรงฝึกงานของนักศึกษาท าการผลิตวัสดุที่เกี่ยวกับ  
การเชื่อม 

 นักศึกษาแนะน าตัว และบรรยายถึงความรู้ที่ได้รับ 
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

 นักศึกษาน าเสนอการท าปุ๋ยน  าชีวภาพที่ท าใช้เอง 



 
 

127 
 

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

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

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
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 1 ใน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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
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ฝ่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
และผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  

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

  โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา โดย จัดให้มีการเรียนการสอน 4 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 5 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
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การศึกษาและสถานศึกษาไปสังกัด  เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเด็กจะได้รับการดูแลมากกว่าเดิมและไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งส่งเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์ก่อน  ค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ้นมาก ท าให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 

         รัฐควรช่วยเงินอุดหนุนนักเรียนต่อหัวให้โรงเรียนเอกชนตามสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง เพ่ือไม่ให้
ผู้ปกครองเดือดร้อน และโรงเรียนได้มีเงินเพียงพอในการจ่ายเงินเดือนและให้สวัสดิการเท่าเทียมกับภาครัฐเพ่ือขวัญ
ก าลังใจในการท างาน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 

5. ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ   

 
   
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่านผู้ตรวจราชการฯ รับฟังการน าเสนอ 
การบริหารจัดการของโรงเรียนพวงคราม 

 ผู้รับใบอนุญาตน าผลงานนักเรียนให้ชมและชี แนะ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับใบอนุญาต 

 นักเรียนปฐมวัยน าเสนอโครงงานข้าวต้มมัด  นักเรียนน าเสนอโครงงานเก้าอี มหัศจรรย์ 
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    แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
วันที่ตรวจราชการ 31 กรกฎาคม 2562   

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

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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. ผู้แทนหน่วยงานในพืน้ที่  
- หน่วยงาน 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี
เขต 2 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ :  

โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า เรื่องการสนองพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง  
        มีผลลัพธ์ความส าเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้  

1) นักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน มีสมาชิกแกนน า จ านวน 50 คน สมาชิกสมทบ จ านวน 
100 คน ได้เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมบนฐานการเรียนรู้จ านวน 8 ฐาน และน าพัฒนาต่อยอดที่บ้านเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในรูปแบบเครือข่าย  

2) นักเรียนเรียนรู้การเกษตรขั้นพ้ืนฐานด้านการปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตรอินทรีย์ 
การท านาอินทรีย์ 

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

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เนื่องจากมีภาระใน

การท างานหาเลี้ยงครอบครัว 
ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน
ในปกครองให้เป็นผู้มีความรับผดิชอบและต่อเนื่อง 
จากครอบครัวสู่โรงเรียนและชุมชน 

 2. นักเรียนส่วนหนึ่งติดโซเชียล กระตุ้นในนักเรียนร่วมกับกิจกรรมกับทางโรงเรียน         
 3. การมีครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอก ท าให้เป้าหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนไมบ่รรลุตามที่คาดหวังทัง้
ในด้านวชิาการและการพฒันาทกัษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

มีครูผู้สอนตรงตามวชิาเอก 

 4. ขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่
ต้องการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะด้าน 

ได้รับงบประมาณ 
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5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
 

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 

  

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนาข้าวของ

โรงเรียน 

  

  
ผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอการด าเนนิงานของโรงเรียน คณะตรวจราชการ 

  

 

 

คุณครูน าเสนอปัญหา คณะตรวจราชการพบผูอ้ านวยการโรงเรียน 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

วันที่เข้าพบ 31 กรกฎาคม 2562  สถานที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เวลา 13.30 น.  
-------------------- -------------------- 

1. ผู้ว่าราชการ หรือผู้แทน ที่เข้าพบ : นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล 
 

2. รายชื่อผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์ 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 าเปน็สิ่งส าคัญ
และจ าเปน็ส าหรับนักเรียน 

 
 

การบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. การกีฬาและวัฒนธรรม 
3. ศิลปวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี ที่ก าลังด าเนินการ

ฟื้นฟู คูเมืองศรีมโหสถ 
4. อโรคยาศาลา เมืองปราจนีบรุีเป็นเมืองการแพทย์

สมุนไพร 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ 9  จังหวัดปราจีนบุรี 

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
วันที่ตรวจราชการ  31  กรกฎาคม  2562 

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

1. ประเด็นการตรวจราชการฯ : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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. ผู้แทนหน่วยงานในพืน้ที่  
- หน่วยงาน 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรีเขต 1 

 

3. สรุปผลการด าเนินงาน จากการลงพ้ืนที่ :  
       โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1       

มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2561 และ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ช่างไฟฟ้า พ.ศ. 2561 ซึ่ง
เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่จะตอบสนองบริบทและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา พร้อมทั้งใช้หลักสูตรการจัดประชาชมการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี พุทธศักราช 2561 ของ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามนโยบายที่มุ่งหวังให้นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษา ป.1-ม.3 เกิดแรงบันดาลใจค้นพบความถนัดของ
ตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้และทักษะการท างานที่มีคุณภาพ มีเจตคติที่ดี
ต่อการท างาน สามารถตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตน 
ตามคติพจน์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ที่ทุกคนมุ่งหวังในอนาคตได้ 

 

4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ครูประจ าชัน้ที่สอนงานอาชพี ชา่งไฟฟา้  
ช่างคอมพิวเตอร์ ขาดทักษะบางเร่ืองในหน่วยการ
เรียนรู ้

จัดหลักสูตรให้หลากหลายและให้นักเรียนได้เสนอ
หลักสูตรที่สนใจอยากเรียน 
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5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  (1 หน้า)  
 

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 

  

  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการ

แสดงผลงานของนักเรียน 

  

  
ผู้อ านวยการโรงเรียนน าเสนอการด าเนนิงานของโรงเรียน ผู้ตรวจราชการฯ และผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

  
คณะจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 1 
คณะผู้ตรวจและผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด นครนายก 

วันที่เข้าพบ 1 สิงหาคม 2562   
สถานที่ ห้องสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 -09.40 น. 

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

 

2. รายชื่อผู้เข้าพบ : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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 

2.   ขจัดความยากจน พฒันาคุณภาพชีวิต จังหวัดนครนายกมีการพฒันาคณุภาพชีวิต ระดับอ าเภอ ด้วย
การพัฒนาทักษะอาชีพสรา้งรายได้ครัวเรือน (ข้อมูลจาก
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข) 

3.   การสร้างกองทุนสร้างความเสมอภาค - รายได้ของชาวนครนายกค่อนข้างต่ า 
- ด าเนินการโดยจ าแนกตามช่วงวัย 
0 – 6 ปี เน้นการพัฒนาที่ศนูย์เด็กเล็ก สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารเชา้ 400  บาท/ป ี
7 – 21 ปี เน้นการพัฒนาควบคูก่ับการเรียน กศน. และฝึก
อาชีพ 
- “กาชาดช่วยเรา  เราช่วยกาชาด” จัดท ากองทนุ การศึกษา
เด็ก ระดับประถมศึกษา 1,000 บาท 
ระดับมัธยมศึกษา 2,000 บาท และทุนรายปีต่อเนื่องแล้วแต่
ระดับ/สายการจัดการศึกษา 
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ประเด็นหารือ ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ 
๔. ใช้แนวทางขององคมนตรี  

: สร้างพลเมืองดีสู่สงัคม 
 

ด้วย 4 แนวทาง 
1. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
4. พัฒนาทักษะชีวิต 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 20  โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  สู่โรงเรียนอ่ืนๆให้มากข้ึนอย่างมีคุณภาพ 

๙. ส่งเสริมให้สถานศึกษาน านักเรียนศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดนครนายก  

1. มูลนิธิชัยพฒันา  
2. พิพิธภัณฑ์เข่ือนขุนด่านปราการชล 
3. ศูนย์ภูมิรักษ์จังหวัดนครนายก 

๑๐. ส่งเสริมสถานศึกษาให้นักเรียนวา่ยน้ 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 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัด นครนายก 

ชื่อสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วันที่ตรวจราชการ 1 สิงหาคม 2562 
-------------------- -------------------- 

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

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ ์ 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. ผู้แทนหน่วยงานในพืน้ที่ (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   
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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 

2. สร้างจุดขาย  ค่านิยม  สรา้งภาพลักษณ์ - เพิ่มกลยุทธ์ให้วิทยาลัยเทคนิคสร้างจุดขาย  คา่นิยม
และภาพลักษณ์ ด้วยการประชาสัมพันธ์ และ
กระบวนการอ่ืนๆ 
- แนะแนวด้วยรูปแบบใหม่ ผ่านหลักสูตรการศึกษา
เพื่อการมีงานท า สร้างคา่นิยมในการประกอบอาชีพ 
- เน้นเตรียมคนด้านคุณลักษณะ 
- การเปิดสถานประกอบการกับทวิภาคี 
- การฝึกงานนักศึกษาให้ตรงกับแผนกวิชา และทักษะ
ที่ต้องการเสริมสร้างให้เกิดทักษะแก่นักศึกษา 
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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 
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แบบบันทึกผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัด นครนายก 

ชื่อสถาบันการศึกษาโรงเรียนวัดหนองทองทราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

วันที่ตรวจราชการ 1 สิงหาคม 2562 
-------------------- -------------------- 

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

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจราชการฯ :  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวประดนิันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
2. นางสาวจิณณช์ญา  ทพิย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. (ผู้เข้าร่วมจาก ศธภ.9)  

