
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2 

ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
--------------------- ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍۞֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ --------------------- 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขอรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
โดยกำรสรุปข้อมูลจำกกำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร
และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รต. 63) 
รอบท่ี 2 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกแห่ง ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 
1.1 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

ตารางท่ี 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำดในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

หน่วยงาน 
จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

สถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง 

ด าเนินการ(แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
*สพป. 920 919 99.89 
สพม. 83 83 100.00 
สช. 77 57 74.03 
สอศ.   23 23 100.00 
กศน. 37 32 86.49 
**อว. 2 2 100 
**เทศบาลเมือง
นครนายก 

3 3 100 

รวม 1,140 1,114 97.72 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
 *สพป.ปจ .1  มี โ ร ง เ รี ยนขนาด เล็ ก  1  โ ร ง  ที่ มี จ านวนนั ก เ รี ยน เท่ ากั บศูนย์  คื อ  ร ร .บ้ านคลองสอง  

อยู่ระหว่างด าเนินการเลิกสถานศึกษา 
**ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายกไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 

 
 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 2ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบทัศนคติ 
ที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

ตารางที่  2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 

แบบ รต.63 
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สังกัด จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบทัศนคติที่ถูกต้อง 
ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

ลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ ยุวกาชาด คิดเป็นร้อยละ 
สพป. 119,028 106,509 89.48 6,045 5.08 
สพม. 53,373 39,813 74.59 2,782 5.21 
สช. 37,734 23,497 62.27 5,489 14.55 
สอศ.   20,967 7,862 37.50 0 0.00 
กศน. 20,078 2,264 11.28 2,534 12.62 
*อว. 967 526 54.4 577 59.7 
*เทศบาลเมือง
นครนายก 729 556 76.27 - - 

รวม 213,508 160,866 75.34 15,743 7.37 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
 *ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายกไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 
 

1. ผลการด าเนินการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  
และยุวกาชาด 

มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงควำมเป็นพลเมือง ปลูกฝังควำม
มีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด ดังนี้ 

1.1 กำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ เช่น กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี 
2563 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ  เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ งำนชุมนุมยุวกำชำดส่วนภูมิภำค เฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

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

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

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

1.5 กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 
โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ  

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคง โดยกำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด คือกำร
ที่กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยกรมกำรท่องเที่ยว 
ได้ท ำบันทึก MOU เพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ “โครงกำรลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout)  ใน
ท้องถิ่นและชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่นให้เกิดควำมรักควำมภำคภูมิใจในคุณค่ำของท้องถิ่นตนเอง มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคัญของกำรท่องเที่ยว 

2. เพ่ือพัฒนำลูกเสือให้เกิดกำรเรียนรู้มีทักษะในกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
เรื่องรำวประวัติศำสตร์ศิลปวัฒนธรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มำเยือนให้เกิดควำม
ประทับใจ 

3. เพ่ือสร้ำงศักยภำพให้กับลูกเสือให้มีระเบียบวินัยมีจิตบริกำรที่ดีกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี กำรเป็นจิต
อำสำหรือเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือผู้มำเยือนท้องถิ่นของตนเอง 

4. เพ่ือสร้ำงบุคลกรที่มีคุณภำพให้กับท้องถิ่นสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรประกอบอำชีพเป็นมัคคุเทศก์
ในอนำคต ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศชำติ 

จำก MOU ดังกล่ำว ส่งผลให้มีนโยบำยให้ด ำเนินกำรน ำร่อง ใน 8 จังหวัด (ปรำจีนบุรี พัทลุง เชียงใหม่ 
เลย สุโขทัย นครรำชสีมำ พระนครศรีอยุธยำ และบุรีรัมย์) ซึ่งจังหวัดปรำจีนบุรี ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 
เป็นหนึ่งในแปดจังหวัดน ำร่อง ดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้โครงกำรลูกเสือมัคคุเทศก์  (Guide Scout) ได้เริ่มขึ้นในช่วง
ปลำยเดือนตุลำคม 2562 จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2563  ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย กำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ 
กำรให้ควำมรู้ ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติจริง รวมระยะเวลำทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 
1 ก่อนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 13 ชั่วโมง ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำจัดท ำข้อมูลและเรียงควำมเกี่ยวกับบ้ำนเกิด 
ระยะที่ 2 กำรฝึกอบรมเป็นเวลำ 4 วัน จ ำนวน 27 ชั่วโมง เน้นกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นมำ
ของโครงกำร กำรให้ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร 10 หน่วยเรียนรู้ ทั้งหลักกำรมัคคุเทศก์ กำรสื่อสำร ควำมรู้พ้ืนาำน
ของพื้นที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียง จิตวิทยำกำรให้บริกำร กำรเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และ
จิตอำสำของลูกเสือมัคคุเทศก์ ตลอดจนกระบวนกำรค้นหำเรื่องรำวและเรื่องเล่ำของท้องถิ่น กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรมัคคุเทศก์ 
จำกนั้นจะเข้ำสู่ระยะที่ 3 คือกำรฝึกปฏิบัติในสถำนที่ท่องเที่ยว เป็นเวลำ 20 ชั่วโมง ซึ่งก ำหนดจัดกิจกรรม 
“Kick Off กำรฝึกประสบกำรณ์ลูกเสือมัคคุเทศก์” ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดน ำร่องดังกล่ำว 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 งบประมำณสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงลูกเสือมีจ ำกัด ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องใช้

งบประมำณตนเอง ในกำรลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม 

2.2 ขำดวิทยำกรที่มีควำมช ำนำญในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ และอำสำสมัครยุวกำชำด 

2.3 อุปกรณ์บำงอย่ำงรำคำแพงไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรอบรมได้ 
2.4 สถำนศึกษำสังกัด กศน.  นักศึกษำไม่มีชุดลูกเสือ  
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2.5 นักศึกษำบำงส่วนสังกัด กศน. ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้เนื่องจำกวันที่จัดกิจกรรมตรงกับ
วันที่นักศึกษำต้องท ำงำน 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 สนับสนุนกำรจัดอบรมพัฒนำวิทยำกรทำงกำรลูกเสือ อย่ำงต่อเนื่อง 

3.2 สนับสนุนกำรจัดอบรมพัฒนำวิทยำกรทำงกำรลูกเสือ อย่ำงต่อเนื่อง 
4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนบ้ำนเขำมะกำ ต ำบลศำลำล ำดวน 

อ ำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นาำน ประจ ำปี 
2555-2557 
-โครงกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
   - ได้ รั บ รำ งวั ล รองชนะ เลิ ศ อันดั บ  1 
ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
ประจ ำปี 2559-2561 
     -ไ ด้ รั บ ร ำ ง วั ล ชนะ เลิ ศ  ระดั บภำค 
ประเภทลูกเสือสำมัญ ประจ ำปี 2562 
     -ได้ รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 
ระดับประเทศ ประเภทลู ก เสื อสำมัญ 
ประจ ำปี 2562 

โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 
อ ำเภอวังน้ ำเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นาำน 
ประจ ำปี 2558 
-โครงกำรลูกเสือจิตอำสำท ำควำมดีเพื่อพ่อ 

โรงเรียนอนุบำลวังสมบูรณ์ ต ำบลวังสมบูรณ์ 
อ ำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นาำน 
ประจ ำปี 2561 
-โครงกำรลูกเสือจรำจร 
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2.นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 

 2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่3ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ตารางท่ี 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 

(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีกระบวนการสร้างทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
รัาบำล 17 15 88.24 
เอกชน 6 1 16.67 

รวม 23 16 69.57 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพื้นที่ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 
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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที ่4  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะเป็นผู้ประกอบกำร 

ตารางที่ 4  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
 1. สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 509 271 53.24 453 248 54.75 324 208 64.20 
 2. สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 64 27 42.19 31 24 77.42 90 76 84.44 
 3. สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 21 6 28.57 11 9 81.82 25 21 84.00 
 4. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 407 158 38.82 323 98 30.34 333 186 55.86 
 5. สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 133 74 55.64 106 60 56.60 155 125 80.65 
 6. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 44 44 100.00 52 52 100.00 104 104 100.00 
 9. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 133 9 6.77 132 5 3.79 86 5 5.81 
 17. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส ์ 26 5 19.23 18 5 27.78 44 32 72.73 
 18. สำขำวิชำช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 0 0 0 29 29 100.00 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
 1. สำขำวิชำกำรบัญชี 314 190 60.51 267 157 58.80 323 228 70.59 
 2. สำขำวิชำกำรตลำด 19 19 100.00 43 30 69.77 52 52 100.00 
 3. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 0 0 0 0 0 0 15 15 100.00 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 287 128 44.60 296 147 49.66 311 212 68.17 
 5. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 100 79 79.00 54 38 70.37 56 43 76.79 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20101v9.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20102v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20103v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20104v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20105v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20106v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20111v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20127v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20128v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20202v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20203v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20204v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20211v3.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่าน

กระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 9. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0 
ประเภทวิชาศิลปกรรม          
 1. สำขำวิชำกำรออกแบบ 0 0 0 8 2 25.00 0 0 0 
 6. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี 0 0 0 0 0 0 6 6 100.00 
ประเภทวิชาคหกรรม          
 1. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0 
 3. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์ 5 3 60.00 5 0 0.00 4 0 0.00 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม          
ประเภทวิชาประมง          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 1. สำขำวิชำกำรโรงแรม 160 147 91.88 130 109 83.85 145 139 95.86 
 2. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 51 51 100.00 22 22 100.00 17 17 100.00 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ          
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
 1. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 53 24 45.28 0 0 0 14 14 100.00 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี          

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
 
 
 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20216v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20302v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20310v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v7.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20901v2.pdf
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ตารางท่ี 5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
 7. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 167 89 53.29 158 98 62.03 
 8. สำขำวิชำเทคนิคกำรผลติ 26 26 100.00 40 40 100.00 
 9. สำขำวิชำไฟฟ้ำ 248 105 42.34 200 105 52.50 
 10. สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์ 59 36 61.02 71 56 78.87 
 11. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 56 23 41.07 43 43 100.00 
 10. สำขำวิชำเทคนิคโลหะ 31 8 25.81 8 8 100.00 
 11. สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม 54 7 12.96 54 4 7.41 
 19. สำขำวิชำเทคโนโลยโีทรคมนำคม 30 16 53.33 21 10 47.62 
 20. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 15 2 13.33 8 3 37.50 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 4. สำขำวิชำกำรบัญชี 262 139 53.05 293 228 77.82 
 5. สำขำวิชำกำรตลำด 24 24 100.00 40 40 100.00 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 219 62 28.31 166 103 62.05 
 6. สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิค้ำปลีก 49 40 81.63 37 31 83.78 
 7. สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์ 10 7 70.00 8 8 100.00 
 8. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน 0 0 0 15 2 13.33 
 10. สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ 11 11 100.00 23 23 100.00 
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ผ่านกระบวนการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ผ่านกระบวนการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 11. สำขำวิชำกำรจดักำรทั่วไป 29 4 13.79 0 0 0 
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
ประเภทวิชาคหกรรม       
ประเภทวิชาเกษตรกรรม       
ประเภทวิชาประมง       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
 3. สำขำวิชำกำรโรงแรม 63 63 100.00 39 38 97.44 
 4. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 12 12 100.00 0 0 0 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ       
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
 2. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 34 34 100.00 34 34 100.00 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพ้ืนท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 9ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
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ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่  5  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ตารางที่ 6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
 12. สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 401 178 44.39 308 182 59.09 448 380 84.82 
 13. สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 37 0 0.00 9 2 22.22 92 78 84.78 
 14. สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 15 0 0.00 5 3 60.00 29 22 75.86 
 15. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 320 79 24.69 288 93 32.29 350 291 83.14 
 16. สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์ 91 32 35.16 62 13 20.97 166 144 86.75 
 17. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 0 0 0 0 0 0 107 107 100.00 
 12. สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 133 0 0.00 132 8 6.06 86 76 88.37 
 21. สำขำวิชำอุตสำหกรรมยำง 0 0 0 0 0 0 29 28 96.55 
 22. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส ์ 26 0 0.00 18 8 44.44 47 39 82.98 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
 6. สำขำวิชำกำรบัญชี 225 99 44.00 212 106 50.00 335 328 97.91 
 7. สำขำวิชำกำรตลำด 13 13 100.00 28 28 100.00 54 54 100.00 
 8. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 0 0 0 0 0 0 20 16 80.00 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 265 104 39.25 306 159 51.96 343 327 95.34 
 9. สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 100 72 72.00 54 54 100.00 56 56 100.00 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20101v9.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20102v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20103v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20104v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20105v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20106v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20111v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20122v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20127v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20202v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20203v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20204v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20211v3.pdf
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 12. สำขำวิชำกำรจดักำรส ำนักงำน 7 0 0.00 0 0 0 0 0 0 
ประเภทวิชาศิลปกรรม          
 2. สำขำวิชำกำรออกแบบ 8 8 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 
 7. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี 0 0 0 9 1 11.11 6 6 100.00 
ประเภทวิชาคหกรรม          
 2. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0 
 4. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์ 5 0 0.00 5 5 100.00 3 3 100.00 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม          
ประเภทวิชาประมง          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
 5. สำขำวิชำกำรโรงแรม 125 111 88.80 87 79 90.80 130 126 96.92 
 6. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 14 14 100.00 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ          
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
 3. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 34 34 100.00 35 35 100.00 18 18 100.00 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี          

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง *ยังไม่รวมยอดสระแก้วในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
 
 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20216v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20302v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20310v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v6.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v7.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20901v2.pdf


12 
 

ตารางที่ 7  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
 18. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 179 134 74.86 198 179 90.40 
 19. สำขำวิชำเทคนิคกำรผลติ 26 26 100.00 38 38 100.00 
 20. สำขำวิชำไฟฟ้ำ 248 139 56.05 229 200 87.34 
 21. สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์ 59 28 47.46 65 65 100.00 
 22. สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 21 21 100.00 30 28 93.33 
 13. สำขำวิชำเทคนิคโลหะ 16 16 100.00 21 21 100.00 
 14. สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม 54 47 87.04 54 12 22.22 
 23. สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 15 2 13.33 41 35 85.37 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 31 31 100.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 9. สำขำวิชำกำรบัญชี 269 178 66.17 289 281 97.23 
 10. สำขำวิชำกำรตลำด 13 13 100.00 53 53 100.00 
 11. สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร 0 0 0 23 23 100.00 
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 185 122 65.95 251 216 86.06 
 10. สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกจิค้ำปลีก 49 43 87.76 37 31 83.78 
 11. สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์ 5 5 100.00 103 103 100.00 
 13. สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ 11 11 100.00 23 23 100.00 
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ประเภทวิชา สาขาวิชา 

ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปวส.1 ปวส.2 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน 

ที่ได้รับการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 

 14. สำขำวิชำกำรจดักำรทั่วไป 29 0 0.00 18 17 94.44 
ประเภทวิชาศิลปกรรม       
 3. สำขำวิชำเครื่องประดับอัญมณ ี 0 0 0 11 8 72.73 
ประเภทวิชาคหกรรม       
ประเภทวิชาเกษตรกรรม       
ประเภทวิชาประมง       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
 7. สำขำวิชำกำรโรงแรม 95 95 100.00 32 28 87.50 
 8. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว 12 12 100.00 24 17 70.83 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ       
 1. สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรทอผ้ำไหมและผำ้พื้นเมือง       
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
 4. สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 34 34 100.00 2 2 100.00 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง *ยังไม่รวมยอดสระแก้วในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63



1. ผลการด าเนินการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  
นโยบำยกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน ประเด็นกำรตรวจรำชกำรและกำรติดตำม

ประเมินผล ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค  พบว่ำสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ที่มีกระบวนกำรสร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
มีจ ำนวน กว่ำร้อยละ 60  

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ปัญหำเกี่ยวกับระบบกำรนิเทศติดตำมนักศึกษำฝึกงำน ด ำเนินกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกบุคลำกรมี

น้อย และนักศึกษำมีกำรเปลี่ยนสถำนที่ฝึกงำน บำงคนมีปัญหำกำรขำดงำนบ่อย 
2.2 ปัญหำกำรขำดแคลนเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน                  

กำรสอน 
2.3 ปัญหำด้ำนบุคลำกรผู้สอน ขำดแคลนบุคลำกรครูที่มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับสำขำวิชำ ปัญหำกำร

โยกย้ำย หรือได้รับต ำแหน่งใหม่แต่ไม่มีอัตรำทดแทน  
2.4 ปัญหำสำขำวิชำที่เปิดสอนกับควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนของสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ไม่

ตรงกัน  เช่น พ้ืนที่จังหวัดนครนำยกส่วนใหญ่เป็นสถำนบริกำรที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตย์ขนำดเล็ก เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรนิเทศแบบออนไลน์  มำใช้ในกำรนิเทศติดตำมและ
ช่วยเหลือนักศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์  

3.2 ควรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ หรือมำตรกำรที่จะได้รับกำรสนันบสนุนเครื่อ งมือ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย และสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยี ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และลดปัญหำอันเกิด
จำกกำรขำดแคลนบุคลำกร  

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรส ำรวจ และจัดท ำแผนงำนรองรับกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนระดับ
อำชีวศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแรงงำนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

3.4 ก ำหนดและวำงมำตรกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผ่ำนกำรรับรองมำตราำนอำชีพจำก
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพแต่ละสำขำวิชำชีพ หรือมำตราำนของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

3.5 สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงควำมร่วมมือของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ทั้งในระดับจังหวัดกับสถำน
ประกอบกำร รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงสังกัด ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระดับประเทศ เพ่ือจัดกำรศึกษำร่วมกัน        
ในระบบทวิภำคีท่ีเข้มแข็งและมีคุณภำพ  

 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 44/3 ถ.จันทคำมวิถี  ต.ตลำด 
อ.เมือง   
จ.จันทบุรี  22000 

- วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี มี
กระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร ให้กับ นักเรียน นักศึกษำ 
โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พ.ศ.2556 และให้มีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ระดับ ปวช.2 และระดับ 
ปวช. 3 และเพ่ือให้หลักสูตรบรรลุตำม
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วัตถุประสงค์ นักเรียน นักศึกษำเรียน
รำยวิชำ ธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “พัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิง
พำณิชย์” (กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
เป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และกำรเขียนแผน
ธุรกิจ) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำที่สนใจ
เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมดังกล่ำว 

วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี 908 ถนนปรำจีนอนุสรณ์  
ต. หน้ำเมือง อ.เมือง 
จ.ปรำจีนบุรี 

1.โครงกำรสัมมนำพัฒนำเพ่ือยกระดับกำร
จัดกำรเรียน กำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำค ี
2.โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำร
เพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก 116 หมู่ที่ 1  
ต.ท่ำช้ำง                            
อ.เมืองนครนำยก                      
จ.นครนำยก 

โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ นวัตกรรม หุ่นยนต์และ
สิ่งประดิษา์ 

 
 2.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่6ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรม 

ตารางที่ 8แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่7ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตารางที่ 9แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีต่อ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 และ 7 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ 
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2.3 การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที8่ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี 

ตารางท่ี 10  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี 

หน่วยงาน ร้อยละของ
สถานศึกษา 

ที่จัด
การศึกษาใน
ระบบทวภิาคี
ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
/ลดลง 

 
*เทียบ
กับปี 
2562 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เรียน

ในระบบ 
ทวิภาค ี

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
/ลดลง 

 
*เทียบ
กับปี 
2562 

จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

จ านวน
สถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษา
ในระบบทวภิาค ี

(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ระบบทวภิาค ี

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สอศ.  23 20 86.96   16218 1866 11.51  

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง*ยังไม่รวมยอดสระแก้วในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 

 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่9สัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี 

ตารางท่ี 11แสดงจ ำนวนและสัดส่วนของสถำนศึกษำต่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 

ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่10ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ เรียน 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี 

ตารางที่ 12 แสดงจ ำนวนและร้อยละควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรต่อผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระบบทวิภำค ี

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 

จ านวนสถานศึกษาที่มีข้อมูลตอบกลับของผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี  

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
ด้านคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

จ านวน คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน คิดเป็น 
ร้อยละ 

สอศ. 23 20 86.96 20 86.96 20 23.00 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบท่ี 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพ้ืนท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 

หน่วยงาน จ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

(แห่ง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(สถำนศึกษำ: 

สถำนประกอบกำร) 
สอศ. 23 445 01:14 
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1. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
กำรจัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน พื้นที่เขตตรวจ

รำชกำรที่ 9 มีจ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี ต่อสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.96 (ข้อมูลจากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 ) 
สัดส่วนของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบทวิภำคี ต่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิภำคีพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 คิดเป็นสัดส่วน 1 : 14  

กำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีกระบวนกำร
สร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญำตรี ในประเภทวิชำ สำขำวิชำต่ำง ๆ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำย ที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรกำรอบรมหลักสูตรหลักกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและกำรจัดท ำ
แผนกำรฝึกอำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 โครงกำรจัดท ำแผนกำรฝึกร่วมกับสถำนประกอบกำร 
โครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (DVE)  โครงกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่ร่วมกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและควำมต้องกำรนักศึกษำฝึกอำชีพ
สำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
กิจกรรมกำรปามนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพระบบปกติและทวิภำคี  กิจกรรมกำรออกนิเทศ
นักเรียนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เป็นต้น 

จำกกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนโครงกำร 
กิจกรรมต่ำงๆ ข้ำงต้น ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษำ ได้รับกำรฝึกงำน ฝึกอำชีพ ได้รับกำรพัฒนำและมีทักษะควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ได้รับกำรฝึกปฏิบัติงำน จำกสถำนประกอบกำรจริง ในสถำนประกอบกำรที่มีมำตราำน
และตรงควำมต้องกำร ผลจำกกำรประสำนควำมร่วมมือในพ้ืนที่ ยังท ำให้สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งครูนิเทศและครูฝึกในสถำน
ประกอบกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำอย่ำงถูกต้อง และมีคุณภำพ 

 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 สถำนประกอบกำรยังมีข้อจ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำแผนกำรฝึก ในวันและ
เวลำที่ก ำหนดไว้ได ้

2.2 สถำนศึกษำที่ยังไม่จัดกำรศึกษำทวิภำคี ยังขำดควำมพร้อมหลำยด้ำน ทั้งองค์ควำมรู้และ
บุคลำกรครูที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบทวิภำค ี 

2.3 ขำดปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำด้วยรูปแบบทวิภำค ี

2.4 ระบบแนะแนวกำรศึกษำยังขำดควำมเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนาำน เชื่อมโยงสู่
ระดับอำชีวศึกษำ กำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ   

2.5 สถำนประกอบกำรในพื้นที่มีจ ำกัด ส่งผลต่อกำรเดินทำง และภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของนักเรียน 
นักศึกษำ 
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 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ระดับสถำนศึกษำ ควรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำตำมควำมพร้อม ควำมสนใจของ

ผู้เรียน  รวมทั้งสำขำวิชำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สถำนประกอบกำร รวมทั้งสำมำรถประกอบ
อำชีพอิสระได้อย่ำงมีคุณภำพ  

3.2 ระดับจังหวัด สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ ควรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำระดับ
จังหวัดร่วมกันทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีเป้ำหมำยของกำรศึกษำ
ที่ชัดเจน 

3.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ควรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรในจังหวัดพ้ืนที่เป็นส ำคัญ 

3.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ที่ต้องพักอำศัยในพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ ต้องได้รั บกำร
นิเทศ ก ำกับ ติดตำม จำกครู ผู้ปกครองและสถำนประกอบกำร อย่ำงใกล้ชิด 

 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก 116 หมู่ที ่1 ต.ท่ำช้ำง  
อ.เมืองนครนำยก  
จ.นครนำยก 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี ใน
สำขำวิชำกำรโรงแรม สำขำวิชำช่ ำงยนต์  
สำขำวิ ชำช่ ำงกลโรงงำน สำขำวิ ชำช่ ำง
อิเล็กทรอนิกส์ : ภูเขำงำมรีสอร์ท, บริษัทปริทัศน์
อุทยำน นำงรอง  จ ำกัด , บริษัทเซรำมิค
อุตสำหกรรมไทย จ ำกัด, บริษัทจำร์ดีนเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด , บริษัทเดนโซ่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