นายพงษ์พิศาล  ชนิส าราญ ศึกษาธิการภาค 9 
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. ผู้แทนหน่วยงานในพืน้ที่ 
- 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  
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนา :  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแก่

นักเรียน  
- ช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก่ 
นักเรียนที่อยู่พื้นทีช่นบท และนกัเรียนที่มีความขาด
แคลน ฐานะยากจน ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย  

2. ครอบครัวของนักเรียนมีรายได้น้อย - เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ผ่านระบบ Online จาก
ผลิตภัณฑน์ักเรียน  สินคา้ชุมชน จ าหนา่ยสนิค้าผา่น 
Online 
- การน าข้อมูลเยี่ยมบา้นนักเรียนครบ 100% มาใช้ใน
การส่งเสริม  ช่วยเหลือและพฒันานักเรียน และชุมชน
อย่างมีช่วยร่วมและต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนเข้าสู่ต าแหนง่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานต าแหนง่ (จาก ผูบ้ริหาร
การศึกษา) 

- หน่วยงานส่วนกลางควรก าหนดคุณสมบัติให้มีความ
เหมาะสม เช่น ต้องด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาไม่น้อยกวา่ 5 ปี เปน็ต้น 
- ควรทบทวนกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มข้น  
และมีการบวนการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4. คูปองครู ควรให้มีการปรับเปลี่ยนโดยตั้งฐานที่เขตพื้นที่  เพื่อให้
โอกาสพัฒนาครูไดต้รงกับความต้องการของพื้นที่ที่
แท้จริง 

5. การมีส่วนร่วมในพื้นที่  - ชมรมวิชาการ 
- ควรมีที่ปรึกษาอ าเภอ แต่ละอ าเภอ 

6. ภาระงานจากหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป - นโยบายทางการศึกษาจากส่วนกลางไม่ควรทับซ้อน
กับหน่วยงานต้นสังกัด 
- ลดนโยบาย  โครงการ  กิจกรรมที่ครูต้องออกจาก
โรงเรียน 

7. ขาดงบประมาณในการพฒันาครู - มีองค์กร/งบประมาณในการพฒันาครูส าหรับขยาย
โอกาสโดยเฉพาะ 
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5. ภาพประกอบการลงพ้ืนที่ตรวจราชการฯ :  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 
 

   
นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 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 
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2. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการภาค 
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นายพงษ์พิศาล ชินส าราญ 

รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏบิัติหน้าท่ีศึกษาธิการภาค 9 
เบอร์โทรศัพท์ 080-6457799 
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3. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย
บุคลากรกลุ่มตรวจติดตามฯ 
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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 
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3.3 จังหวัดนครนายก 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์+มือ
ถือ 

Email 

นายสุวิทย์  ศรีฉาย ศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก 
 
 

 
 

037-369750 

061-4212972 
  

- 

นางสาววิริยาภรณ์  อินทร์
จันทร์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
 
 

 037-369750  
0860222359 

Wiya22359@gmail.com 
 

นางสาวขวัญยืน  มูลศร ี ศึกษานิเทศก ์
ช านาญการพิเศษ 
 
 

 
 
 

037-369750  
089-6687090 

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 
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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 
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4. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
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จังหวัดจันทบุร ี
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จังหวัดตราด 

ต าแหน่ง รูปถ่าย ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

นายอัมพล หันทยุง 086-105-6064 

ประธาน  ปส.กช.  นายจ าเหลาะ ควรหา 08 1761 5175 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดตราด 

 

นายสัญญา  แสนทวีสุข 085 0249006 

ผอ.ส านักงาน กศน. จังหวัดตราด 

(รักษาการ) 

 นายวรรณวิจักษ์ กุศล 081-829-1579 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนตราด  นางกรรณิกา  สุภาภา 081-7614115 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

 

นายสมศักดิ์  ทองเนียม  
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จังหวัดตราด (ต่อ) 

ต าแหน่ง รูปถ่าย ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

ประธาน กก.อศจ. 
 

 
 
นายประดิษฐ  ฮกทา 
 
 

081-5729446 

ท้องถิ่นจังหวัดตราด  

 
 

นายธีระรัตน์ วงษ์จักร 089-9734802 

 
 
 

 
 
 



 

รายงานผลการตรวจราชการกรณปีกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 

 
คณะท ำงำน 

 
 

ที่ปรึกษำ 
นางสาวประดินันท์   สดีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
นางพงษ์พิศาล    ชินส าราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 
นายโกเมศ    กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏบิัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 
 
 
คณะท ำงำน 
นางวรัญญภรณ์   ชาลีรักษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
น.ส.อัจฉรา   ส าราญเฟ่ืองสุข นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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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