วิทยำลัยเทคโนโลยี 
พณิชยกำรนครนำยก 

ข 4-196/6  ต.นครนำยก                  
อ.เมืองนครนำยก  
จ.นครนำยก 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีกับ
บริษัทซี พี ออนล์ จ ำกัด (มหำชน) 

วิทยำลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ข4-389 ถนนสุวรรณศร                     
ต.นครนำยก  
อ.เมืองนครนำยก  
จ.นครนำยก 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีใน
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก ระดับ ปวส. 
กับ บริษัท ซี พี ออนล์ จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจค้ำ
ปลี กประ เภทร้ ำนค้ ำ สะดวกซื้ อภ ำย ใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำเซเว่น 
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2.4 การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 13 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน 
จ านวนสถานศึกษา 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
จ านวน 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กศน. 37 31 83.78 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9ณ วันท่ี 
26 สิงหาคม 63 

 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 12ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมหลักสูตร

พัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตารางท่ี 14แสดงจ ำนวนและร้อยละของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำอำชีพ 
ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนหลักสูตร
พัฒนาอาชีพ 
ที่เหมาะสม

ส าหรับผู้ที่เข้า 
สู่สังคมสูงวัย 

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กศน. 37 321 2,470 2,342 94.82 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9ณ 
วันท่ี 26 สิงหาคม 63 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดทุกแห่งในพ้ืนที่เขตตรวจ

รำชกำรที่ 9 ด ำเนินกำรตำมนโยบำย โดยสถำนศึกษำ (กศน.อ ำเภอ) สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัด มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมโครงกำรหลักของ กศน. ได้แก่ โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต โครงกำร
พัฒนำสังคมและชุมชน และ โครงกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษากิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริม
อำชีพที่เหมำะสม ส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย เช่น โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน  มีกำรจัดหลักสูตรอำชีพระยะ
สั้น หลักสูตรกลุ่มสนใจ หลักสูตร 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ เช่น กำรท ำพรมเช็ดเท้ำ กำรท ำสบู่เหลวสมุนไพร กำรเย็บ
กระเป๋ำผ้ำดิบ กำรจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่และอ ำเภอเคลื่อนที่ มีกำรสำธิตอำชีพ ที่เข้ำถึงผู้เรียนผู้สูงวัยใน
พ้ืนที่ เป็นต้น  



20 
 

กระบวนกำรส ำคัญที่ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองตำมควำมต้องกำร
ของผู้เรียน คือกำรจัดท ำเวทีประชำคมเพ่ือให้ประชำชนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น เสนอควำมต้องกำรในกำรฝึก
อำชีพที่เหมำะสมกับกลุ่มและชุมชนของตนเอง  เพ่ือน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงอำชีพเสริม
เพ่ิมรำยได้ รวมทั้งผลจำกกำรท ำเวทีประชำคม คือกำรน ำข้อมูลที่ได้ ในกำรวำงแผนด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์ฝึก
อำชีพชุมชน เพ่ือส่งเสริมอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพำะด้วย นอกจำกนี้ สถำนศึกษำมี
กำรประสำนงำนกับผู้น ำชุมชน และผู้สูงวัย ในพ้ืนที่ มำเป็นวิทยำกรในกำรสอนหลักสูตรต่ำงๆ ตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ เช่น กำรท ำไม้กวำด  กำรสอนท ำอำหำร-ขนม กำรถักเปล เป็นต้น  

ผลกำรด ำเนิงำนตำมนโยบำย ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย พ้ืนที่เขตตรวจรำรชกำรที่ 9 พบว่ำส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีกำรพบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เห็นคุณค่ำของตนเอง ตระหนักถึงกำรเตรียมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  (Aging 
Society) ได้รับกำรฝึกทักษะต่ำงๆ ทั้งทักษะกำรดูแลสุขภำพตนเอง และทักษะทำงอำชีพ ท ำให้มีควำมรู้
เกี่ยวกับวิธีกำรดูแลสุขภำพและกำรพัฒนำสุขภำวะของตนเอง ทักษะอำชีพที่ได้รับกำรพัฒนำ ยังก่อให้เกิด กำร
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ มีรำยได้และพ่ึงตนเองได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ และไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกำรกำรจัดกิจกรรม 
2.2 ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรสำธิตอำชีพ 
2.3 ขำดควำมเชื่อมโยงกำรพัฒนำอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย ให้เกิดควำมยั่งยืน 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรมีกำรส่งเสริมอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงต่อเนื่อง  มีแนวทำงที่หลำกหลำย 

เพ่ิมเติมจำกกำรจัดหลักสูตรและให้กำรฝึกอบรมพัฒนำอำชีพ ตำมหลักสูตรอำชีพส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย  
3.2 ควรมีกำรรวมกลุ่มพัฒนำทักษะอำชีพส ำหรับผู้สู่วัย สู่กำรตลำด สร้ำงกำรประชำสัมพันธ์ กำร

รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับ และให้มีควำมต่อเนื่อง 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน.อ ำเภอเมืองจันทบุรี 46 หมู่ที่ 6 ต.พลับพลำ 
อ.เมืองจันทบุรี 
จ.จันทบุรี 

- โครงกำรศูนยฝ์ึกอำชีพชุมชน ด ำเนินกำรโดย 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิอำชีพท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้ที่
เข้ำสู่สังคมผูสู้งวัย อย่ำงต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่
จัดจะเน้นกลุ่มเป้ำหมำยผูสู้งอำยุ ให้เข้ำร่วม
กิจกรรม ทุกกิจกรรม ดังนี ้
  1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  2. ประสำนภำคเีครือข่ำย เช่น อสม./กลุ่ม
ผู้สูงอำย ุ
  3. ด ำเนินกำรตำมแผน และคัดเลือกผู้สูงอำยุ
เข้ำร่วมกิจกรรมที่เหมำะสม เช่น โครงกำรควำม
ร่วมมือกำรผลติผูสู้งอำยุ (Caregiver) / โครงกำร
ศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน / โครงกำรกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง 
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

กศน.อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ 2/49 หมู่ที่ 10  
ต.พลวง อ.เขำคิชฌกูฏ 
จ.จันทบุรี 

- โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผูสู้งอำยุ 
(Caregiver) จัดกิจกรรมดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
และส่งเสรมิอำชีพท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่
สังคมผูสู้งวัยอย่ำงต่อเนื่อง  

กศน.อ ำเภอวังน้ ำเย็น ต.วังน้ ำเย็น  
อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 

หลักสูตรศิลปะประดิษา์ กำรท ำปลอกกันนิ้ว
ล็อค 

 

 
 2.5 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
  ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะ
พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 

ตารางท่ี 15  แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยง 
สู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 

สังกัด  
จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งหมด 

(แห่ง) 

สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน 
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า  

จ านวนสถานศึกษา 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

สพม. 83 83 100 
สช. 77 56 72.73 
*อว. 2 2 100 

*เทศบาลเมืองนครนายก 3 2 66.67 

**สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2  
(ร.ร.ขยำยโอกำส) 

30 30 100 

**สพป.สระแก้ว 263 263 100 

รวม 160 139 86.88 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
 *ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก และ **ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี
งานท า 

สถำนศึกษำทุกระดับทุกสังกัด มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำง
อำชีพ และกำรมีงำนท ำ ด้วยกำรบูรณำกำรเข้ำกับสำระกำรเรียนรู้ในลักษณะของโครงงำน กลุ่มสนใจ  ชุมนุม 
ชมรมและสอดแทรกเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั่วโมงลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ จำกข้อมูลรำยงำนกำร
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ตรวจรำชกำรพบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ได้ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ ซึ่งจะบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่ไปกับกำรท ำงำน และร่วมกับสถำนประกอบกำรใน
พ้ืนที่ เช่น กิจกรรมกำรเข้ำเรียนรู้และศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรตำมหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนาำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ เช่น สถำนศึกษำ
เอกชนพื้นที่จังหวัดตรำด เน้นให้ควำมส ำคัญแก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำ ได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพ โดย
นักเรียนที่จบกำรศึกษำจะต้องสำมำรถหุงข้ำว และประกอบอำหำรง่ำยๆ ได้ สำมำรถซักเสื้อผ้ำ ซ่อมแซมเสื้อผ้ำ
ที่ช ำรุดได้ โดยบรรจุเข้ำไว้ในโครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้  นอกจำกนี้ สถำนศึกษำในพ้ืนที่ ยังมีกำรด ำเนิน
โครงกำรส่งเสริมงำนอำชีพกิจกรรมเลือกเสรีอำชีพ โครงกำรห้องเรียนอำชีพในโรงเรียนมัธยม กิจกรรมโครงกำร
ชุมนุมภูมิปัญญำไทย กิจกรรม 1 สำยชั้น 1 นวัตกรรม โดยมีกำรจัดกำรศึกษำอำชีพต่ำงๆ เช่น กำรตัดผมชำย 
กำรท ำขนมไทย กำรเพำะถั่วงอก เป็นต้น  

ผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ นักเรียนเกิดทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยง กำรสร้ำงอำชีพ
และกำรมีงำนท ำ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอำชีพที่ตนเองสนใจ สำมำรถน ำควำมรู้ จำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำร กิจกรรม ไปพัฒนำทักษะ ต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้ในอนำคต นอกจำกนี้ กิจกรรมต่ำงๆ ยังส่งผล
ให้นักเรียนเข้ำใจและมีจิตส ำนึกรักและภำคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้มีกำรพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำนเป็นทีม กำรคิดวิเครำะห์โดยใช้หลักกำรของโครงงำน มำใช้เป็นแนว
ทำงกำรท ำงำน อีกด้วย 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำมุ่งเน้นด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำวิชำชีพ 

2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำง
ทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ส่งเสริมให้กำรพัฒนำทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ เป็น
เป้ำหมำยส ำคัญ ของแผนกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด 

3.2 พัฒนำครูให้มีกระบวนกำรแนะแนวกำรศึกษำให้กับนักเรียน รวมทั้งสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
สร้ำงทักษะพ้ืนาำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพ และกำรมีงำนท ำ ที่เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 
รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 

ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 
โรงเรียนท่ำใหม่  
“พูลสวัสดิ์รำษฎร์นุกูล” 

100 ถนนสัมปทำน ต.ท่ำใหม่  
อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี  

ช่ำงไฟฟ้ำ / ธุรกิจกำรโรงแรม 

โรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม อ.เมืองตรำด จ.ตรำด โรงเรียนต้นแบบเศรษากิจพอเพียง 
โรงเรียนส ำเร็จวิทยำ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โครงกำรแนะแนวอำชีพเพ่ือกำรมีงำน

ท ำ 
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3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 
3.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
ตัวชี้ วัดตรวจราชการฯ ที่  14 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 

ได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

ตารางที่  16 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้ 
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ (Active learning) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ฯ (Active learning) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 920 652 70.87 
สพม. 83 83 100.00 
สช. 77 76 98.70 
*อว. 2 2 100 
*เทศบาลเมืองนครนายก 3 3 100 

รวม 1,080 811 75.09 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที ่2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม  

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ( Active Learning) 
เช่น โครงกำรคัดเลือก Best of the Best กำรขับเคลื่อนนโยบำย ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning 
โครงกำรยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) 
ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีกำรเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วย
ตนเอง Active Learning (AL)  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือผู้เรียน
ยุคใหม่ กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เทคนิค วิธีกำรสอน 
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ที่สอดคล้องเหมำะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ 
สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้ โดยลดบทบำทครูในกำรสอน และกำรให้ข้อควำมรู้
แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนกำร และกิจกรรมที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรจะท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น และหลำกหลำย รวมทั้งกำรส่งเสริมครูผู้สอนที่บรรจุใหม่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและ
พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  สู่กำรปฏิบัติจริง โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ระดับประถมศึกษำ) ยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้น
ควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีกำร
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เรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) ตำมหลักสูตรแกนกลำงทำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนาำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พุทธศักรำช 2551  

กิจกรรมโดดเด่นเขตตรวจรำชกำรที่ 9 คือ โครงกำรคัดเลือก Best of the Best กำรขับเคลื่อน
นโยบำย ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมกำรประกวด Best Practice ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning และน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนรู้และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกมำสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน มีครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกประจ ำโรงเรียนครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ครูต้นแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกประจ ำเครือข่ำย เป็นต้น 

สถำนศึกษำในพ้ืนที่ เขตตรวจรำชกำรที่ 9 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรในทุกวิชำใช้
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่ำนกิจกรรม
โครงงำน กิจกรรมทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ทั้งนี้ สถำนศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีโครงกำรและกิจกรรม 
ที่น่ำสนใจในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning ได้แก่ โครงกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนบูรณำกำรทักษะชีวิต หัวข้อ เรียนรู้สร้ำงสรรค์ผลงำน ผ่ำนกำรปฏิบัติ โครงกำรส่งเสริมทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ กิจกรรม Life Skills for 21st Century  

ผลจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active learning ท ำให้ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่ มีเครือข่ำยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกรในโรงเรียน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning  แก่โรงเรียน
ในพ้ืนที่ โรงเรียนมีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล โดยคณะอนุกรรมกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ (อ.ก.ต.ป.น.) โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิธี Active 
Learning ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจำกชุมนุมต่ำงๆ ที่โรงเรียน
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิชำ เพ่ิมเติม IS1, IS2 และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน IS3, โครงกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ , 
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นต้น ครูผู้สอนในสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active Learning 
ในกลุ่มสำระ กำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำกขึ้น โดยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน ให้เกิดกำร
เรียนรู้ผ่ำนโครงงำน (Project-based Learning) ซึ่งเป็นกำรฝึกให้นักเรียนได้ศึกษำ ส ำรวจ ค้นคว้ำ ทดลอง 
ประดิษา์คิดค้น จำกเอกสำร สิ่งแวดล้อม/สถำนกำรณ์ใกล้ตัว หำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้จัดโครงกำร/กิจกรรม
ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทำงสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ ด้ำนตัวผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจำกกำรได้
ลงมือกระท ำ และเกิดกำรเรียนโดยใช้กระบวนกำรคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขำได้ท ำลงไป กำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกันจำก
บทบำทที่ได้รับ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะ และ
ประสบกำรณ์ตรงเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผู้กล้ำคิดกล้ำแสดงออก  มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและ
แก้ปัญหำอย่ำงมีสติผู้เรียนสำมำรถน ำสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเข้ำมำใช้ร่วมกับกำรเรียนเพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ระบบกำรติดตำมของกระทรวงศึกษำธิกำร ไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้น

สังกัด (ไม่จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนแต่อีกหน่วยงำนมำติดตำม) 
2.2 ปัญหำเกี่ยวกับบุคลำกรครู เช่น ครูไม่ครบชั้น ภำระงำนมำก ด ำเนินกำรสอนแบบเดิมซ้ ำๆ ท ำ

ให้ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำย และด ำเนินกำรวัดและประเมินผล ไม่สอดคล้องกับมำตราำนตัวชี้วัดและ
กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 



25 
 

2.3 ข้อจ ำกัดด้ำนควำมพร้อมและทักษะพื้นาำนของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย
จะใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรมมำกกว่ำบุคคลอื่น 

2.4 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีข้อจ ำกัด เช่น สัญญำณ Wifi ในสถำนศึกษำไม่แรงเพียงพอกับปริมำณกำร
ใช้ Internet ของครูและนักเรียนที่มีมำกขึ้น สื่อและเทคโนโลยี ไม่เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน 

2.5 กรณีตัวอย่ำง กำรคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงำน Best of the Best กำรขับเคลื่อนนโยบำย ลด
เวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้: Active Learning ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 ควรปรับเกณฑ์
กำรประเมินผล เพ่ือเปิดโอกำสให้โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถไปถึงเกณฑ์ได้ เช่น มีผลงำนกำรแข่งขันของ
นักเรียนในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนที่ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีผลงำนไปถึงระดับนำนำชำติ 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรจัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่ด ำเนินงำนก่อน แล้วหน่วยงำนติดตำมจึงด ำเนินกำรติดตำม 
3.2 ผู้สอนควรต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกำรค้นคว้ำอย่ำงกระตือรือ

ร้น ให้ฝึกกำรใช้ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์และแก้ปัญหำ (Critical thinking & problem solving) มีทักษะกำร
สื่อสำร (Communicating) และทักษะกำรสร้ำงควำมร่วมมือ (Collaboration) ควรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ด้ำนวิชำชีพ และกำรท ำงำนแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู รวมถึงกำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย 

3.3 กำรพัฒนำ Active Learning ผู้เรียนควรต้องมีทักษะพ้ืนาำน ( กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิด
ค ำนวณ และทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ) และควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมเป็นเบื้องต้น 

3.4 กำรเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning จะประสบควำมส ำเร็จ หำกผู้เรียนสำมำรถรักษำ
ผลกำรเรียนรู้ให้คงทนยำวนำนกว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ในแบบ Passive Learning  

3.5 ควรมีกำรให้ควำมรู้ กำรนิเทศติดตำม เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมำตราำน
ตัวชี้วัดและกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 

3.6 โรงเรียนควรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย เช่น กำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรส่งครูเข้ำ
รับกำรอบรม พัฒนำ เพ่ือน ำควำมรู้มำจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันยุคสมัย จัดอบรมให้ควำมรู้กลุ่ม
ครูบรรจุใหม่ (อำยุรำชกำร 1-5 ปี) 

4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 
 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ อ.เมืองนครนำยก   
จ.นครนำยก 

1. กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำน (Work-based 
Learning) 
     เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดพัฒนำกำรทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนรู้เนื้อหำ
สำระ กำรฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทำงสังคม 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพกำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้น
สูง  
2. โครงกำร La-or Utis : Earn and Learn 
     โรงเรียนรว่มมือกับมหำวิทยำลัยสวนดุสิตและ
หน่วยงำนภำคเอกชนในชุมชน รับผิดชอบกำร
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จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันในโครงกำร La-or 
Utis : Earn and Learn 
3. กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน (Project-based 
Learning) 
     เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
รูปแบบหนึ่ง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของกำรศึกษำ ส ำรวจ ค้นคว้ำ ทดลอง ประดิษา์
คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบำทจำกกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้ 
(teacher) เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก (facilitator) 
หรือผู้ให้ค ำแนะน ำ (guide) ท ำหน้ำที่ออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นทีม กระตุ้น 
แนะน ำ และให้ค ำปรึกษำ เพ่ือให้โครงกำรส ำเร็จ
ลุล่วง  

โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ ม.1 ต.ตลำด  
อ.เมือง จ.จันทบุรี 

เป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สพา. 
2562 
     จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรคัดเลือก Best of 
the Best ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย ลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็นระดับจังหวัด 
ของจันทบุรี และตรำด  โดยผลกำรคัดเลือกโรงเรียน
ที่เป็นBest of the Best กำรขับเคลื่อนนโยบำย ลด
เวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning ของ
จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์   
และยังได้รับกำรคัดเลือกโรงเรียนเป็นต้นแบบของ
ระดับเขตพ้ืนที่ ส่งเป็นโรงเรียนต้นแบบไปคัดเลือกใน
ระดับ สพา. ด้วย ซึ่งผลกำรคัดเลือกในระดับ สพา. 
นั้น โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ ยังได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ : 
Active Learning ปีกำรศึกษำ 2562 ของ สพา. 
ด้วย  

โรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม อ ำเภอเมืองตรำด 
จังหวัดตรำด 

ต้นแบบลดเวลำเรียน สพม.17 (ตรำด) 
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3.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 15ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด

แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

ตารางที่ 17แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผล 
และเป็นขั้นตอน (Coding) 

สังกัด สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น

ขั้นตอน (Coding) (แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 920 758 82.39 
สพม. 83 83 100.00 
สช. 77 58 75.32 
*อว. 2 2 100 
*เทศบาลเมืองนครนายก 3 1 33.33 

รวม 1,080 899 83.24 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เช่น 
กำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล สังกัด สพป.จันทบุรี สังกัด สพม.17 ครูใน
โรงเรียนในสังกัดเอกชนและได้รับกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบของโครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะด้ำน Coding 
ผ่ำนพ้ืนที่พัฒนำนักประดิษา์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) ของส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษากิจดิจิทัล และสถำบันเทคโนโลยีพระจองเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง สพป.นครนำยก จัดกำรอบรมครู
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณด้วยบอร์ด Kidbright ตำมโครงกำรพัฒนำครูและเยำวชน
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิตัล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก้ำวสู่ประเทศไทย 4.0 และนักเรียนได้ เข้ำค่ำยวิทยำกำรค ำนวณ 
โดยใช้เกม Unplugged and Coding by Kidbright ส ำหรับสถำนศึกษำสังกัด ที่ได้รับสื่อการสอนโปรแกรม
ม่ิงในโรงเรียน (Coding at School Powered By Kidbright ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน และชุมชนวัด
เชี่ยวโอสถ (โรงเรียนละ 50 ชุด) สพป. นครนำยก ยังส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำและกำรใช้ Fabrication Lab” โดยส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) สพม.7 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง 2561) รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำร
ค ำนวณ) และมีกำรพัฒนำครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ โดยสถำบันกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และได้ประกำศใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และด ำเนินจัดกำรเรียน
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กำรสอน รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) เริ้มตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
และ 4 ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2, 4 และ 5 และตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้นไป 
ในกำรเรียนทุกระดับชั้น สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกโรงเรียนและครู
แกนน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 7 และครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ที่ได้รับกำรพัฒนำ
จำกสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขยำยผลให้กับครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ เพ่ือน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เพ่ือให้
บรรลุตำมมำตราำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด และเป็นพ่ีเลี้ยงและขยำยผลให้กับโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในพ้ืนที่ พบว่ำ สถำนศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9   
ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ด ำเนินกำรวิเครำะห์มำตราำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด เพ่ือจัดท ำหลักสูตรรำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) และรำยวิชำอ่ืน ๆ ที่มีกำรปรับปรุงมำตราำน
และตัวชี้วัด ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพา.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มำตราำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นาำน พุทธศักรำช 2551 สั่ง 
ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2560  

สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำภำยใต้กำรส่งเสริมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ได้ด ำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณและโค้ดดิ้ง ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนาำน 2551 ฉบับ
ปรับปรุง 2560 จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดในรูปแบบที่หลำกหลำยและมีกำรต่อยอดน ำไปใช้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ตำมศักยภำพแต่ละบุคคล ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศ กำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็น
กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำอย่ำงมีหลักกำร 
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมคิดในกำรวิเครำะห์ จัดกำรปัญหำ
ตำมควำมเข้ำใจของตนเองอย่ำงมีเหตุ ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด  ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรคิด
เชิงค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้ง 
plug  และ unplugged มีกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรสอนในลักษณะ Unplug Coding ในระดับอนุบำลและ
ระดับประถมศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ( ICT) อินเตอร์เน็ต ( Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในกำรเรียนรู้  ตลอดจนมีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนกำรเรียนรู้ สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทั้งนี้สถำนศึกษำบำง
แห่งได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในรูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะหรือ SMART CLASSROOM ที่สร้ำงสภำพแวดล้อม
กำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นาำน ร่วมกับกิจกรรมที่เน้นกำรมีส่วนร่วมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนำกำรตำมวัยและมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยสำมำรถใช้อุปกรณ์ Smart Device เช่น Smart Board, iPad, Smart phone ได้ถูกต้อง
และเหมำะสม  
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ด้ำนบุคลำกรผู้สอนของสถำนศึกษำ มีกำรรวมตัวกันเป็น “กลุ่มเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ” ซึ่งมี
เป้ำหมำยในกำรรวมตัวกันจัดอบรมกำรสร้ำงหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรม Coding มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และจัดแข่งขันหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมต่ำง ๆ เพ่ือฝึกกำรคิดอย่ำงเป็นระบบให้นักเรียน และ
ได้รับกำรพัฒนำโดยโรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ได้ส่งครูเข้ำรับ
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนาำน ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ ส ำหรับครูและนักเรียนทั่วประเทศ 
และพร้อมได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรน ำแนวคิดเชิง
ค ำนวณบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ในปีกำรศึกษำ 2563  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) เป็นวิชำที่
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชำบังคับในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนาำน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จำกเดิมที่เด็กไทยจะได้เรียนวิชำคอมพิวเตอร์พ้ืนาำนในาำนะผู้ใช้เท่ำนั้น 
แต่ในกำรเรียนวิชำ Coding เด็กนักเรียนได้เรียนเป็นทั้งผู้เขียน ผู้พัฒนำ พร้อมทั้งได้ฝึกหัดคิดอย่ำงเป็นระบบ
มำกขึ้น ท ำให้เด็กนักเรียนมีกระบวนกำรคิดที่เป็นระบบ คิดทุกอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลท ำให้เกิดทักษะ
กำรแก้ไขปัญหำได้ดียิ่งขึ้น เช่น สำมำรถแตกปัญหำออกมำเป็นส่วน ๆ เพ่ือหำสำเหตุและวิธีกำรแก้ไขในแต่ละ
ส่วนได้อย่ำงเป็นระเบียบ แม่นย ำ นอกจำกนี้ยังช่วยท ำให้เด็กนักเรียนสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรวำงแผนอย่ำงเป็น
ระบบ ฝึกกำรจับประเด็นส ำคัญได้ยิ่งขึ้นด้วย  

ผลกำรด ำเนินกำร ท ำให้นักเรียนในสังกัดมีควำมรู้ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งถือว่ำเป็นทักษะ
ส ำคัญแห่งยุคดิจิทัล หรือในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของเรำ
มำกขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม หรือ กำร Coding ซึ่งเป็นกำรเขียนชุดค ำสั่งด้วย
โค้ด (Code) ที่  ท ำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนได้ (ภำษำที่ใช้ในกำรเขียน เช่น ภำษำ C, C++, PHP และ 
Java เป็นต้น) โดยเมื่อน ำมำรวมกันหลำย ๆ ชุดค ำสั่งจะกลำยเป็นโปรแกรมที่เรำน ำมำใช้งำนกัน ไม่ว่ำจะเป็น 
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และยังรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)  โดยในระดับประถมศึกษำ
พบว่ำ ผู้เรียนสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรลองผิด ลองถูก กำรเปรียบเทียบได้ ผู้เรียนแสดงล ำดับ
ขั้นตอนกำรท ำงำนด้วยสัญลักษณ์ผ่ำนกิจกรรม unplugged เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้ ผู้เรียนสำมำรถ
แสดงล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำน และแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพสัญลักษณ์ข้อควำมได้ ผู้เรียนจัดล ำดับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม กำรท ำงำนที่เหมำะสมในชีวิตประจ ำวันได้ ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำผู้เรียน
สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล ฝึกกำรคิดวิเครำะห์และกำรตัดสินใจ ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกแหล่ง
ควำมรู้ต่ำงๆ ได้ฝีกท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย น ำประสบกำรณ์ที่
ได้รับจำกกำรฝึกแก้ปัญหำ ไปใช้ในชีวิตจริงทั้งในปัจจุบันและอนำคต  ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยครูเป็นที่
ปรึกษำ และคอยอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำ อีกทั้งผู้เรียนสำมำรถเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย ผ่ำนกำรใช้
โปรแกรม Scratch, บอร์ด KidBright สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนบนเทคโนโลยี และมีควำมสุขจำกกำรเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยี 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ระบบกำรติดตำมของกระทรวงศึกษำธิกำรไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้น

สังกัด (ไม่จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนแต่อีกหน่วยงำนมำติดตำม) 
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2.2 หลักสูตรมีกำรทยอยปรับปรุงปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลำ 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ระหว่ำงนี้ครู
ต้องสอนทั้งในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีเนื้อหำที่ต่ำงกันและ
ค่อนข้ำงมำก จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำครูผู้สอน ในปีงบประมำณ 2563 ต่อไป 

2.3 โครงสร้ำงเวลำในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)  ในหลักสูตรสถำนศึกษำบำงแห่งยังจัดเวลำไม่เพียงพอต่อกำรเรียนรู้  

2.4 สถำนศึกษำขำดงบประมำณสนับสนุนด้ำนวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
อำทิ อุปกรณ์ Kidbright และสื่อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ 

2.5 สถำนศึกษำขำดแคลนบุคลำกรครูที่จบในสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ครูที่ปฏิบัติกำรอยู่ยัง
ขำด  ควำมมั่นใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในสำระเทคโนโลยี 

2.6 ผู้บริหำรโรงเรียนและครูวิชำกำร ขำดกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Coding ท ำ
ให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่สอดคล้องตำมมำตราำน/ตัวชี้วัดตำมหลักสูตร  

2.7 ครูผู้สอนยังไม่เข้ำใจตัวสำระเทคโนโลยีที่ย้ำยสำระเทคโนโลยี ไปรวมไว้กับสำระวิทยำศำสตร์ 
(หลักสูตรแกนกลำงพุทธศักรำช 2551 ปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดทักษะใน
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ  
และไม่สำมำรถเชื่อมโยงสู่กำรบูรณำกำรกับสถำนกำรณ์เรียนรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียน รวมทั้ง ไม่สำมำรถปรับ
รูปแบบกำรสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ 

2.8 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) ต้องปรับตัวมำกข้ึนเนื่องจำกเป็นเรื่องใหม่ จึงท ำให้ผู้สอนจะต้องมีควำมเข้มข้นในกำรศึกษำ
เนื้อหำหรือได้รับกำรพัฒนำทุกคนในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.9 สัญญำณเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรจัดสรรงบประมำณให้เขตพ้ืนที่ด ำเนินงำนก่อน แล้วหน่วยงำนติดตำมจึงด ำเนินกำร

ติดตำม 
3.2 กำรทยอยปรับปรุงหลักสูตรปีละ 1 ชั้นเรียน ซึ่งใช้เวลำ 3 ปี จึงจะครบทุกชั้น ครูต้องสอนทั้ง

ในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งสองหลักสูตรมีเนื้อหำที่ต่ำงกันค่อนข้ำงมำก จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอน ในปีงบประมำณ 2563 ต่อไป 

3.3 โรงเรียนควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนาำน และน ำ
หลักสูตรลงสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียนอย่ำงจริงจัง 

3.4 ต้นสังกัด/สพา. ควรสนับสนุนงบประมำณ/วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบกำรอบรมพัฒนำครูผู้สอน
ด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ 

3.5 จัดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะและเทคนิคกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding) ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ ให้กับครูผู้สอน 

3.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรมีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) และขยำยผลให้กับทุกสถำนศึกษำในสังกัด และขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน แก้ปัญหำและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นาำน 

3.7 ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรหลักสูตรในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น และสำมำรถ
นิเทศภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3.8 สนับสนุนกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบ วิธีกำรสอน เพ่ือฝึกทักษะ
กำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ  เพ่ือจะได้ไปปฏิบัติกำรนิเทศ 
ก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Coding ที่บูรณำกำรในกลุ่มสำระต่ำงๆ 

3.9 กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน Coding ในโรงเรียน ควรด ำเนินกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพ่ือให้ครูตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรฝึกนักเรียนให้คิดอย่ำงเป็นระบบได้อย่ำงเหมำะสม
ตำมระดับชั้น 

3.10 ควรมีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูผู้สอนที่จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริม พัฒนำให้เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ต่อไป 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 
 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนตำหลังใน ต ำบลตำหลังใน 
อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแก้ว 

- กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำร
ค ำนวณโดยใช้โปรแกรม Scratch/Broad Kidbright 
- โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำกำรค ำนวณของ สสวท. 

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อ.องครักษ์  จ.นครนำยก นวัตกรรมช่วยเลี้ยงหม่อนไหม โดยใช้เทคโนโลยี 
(Kidbright Thai Silk)              

โรงเรียนวัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์  จ.นครนำยก นวัตกรรมเปิดโลกพลังงำนกับบอร์ดพลังงำนคิดส์สนุก 
(Explore energy world with Fun Energy) 
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3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณ (Coding) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที ่16 ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 17 ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมวิทยาการค านวณ 

(Coding) 

ตารางที่ 18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของครูที่ได้เข้ำรับกำรพัฒนำอบรมภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ 
(Coding) 

สังกัด 

การพัฒนาอบรมครูภาษาอังกฤษ การพัฒนาอบรมครูวิทยาการค านวณ 
จ านวนครู 

ที่สอน
ภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู 
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
ภาษาอังกฤษ 

(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนครู 
ที่สอนวิทยาการ
ค านวณทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนครู 
ที่ได้เข้ารับ 

การพัฒนาอบรม
วิทยาการค านวณ 

(คน) 

ร้อยละ 

สพป. 532 530 99.62 1364 1030 75.51 
สพม. 372 215 57.80 243 243 100.00 
สช. 297 244 82.15 157 109 69.43 
สอศ. 40 28 70.00 43 40 93.02 
*อว. 14 14 100 1 1 100 
*เทศบาลเมืองนครนายก - - - - - - 

รวม 1,241 1,017 81.95 1,807 1,422 78.69 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 

1. ผลการด าเนินการพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการ
ค านวณ (Coding) 

หน่วยงำนในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดท ำ
โครงกำรเพ่ือเตรียมกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ชื่อโครงกำร พัฒนำ
และส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  ซึ่งอยู่ระว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  ที่บูรณำกำรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียนแกนน ำ เช่น โรงเรียนอนุบำลศรี
วัฒนำวิทยำ จังหวัดสระแก้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำม
ช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ (Coding) โดยกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ ผ่ำนกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตราำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 
และครู ผู้ ส อนรำยวิ ช ำ เทค โน โลยี  ( วิ ทย ำกำรค ำนวณ)  ได้ รั บกำร พัฒนำผ่ ำนระบบออนไลน์  
http://teacherpd.ipst.ac.th หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถำนศึกษำในพ้ืนที่ ยังมีกำรส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษำ 
ได้เข้ำร่วมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร วิชำชีพ ในระดับต่ำงๆ ทำงด้ำนภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรครูไปพร้อมกันด้วย 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ครูผู้สอนบำงบำงส่วนยังมีควำมเข้ำใจว่ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ 

เน้นเนื้อหำเฉพำะคอมพิวเตอร์ จึงเกิดควำมกังวล และไม่ได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรให้
เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน ำส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรสอนวิทยำกร
ค ำนวณที่ บูรณำกำร ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2.3 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะควำมช ำนำญด้ำน
ภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณ มีจ ำนวนน้อย 

2.4 ปัญหำด้ำนโรคระบำดท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน ควรพัฒนำทีมนิเทศ ติดตำม ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ให้มีกำรด ำเนินกำร นิเทศ  ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหำรโรงเรียน หรือครูวิชำกำรของแต่ละโรงเรียน 
ต้องมีกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณในแต่ละระดับชั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เน้นสร้ำงควำมเข้ำใจให้ครูน ำหลักสูตรลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง และให้ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
มำตราำนและตัวชี้วัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.2 พัฒนำวิทยำกรแกนน ำในโรงเรียนแกนน ำ เพ่ือให้สำมำรถถ่ำยทอดให้ครูผู้สอนทั่วไปเกิดควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรจัดกิจกรรม รวมทั้งจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

3.3 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะควำมช ำนำญด้ำนภำษำอังกฤษและวิทยำกำรค ำนวณให้มำกขึ้น 

3.4 ควรมีศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (กำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมมำตราำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดและเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

.โรงเรยีนชุมชนบ้ำนตำหลังใน ต.ตำหลังใน อ.วังน้ ำเย็น จ.สระแกว้ - กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำร
ค ำนวณโดยใช้โปรแกรม Scratch/Broad Kidbright 

- โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำกำรค ำนวณของ สสวท. 

โรงเรียนอนุบำลวังสมบูรณ ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบรูณ์  
จ.สระแก้ว 

- กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำร
ค ำนวณโดยใช้Broad Kidbright ในกำรแข่งขัน
หุ่นยนต ์
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้ำนด่ำน (รำษฎรบ ำรุง) ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว 

- กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำร
ค ำนวณโดยใช้โปรแกรม Scratch ในระดับชั้น
ประถมศึกษำ 

 
3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา(STEM  Education) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา

(STEM  Education)  
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 19 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้ เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 

จากการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM  Education) 

ตารางที่ 19แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM  Education) 
                 และสถำนศึกษำที่ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
(STEM  Education) 

สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอน

แบบสะเต็มศึกษา 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

จ านวนสถานศึกษาที่
ผู้เรียนสามารถสร้าง

นวัตกรรมจากการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ 

สพป. 188 68 36.17 24 35.29 
สพม. 23 23 100.00 5 21.74 
สช. 20 7 35.00 7 100.00 
สอศ. 7 2 28.57 - 0.00 
*อว. 2 2 100 2 100 
*เทศบาลเมืองนครนายก 5 1 20 1 100 

รวม 10 10 100.00 10 100.00 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา(STEM  Education) 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจัดกำร เรียนรู้
ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ที่หลำกหลำย เช่น ปีงบประมำณ 2563 สสวท. ร่วมกับ สพา. จัดกำร
อบรมทำงไกลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี 
(SMT : Sciences Math and Technology) ซึ่งเป็นศูนย์สะเต็มศึกษำประจ ำเขตพ้ืนที่ เช่น จังหวัดปรำจีนบุรี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมครูด้วยระบบทำงไกล แก่ครูผู้สอน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
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ช่อง 15 OBEC Chanel และ Youtube IPST Thailand โดยสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เช่นกัน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรสมัครเข้ำรับกำรอบรมสะ
เต็มศึกษำ และได้จัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษำ ให้กับโรงเรียน และหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงำนใน
บำงพ้ืนที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร โดยได้จัดท ำโครงกำรและได้รับอนุมัติงบประมำณแล้ว และเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค Covid 19 จึงท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำครู
และนักเรียน โดยใช้รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น กำรอบรมผ่ำนระบบ Video Conferene ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของ 
กระทรวงศึกษำธิกำรและ สพา. ตำมควำมเหมำะสมซึ่งได้มีประกำศมำตรกำรตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
อย่ำงต่อเนื่อง 

ผลของกำรด ำเนินงำน บุคลำกรครูที่ได้รับกำรอบรมจัดท ำหลักสูตร STEM Education ระบบ
ทำงไกลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต มีควำมรู้และทักษะด้ำน วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งครูพ่ี
เลี้ยงและครูผู้สอน สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบสะเต็มศึกษำได้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตร บูรณำกำรด้วย STEM ครบทุกสำระ และเป็นกิจกรรมที่สนุกสนำน ท้ำทำย 
และพัฒนำผู้เรียนได้จริง ซึ่งสรุปได้ว่ำ ครูมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบ พัฒนำ และมีควำมมั่นใจ ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM  Education)  ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมสภำพควำมพร้อมของ
แต่ละสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร และควำมพร้อมของจ ำนวน
ครูผู้สอน ส่วนใหญ่รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ เช่น กิจกรรม
สัปดำห์วิทยำศำสตร์ กิจกรรมค่ำย STEM แต่กำรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำในกำร
สร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำงเป็นรูปธรรมยังมีน้อย 

ผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำน กับกำรได้ท ำกิจกรรมตำมแนวทำง
สะเต็มศึกษำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และภำคภูมิใจในผลงำนตัวเอง  มีกำรพัฒนำตนเองด้ำนทักษะและ
กระบวนกำรคิดทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
จำกกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดมีกำรจัดท ำโครงกำร STEM  
Education รู้จักกำรวำงแผนกำรท ำงำน คิดนอกกรอบ กล้ำลงมือปฏิบัติ น ำเสนอ ตอบค ำถำมด้วยเหตุผล   ใช้
สื่อทำงเทคโนโลยีค้นหำข้อมูล มีทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ กำรเชื่อมโยงควำมรู้จำกกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ    

นอกจำกนี้ผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว ยังพบว่ำครูผู้สอนที่สำมำรถ
ออกแบบกำรเรียนกำรสอน STEM ในเนื้อหำใหม่นอกเหนือจำกเนื้อหำที่มีกำรอบรมตำมหลักสูตรของ สสวท. 
ยังมีไม่มำกนัก 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ควำมล่ำช้ำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณจำก สสวท. เกิดปัญหำในบำงพ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกำร ต้องส ำรองงบประมำณส่วนตัวมำใช้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนก่อน 
2.2 กำรอบรมหลักสูตรระบบทำงไกลของ สสวท. เกิดควำมไม่สอดคล้อง ระหว่ำงจ ำนวนที่เปิดให้

ลงทะเบียนและจ ำนวนผู้สนใจลงทะเบียน ท ำให้บำงสถำนศึกษำขำดโอกำส นอกจำกนี้ จำกกำรที่ ครูที่เข้ำรับ
กำรอบรมสำมำรถน ำวุฒิบัตรไปประกอบกำรท ำผลงำนเพ่ือเลื่อนวิทยำาำนะได้ จึงสมัครเข้ำรับกำรอบรม ทุก
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ระดับชั้น โดยไม่ค ำนึงว่ำ ได้น ำควำมรู้ไปปรับประยุกต์ในใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือไม่ และท ำ
ให้ครูที่สมัครเข้ำรับกำรอบรมในระบบไม่ทัน ขำดโอกำสอีกด้วย 

2.3 สถำนศึกษำบริหำรเวลำเพื่อใช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ยังขำดควำมสอดคล้อง เหมำะสม 
2.4 สถำนศึกษำขนำดเล็ก มีบุคลำกรครูจ ำนวนน้อย อำจไม่เพียงพอในกำรส่งเสริมกำรด ำเนิน

โครงกำร/กิจกรรมของสถำนศึกษำ และขำดควำมต่อเนื่อง เนื่องจำกบุคลำกรโยกย้ำย ในขณะเดียกัน            
ในสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
ระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อำจท ำได้ยำก 

2.5 ครูผู้สอนขำดทักษะและควำมช ำนำญในกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้            
ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และกำรพัฒนำยังไม่คลอบคลุม ไม่ทั่วถึงครูทุกคน 

2.6 ผู้เรียนยังขำดทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ปัญหำ มีนักเรียนจ ำนวนไม่มำก             
ที่มีควำมสนใจ หรือมีควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำนดังกล่ำว อีกทั้ง กำรใช้เวลำและงบประมำณในกำรสร้ำงชิ้นงำน
ของนักเรยีนแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ำกัน และไม่เพียงพอ 

2.7 กระบวนกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) ของครูผู้สอนหลังเข้ำรับกำรอบรมฯ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน ที่ได้รับกำรส่งเสริมด้วย
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ยังไม่ได้รับกำรติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

2.8 สถำนศึกษำขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน อีกทั้ง 
บำงอุปกรณ์มีค่ำใช้จ่ำยสูง จึงต้องลดต้นทุนโดยกำรน ำวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ ำวันมำใช้แทน 

2.9 กำรพัฒนำครูในปีงบประมำณ 2563 เลื่อนไปไม่มีก ำหนดจำกสถำนกำรณ์ Covid 19 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 หลักสูตรสถำนศึกษำ รำยวิชำเพ่ิมเติม ควรออกแบบให้ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของนักเรียน 
3.2 หน่วยงำนต้นสังกัด ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรม/แหล่งแสดงผลงำน/กำรประกวดรองรับ

ควำมสำมำรถด้ำน STEM ทั้งของนักเรียนและบุคลำกรผู้สอน รวมทั้ง เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมมั่นใจ
ให้กับศูนย์ STEM  Education 

3.3 หน่วยงำน สถำนศึกษำ จัดสรรงบประมำณสนับสนุน ในกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ ให้กับศึกษำนิเทศก์ เพ่ือนิเทศ ติดตำมได้อย่ำงทั่วถึง และติดตำมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมจำกกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนได้ และมีผลงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3.4 หน่วยงำนต้นสังกัด ควรมีกำรกระตุ้น ส่งเสริม ให้กระบวนกำรนิเทศ ติดตำม สนับสนุน กำร
ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ของครูผู้สอนและสถำนศึกษำ ให้มี
ควำมสอดคล้องกับสภำพ บริบท ควำมพร้อมของสถำนศึกษำด้วย 

3.5 กำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ควรเป็นลักษณะ
กำรด ำเนินกำรร่วมกัน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้ำงชุมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Learning 
Organization) และให้มีควำมต่อเนื่อง เพ่ือกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกิจกรรม/โครงกำร และ
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 

3.6 หน่วยงำนต้นสังกัด ควรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนที่สนใจและส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำม                   
ศูนย์อบรมฯ โดยครูทุกคนควรได้รับกำรพัฒนำ STEM  Education  
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3.7 ควรก ำหนดแนวทำงกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรมให้ชัดเจน สำมำรถระบุหรือล็อคให้ครูสมัครเข้ำ
รับกำรอบรมได้เพียงระดับเดียว เพ่ือกระจำยให้ครูทุกโรงเรียนได้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงทั่วถึง 

3.8 สถำนศึกษำควรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของครูที่รับกำร
อบรมแล้วน ำไปขยำยผลต่อในโรงเรียน โดยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนวัสดุอุปกรณ์ สถำนที่อบรม มี
ควำมเหมำะสม มีระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ที่รวดเร็ว เพียงพอต่อกำรใช้งำน และมีบุคลำกรที่เพียงพอ มี
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก 116 หมู่ที่ 1 ต.ท่ำช้ำง                           
อ.เมืองนครนำยก  
จ.นครนำยก 

กำรประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อำชีวศึกษำ” กำรประกวดสิ่งประดิษา์ของ
คนรุ่นใหม่ และกำรแข่งขันหุ่นยนต์
อำชีวศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ 
ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต อ ำเภอล ำลูกกำ 
จังหวัดปทุมธำนี รำงวัลทีไ่ด้รับ 

     - รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันหุ่นยนต์
ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสำหกรรม
อำชีวศึกษำ (The Robotics Arm 
Competition for Vocational Education 
in Industry) รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระกนิษาำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

     - กำรแข่งขันหุ่นยนต์อำชีวศึกษำ ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 “ทีมขุนด่ำน
ปรำกำรชล” 

     - กำชำปองไข่เจียว นักศึกษำแผนกวชิำ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 และรำงวัล Honor Aword (ขวัญ
ใจมหำชน) ประเภทสิ่งประดิษาด์้ำนกำร
ประกอบอำชีพ 

โรงเรียนสฤษดิเดช 2/4 เทศบำล 1 ซอย 1  
ต.วัดใหม่   
อ.เมืองจันทบุรี  
จ.จันทบุร ี

โรงเรียนเป็นศูนยฝ์ึกอบรม STEM 
Education ปีงบประมำณ 2561-2562 
คณะครูได้รับโอกำสที่ดีในกำรพฒันำรปูแบบ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะ
เต็มศึกษำ สำมำรถน ำ ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนได้จริง สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
หลักสูตร มีกำรบูรณำกำรด้วย STEM ครบ
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รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

ทุกสำระ กิจกรรมต่ำงๆเปน็กิจกรรมที่
เหมำะสม พัฒนำผู้เรียนได้จริง 

โรงเรียนคลองขวำง อ.เมืองตรำด จ.ตรำด กิจกรรม นกน้อยแสนกล รำยละเอียด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำมเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำต ิ
ขั้นที่ 2 รวบรวมควำมคิดและข้อสันนิษาำน 
ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏบิัติกำรสืบเสำะ 
ขั้นที่ 4 กำรสังเกตและบรรยำย 
ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล 
ขั้นที่ 6 อภิปรำยผล 
ขั้นที่ 7 ประเมินผล 

 
3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

3.5.1 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่20 ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่ผ่าน

เกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
ตารางที่  20แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ เรียนระดับประถมศึกษำปีที่  1–6 ที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบ 
ภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรในระดับดีขึ้นไป 

ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่21 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
(EP/MEP/IEP) 
ตารางท่ี 21แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่22 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตารางที่ 22แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษตำมมำตราำน 
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

ตัวช้ีวัดที่ 20, 21 และ 22 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ในรอบที่ 2 

3.5.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่23 ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 23แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับอำชีวศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ทดสอบภำษำอังกฤษ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพในระดับดีขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ในรอบที่ 2 
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3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 24  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

ตารางท่ี 24 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 

สังกัด จ านวน 
สถาน 
ศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาที่สาม) 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ที่จัดการเรียนรู้ 

จ านวน
สถานศึกษา 

(แห่ง) 

ร้อยละ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝร่ังเศส กัมพูชา อาหรับ อื่นๆ 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

สพม. 83 45 54.22 49 108.9 3 6.67 1 2.22 1 2.222 7 15.56 0 0.00 2 4.08 
สช. 77 24 31.17 23 95.83 0 0.00 0 0.00 0 0 1 4.167 1 4.17 0 0.00 
*อว. 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 
*เทศบาลเมืองนครนายก 3 2 66.67 1 33.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 160 69 43.13 72 104.3 3 4.35 1 1.45 1 1.449 8 11.59 1 1.45 2 2.78 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 
 

1. ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม) พื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษแล้ว ยังมีกำรส่งเสริมภำษำอ่ืนๆ เช่น ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ศูนย์เครือข่ำยภำษำกัมพูชำ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นแกน
น ำกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรเรียนกำรสอนร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ำย ส ำหรับพ้ืนที่จังหวัด
ตรำด มีกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน โดยครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำกัมพูชำ 
เช่นกัน มีกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ภำษำกัมพูชำ สองแผ่นดิน กำรจัดเสวนำทำงวิชำกำร 
"ทิศทำงควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำโรงเรียนในเขตเศรษากิจพิเศษ" ร่วมกับประเทศกัมพูชำ 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ด้ำนบุคลำกร ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย มีไม่ครบทุกโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำจีนชำวจีน จำก
สถำบัน  ต่ำงๆ มีไม่เพียงพอ อีกท้ังยังขำดประสบกำรณ์กำรสอน  

2.2 ผู้ปกครองยังให้ควำมสนใจต่อกำรเรียนรู้ภำษำท่ีสำมไม่มำกเท่ำท่ีควร  

2.3 บริบทและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ไม่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ต้นสังกัดควรสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีครูบรรจุที่ตรงสำขำวิชำ ให้เพียงพอ และจัดบุคลำกร 
(คนไทยที่สำมำรถสอนภำษำต่ำงชำติได้/อำสำสมัคร) เพ่ือกระจำยจัดส่งไปสอนตำมสถำนศึกษำต่ำงๆ ในแต่ละจังหวัด 
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3.2 ควรมีกำรก ำหนดให้มีกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภำษำที่สำม ในหลักสูตร อำทิ จีน เกำหลี  
ญี่ปุ่น  กัมพูชำ พม่ำ เป็นรำยวิชำเพ่ิมเติมของโรงเรียน 

3.3 ควรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร ให้ยืดหยุ่นได้ตำมสภำพควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงเรียนมำตราำนสำกล  
(World – Class Standard School) 
รำงวัล OBECQA 

โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โรงเรียนมำตราำนสำกล 
( World – Class Standard School) 
รำงวัล OBECQA 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม อ.คลองใหญ ่จ.ตรำด - โครงกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรภำษำกัมพูชำ สองแผ่นดิน 
- กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศที่สำม เช่น จีน กัมพูชำ 
ญี่ปุ่นเกำหลี และมีครูต่ำงชำติสอนภำษำ
เวียดนำมด้วย 

 
3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3) 

ตารางท่ี 25แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษำที่ 1–3) 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 26ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4–6) 

ตารางท่ี 26แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษำที่ 4–6) 
ตัวช้ีวัดที่ 25 และ 26 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 
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4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมิน 
4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

 ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่  27 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพื่อการเรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 

ตารางที่ 27 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้ 
หรือเป็นเครื่องมือเพ่ือกำรเรียนรู้ 

หน่วยงาน 

สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ 
หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศกึษาที่มีครูเข้ารับ
การอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ 

จ านวนสถานศกึษาที่มีครู 
ผ่านการอบรมฯ และน าการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ 
ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป. 172 147 85.47 
สพม. 50 50 100.00 
สช. 43 17 39.53 
*อว. 1 1 100 
*เทศบาลเมืองนครนายก - - - 

รวม 265 214 80.75 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมลูจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 
 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่  28 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

เพื่อการสร้างอาชีพ 

ตารางท่ี 28 แสดงจ ำนวนและร้อยละของสถำนศึกษำท่ีส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรสร้ำงอำชีพ 

หน่วยงาน สถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูเข้ารับ
การอบรมน าร่องการใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

จ านวนสถานศึกษาที่มีครูผ่าน 
การอบรมฯ และน าการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ 

ไปใช้ในสถานศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 

สอศ. 12 12 100 
กศน. 28 28 100 

รวม 40 40 100 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง *ยังไม่รวมยอดสระแก้ว ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9ณ วันที่ 26 สิงหาคม 63 
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1. ผลการด าเนินการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เพ่ือกำรเรียนรู้หรือสร้ำงอำชีพให้กับสถำนศึกษำภำยในจังหวัดที่หลำกหลำย เช่น โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ
ออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ (สร้ำงรำยได้จำก Social Media) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จำกกำรเรียนรู้กำรใช้สื่อโซเซียลในกำรสร้ำงรำยได้ในระหว่ำงเรียน ผ่ำนกำรใช้งำนแพลตฟอร์มต่ำง 
ๆ รวมไปถึงกำรสร้ำงเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ Google Classroom และกำร
น ำเครือข่ำย Mikrotik เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำในจังหวัด  

หน่วยงำนหลักของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรสร้ำงอำชีพ ใน
พ้ืนที่ คือ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตร
กำรค้ำออนไลน์ กำรสร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์ OOCC กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน Online คือ 
ระบบ Google Classroom ผสมผสำนกับกำรเรียนระบบ Offline คือ หนังสือ E – book วิชำเรียนต่ำงๆ ของ
ส ำนักงำน กศน. จังหวัดในพ้ืนที่ทุกแห่ง  

สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรค้ำ
ออนไลน์ เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของสถำนศึกษำ กศน. พ้ืนที่จังหวัดตรำด 
กำรอบรมวิทยำกรแกนน ำ โครงกำรพัฒนำเศรษากิจดิจิทัล ของสถำนศึกษำ กศน. พ้ืนที่จังหวัดนครนำยก เพื่อผู้
เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถขยำยผลกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรเพ่ิมมูลค่ำ
ให้กับสินค้ำและกำร   โปรโมทให้กับสินค้ำในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถน ำไปใช้ต่อไปได้ 
นอกจำกนี้ สถำนศึกษำสังกัด สอศ. จังหวัดปรำจีนบุรี น ำ google classroom มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน นักศึกษำ ระดับชั้น ปวส. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพ่ือกำรเรียนรู้ สอนออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ ในวิชำกำรพัฒนำเว็บไซต์ในงำนธุรกิจ เป็นต้น 

ผลกำรด ำเนินงำนท ำให้นักศึกษำ หรือประชำชนผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรกำรค้ำออนไลน์ เรียนรู้กระบวนกำรซื้อ-ขำย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
และข้อมูลข่ำวสำร โดยอำศัยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้
ชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม เตรียมพร้อมสู่กำรเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนำคตและน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์
ในกำรประกอบอำชีพในชีวิตประจ ำวันได้ ประชำชนผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดท ำร้ำนค้ำออนไลน์  ได้ 
สำมำรถขำยสินค้ำผ่ำนระบบกำรค้ำออนไลน์ มีช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ มีอำชีพ สร้ำงรำยได้  ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ ในกำรน ำระบบต่ำงๆ เข้ำมำใช้ ยังพบว่ำ ช่วยลดปัญหำกำรขำดเรียน หรือกำรไม่
สำมำรถมำพบกลุ่มของนักเรียนนักศึกษำได้ และยังพบว่ำ นักศึกษำมีอัตรำกำรเข้ำสอบสูงขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนดีขึ้นอีกด้วย 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตที่สถำนศึกษำจะใช้งำนเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังไม่มีเสถียรภำพ และ

ผู้เรียนไม่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต 

2.2 บุคลำกรผู้สอน ไม่ตรงสำขำวิชำเอก และยังขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ ในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
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2.3 สื่อ อุปกรณ์ ต่ำงๆ ด้ำนเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขำดแคลน มีรำคำสูงและไม่
เพียงพอต่อผู้เรียน ผู้เรียนบำงคนไม่มีสมำร์ทโฟนที่รองรับกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่นต่ำงๆ ได้ 

2.4 ผู้เรียน หรือประชำชนบำงกลุ่มมีควำมต้องกำร แต่ขำดพ้ืนาำนในกำรใช้เทคโนโลยี ต้องใช้
เวลำในกำรฝึกอบรมหรือกำรเรียนกำรสอน  

2.5 ผู้เรียนส่วนหนึ่งเป็นผู้ต้องขัง ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อดิจิทัลได้ 

 3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 แก้ปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กำรแนะน ำผู้ เรียนถึงที่ตั้งของกำร

ให้บริกำรเน็ตประชำรัาของชุมชน กำรเปิดใช้สัญญำณของสถำนศึกษำ 

3.2 จัดสรรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงวิชำเอก ด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.3 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.4 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับสถำนศึกษำ ให้เพียงพอ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.5 ส่งเสริมกำรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเหล่ำนี้อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง แนะน ำช่องทำงในกำรเข้ำถึงและใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม 

 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว ก ำ ร จั ด อ บ ร ม ข ย ำ ย ผ ล ก ำ ร ใ ช้  Cloud 
Computing มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดย Google Classroom 
/ Google Drive/ Google Sheet Google 
Form/Google Site / Google slide ฯลฯ 

โรงเรียนบ้ำนวังใหม่ อ. วังสมบูรณ์  จ. สระแก้ว ก ำ ร จั ด อ บ ร ม ข ย ำ ย ผ ล ก ำ ร ใ ช้  Cloud 
Computing มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โดย Google Classroom 
/ Google Drive/ Google Sheet Google 
Form/Google Site / Google slide ฯลฯ 

 
4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย  
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 29สัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบำล 1-3 ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-6 ปี  

ตารางท่ี 29แสดงสัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบำล 1-3 ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-6 ปี 
ตัวช้ีวัดที่ 29 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล รอบท่ี 2 

 
 



44 
 

4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 30 จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

ตารางท่ี 30 แสดงจ ำนวนเด็กปามวัยที่มีสุขภำวะและโภชนำกำรสมวัยตำมเกณฑ์มำตราำน 

หน่วยงาน น้ าหนักของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูงของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

น้ าหนักสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

น้ าหนักเกนิ
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงสมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วนสูงเกนิ
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

สพป. 6,701 45,916 10,537 4,457 49,602 8,433 

สศศ. 2,164 11,223 2,839 1,731 12,487 2,008 
สช. 402 6,249 673 252 6,672 392 
*อว. 5 186 4 11 183 1 
*เทศบาล - 382 - - 382 - 
*ท้องถิ่น - 3,232 - - 3,232 - 
รวม 9,267 63,388 14,049 6,440 68,761 10,833 

ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 

*ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 

1. ผลการด าเนินการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรโครงกำร/

กิจกรรมที่หลำกหลำย ตำมนโยบำยกำรส่งเสริมเด็กปามวัยสุขภำวะ และโภชนำกำร ได้แก่ กำรจัดท ำ โครงกำร
อำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) ให้กับนักเรียน มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำร
กลำงวัน    สั่งกำรให้ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพ่ือจัดท ำเมนูอำหำรที่มีคุณภำพและปริมำณ
ที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน และให้ศึกษำคู่มือกำรจัดกำรอำหำรกลำงวันนักเรียนตำมมำตราำน
โภชนำกำร สุขำภิบำลอำหำร และอำหำรปลอดภัยส ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำที่ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือโครงกำร
อำหำร   กลำงวัน และกรมอนำมัยร่วมกัน จัดท ำขึ้น ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบสุขำภิบำลอำหำรที่
ดีในโรงเรียน อย่ำงจริงจังต่อเนื่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี เพ่ือให้
ครูที่รับผิดชอบมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำนนักเรียนไทยสุขภำพดี  

มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีระหว่ำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน กับนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำรับกำรประเมินเป็นโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีรุ่นที่ 6 ระดับประเทศ รวมทั้ง มีกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำร
กลำงวันในโรงเรียนอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง และในพ้ืนที่จังหวัดปรำจีนบุรี มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ 
สำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี โดยมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ กำรออกก ำลังกำยเด็กวัยเรียนแก่
ครูและแกนน ำนักเรียน ด้วยหลักสูตร ChoPa & ChiPA Coach  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 1 เขต 2 
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โรงเรียนสังกัดเทศบำล และโรงเรียนสังกัด สช. สถำนศึกษำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมส่งเสริมเด็กปามวัยเพ่ือกำรมีสุขภำวะและโภชนำกำรที่ดี เช่น โครงกำรอนำมัยสุขภำพนักเรียน 
กิจกรรมหนูน้อยร่ำงกำยสมส่วน กิจกรรมสุขภำพสดใส เป็นต้น  

จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่
หลำกหลำย มีคุณภำพตำมมำตราำนโภชนำกำร สุขำภิบำลอำหำร มีควำมอำหำรปลอดภัย และมีปริมำณที่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน สำมำรถใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในกำรจัดท ำรำยกำรอำหำร
กลำงวัน โรงเรียนสำมำรถจัดหำผลผลิต ในกำรประกอบอำหำรมีคุณภำพรำคำประหยัด โดยใช้เครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครอง ชุมชน มีกำรรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกชุมชน ด้ำนตัวผู้เรียน ผู้เรียนระดับปามวัย
ทุกคน ได้รับประทำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
เจริญเติบโตตำมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตราำน นอกจำกนี้ผู้เรียนทุกคนยังได้รับกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยทุกคน ทุกวัน ท ำให้มีทักษะกำรเคลื่อนไหว มีควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรเดิน สำมำรถวิ่ง กระโดด 
ควบคุมและบังคับกำรทรงตัวได้ดี มีสุขภำพดีตำมเกณฑ์อำยุ มีน้ ำหนักส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตราำนกระทรวงสำธำรณสุข มีสุขนิสัยที่ดี สำมำรถดูแลรักษำสุขภำพของตนเอง ตลอดจนรู้จัก
รักษำควำมปลอดภัยของตนเองหลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจำกบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงอันตรำยได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย ส ำหรับบุคลำกรครูและนักเรียนที่ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ เช่น หลักสูตร ChoPa & ChiPA Coach  เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมที่โรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้นักเรียนมีรูปร่ำงสมส่วน ผ่ำนเกณฑ์ก ำหนด ลดภำวะอ้วนในกลุ่มเด็กวัย
เรียน และในปีงบประมำณ 2563 ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมืออย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 บริบทของโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล มีต้นทุนในกำรจัดท ำอำหำรกลำงวันสูง โรงเรียน

ขนำดเล็กมีงบประมำณจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ต้องแบ่งเวรครู นักเรียน ช่วยกัน
ประกอบอำหำร ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนไม่สำมำรถจัดเมนูอำหำรได้ตำมเมนู Thai School 
Lunch ได้ทุกครั้ง เนื่องจำกมีปัญหำด้ำนวัตถุดิบ 

2.2 นักเรียนที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์มำตราำน สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกพันธุกรรม 
หรือมีพยำธิในร่ำงกำย าำนะและกำรอบรมเลี้ยงดูจำกครอบครัวของนักเรียน ส่งผลให้พฤติกรรมกำรทำน
อำหำรของนักเรียนบำงรำยปฏิเสธอำหำรบำงชนิด นอกจำกนี้ นักเรียนบำงส่วนเป็นเด็กพิกำร กำรพัฒนำ
ร่ำงกำยให้สมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนและสมวัย จึงไม่เป็นไปตำมมำตราำนกำรเจริญเติบโตของเด็กปกติในวัย
เดียวกันทั่วไป  

2.3 ปัญหำด้ำนบุคลำกร ขำดแคลนครูปามวัย 

 3. ข้อเสนอแนะ 

ขอรับกำรจัดสรรเพ่ิมงบประมำณเป็นวันละ 30 บำทต่อคน 
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 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้ำนเขำทอง ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี โรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน “ดีเด่น”
ระดับประเทศ  ปีพ.ศ.2562 
1. โครงกำรโรงเรียนต้นแบบอำหำร
กลำงวันระดับประเทศของกองทุนเพ่ือ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน  
2. โครงกำรนักโภชนำกรน้อย 
3. โครงกำรแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร
เ พ่ือส่ ง เสริมสุ ขภำพเด็กนั ก เรี ยนใน
โรงเรียนบ้ำนเขำทอง 

โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย ต. วังทอง อ. วังสมบูรณ์ 
จ. สระแก้ว 

โครงกำรโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตราำน 5 ด้ำน 
คือ ด้ำนบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรบูรณำกำร
จัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรด ำเนินงำนอำหำร
กลำงวัน ด้ำนกำรมีส่วนร่วม/เครือข่ำย 
และด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ 

โรงเรียนบ้ำนหนองศรีวิชัย ต .  วั ง ด ำ ล  อ .  กบิ นทร์ บุ รี   
จ. ปรำจีนบุรี 

โรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันดีเด่น 
ระดับประเทศ และ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพระดับทอง 
1. โรงเรียนบริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวัน
ให้มีประสิทธิภำพ  
2. โรงเรียนด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวัน
ตำม Program Thai School Lunch  
3. สถำนศึกษำจัดท ำอำหำรปลอดภัย    
4. โรงเรียนท ำเกษตรอินทรีย์  
5. สร้ำงเครือข่ำยร่วมกับชุมชนผลิตวัตดุ
ดิบจำกกำรท ำเกษตรอินทรีย์ สำมำรถน ำ
เป็นแบบอย่ำงได้ และได้น ำนวัตกรรมใหม่
มำ ร่วมเป็นนวัตกรรมของสังคมเครือข่ำย
เกษตรอินทรีย์และโรงเรียนเข้ ำร่ วม
โครงกำร Chopa Chipa นักเรียนได้ออก
ก ำลังกำย และมีสุขภำพที่แข็งแรง มีทุพ
ภำวะโภชนำกำรที่ดี 
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4.4 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 31 จ านวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ตารางท่ี 31แสดงจ ำนวนเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

หน่วยงาน จ านวนเด็กพิการตามประเภทของคนพิการทางการศึกษา 

บกพร่อง
ทางการ
มองเห็น 

(1) 

บกพร่อง
ทางการ
ได้ยิน 
(2) 

บก 
พร่อง
ทาง

สติปัญ
ญา 
(3) 

บกพร่อง
ทางร่างกาย

หรือการ
เคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ 

(4) 

บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้ 
(5) 

บกพร่อง
ทางการ
พูดและ
ภาษา 
(6) 

บกพร่อง
ทาง

พฤติกรรม
หรือ

อารมณ์ 
(7) 

ออทิ
สติก 
(8) 

พิการ
ซ้อน 
(9) 

สศศ. 24 93 544 295 9 6 5 220 265 

*สพป. 18 10 307 96 3,719 15 39 68 104 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ข้อมูลจาก ศธจ.จันทบุรี และ ศธจ.สระแก้ว 

1. ผลการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร คือ 

กำรเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมควำมพร้อมของคน
พิกำรเพ่ือเข้ำสู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบำล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ต่อไป มีกำร
จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ( IEP) ส ำหรับนักเรียนที่รับบริกำรในศูนย์แบบไป-กลับ นักเรียนรับ
บริกำรในหน่วยบริกำรและนักเรียนรับบริกำรที่บ้ำน จัดท ำแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP) 
ส ำหรับนักเรียนรับบริกำรที่บ้ำน ตำมหลักสูตรกำรให้บริกำรช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มส ำหรับเด็กพิกำร  

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษแต่ละจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่  โครงกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเด็กพิกำรอย่ำงมีคุณภำพ โครงกำรปรับบ้ำนเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โครงกำร
อบรมให้ควำมรู้ผู้ดูแลคนพิกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมต่ำง 
ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ มีกำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกร โดยกำร
ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ กำรศึกษำต่อและจัดอบรมพัฒนำวิชำชีพควำมมีระเบียบ
วินัย คุณธรรมจริยธรรมตำมมำตราำนและจรรยำบรรณวิชชำชีพดังระเบียบก ำหนด มีกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบกำรใช้ระบบกล่องงำน (work boxes 
system) และจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 5 กิจกรรม จัดห้องเรียนที่สร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียน มีมุมแหล่งเรียนรู้
ภำยในห้องเรียน  เสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัย ปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อนักเรียน   มีกำรประเมินก่อน
เรียน  ระหว่ำงเรียนและหลังเรียน  ด้วยกำรสังเกต  สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  บันทึกพัฒนำกำรนักเรียน สรุป
ควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนแต่ละคน มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย กำรประชุม พูดคุย 
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แลกเปลี่ยนควำมรู้ให้ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงครู ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งภำพรวมของด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ครูได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล( IEP) และแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
ครอบครัว (IFSP) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพนักเรียน  

จำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ส่งผลให้ได้รับควำม
ร่วมมือในหน่วยงำนภำครัาและเอกชนในกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรได้เต็ม
รูปแบบและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน มีกำรจัดอบรมพัฒนำผู้ดูแลคนพิกำร บุคลำกรที่จัดกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำรได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรน ำกิจกรรมควำมรู้ไปพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรได้ดีขึ้น ครู
มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล IEP, แผนกำรสอนรำยบุคคล IIP  และให้บริกำรเตรียมควำม
พร้อมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรสอนรำยบุคคล และประเมินควำมก้ำวหน้ำ พัฒนำกำร พร้อม
รำยงำนผลและส่งต่อให้กับเด็กพิกำรที่มำรับบริกำร รวมทั้ง ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำร
ผู้เรียนตำมศักยภำพมำกข้ึนและสำมำรถน ำกิจกรรมไปพัฒนำต่อยอดในกำรพัฒนำนักเรียนที่มำรับบริกำรที่บ้ำน
ได้  

ด้ำนผู้เรียน ได้รับกำรประเมินระดับควำมสำมำรถพ้ืนาำนที่ตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษเฉพำะ
บุคคล ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรฯ 
ได้รับกำรบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนมี
พัฒนำกำรเต็มศักยภำพ มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน พ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

ผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นของศูนย์กำรศึกษำพิเศษในพ้ืนที่ คือ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิริน
ธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก ได้รับกำรรับรองมำตราำนองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริกำรแก่คนพิกำร ระดับดีมำก จำก
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ และได้รับรำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย
ดีระดับดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำกส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 บุคลำกร มีกำรโยกย้ำยเปลี่ยนงำน ท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลำกรที่อยู่ใน

โรงเรียนจัดกำรเรียนรวม มีกำรปรับเปลี่ยนหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ ท ำให้ขำดกำรประสำนงำนที่ดีและขำด
ควำมต่อเนื่อง 

2.2 มีข้อจ ำกัดของกำรฝึกพัฒนำกำรและเตรียมควำมพร้อม ให้กับเด็กพิกำรที่มีอำยุเกินกำรพัฒนำ
ตำมทักษะพ้ืนาำน 

2.3 งบประมำณส ำหรับหน่วยบริกำรที่ได้รับไม่เพียงพอในกำรใช้จ่ำยที่จะด ำเนินกำรปรับปรุง
อุปกรณ์หรือสิ่งของที่จ ำเป็นในกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือเพ่ือฝึกพัฒนำกำรของนักเรียนให้ดีขึ้น 

2.4 อำคำรสถำนที่ของหน่วยบริกำร จำกกำรขอใช้อำคำรและสถำนที่ซึ่งไม่ใช่พ้ืนที่ของหน่วยงำน 
บำงครั้งสถำนที่ไม่ได้เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็กที่มำรับบริกำร เช่น ทำงลำด/ห้องน้ ำ และปัญหำกำรใช้
พ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงำนอื่น 

2.5 ยำนพำนะในกำรออกให้บริกำรของหน่วยบริกำร ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลำกร 
ในกำรลงพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรและไม่ได้รับกำรสนับสนุนในเรื่องของงบประมำณค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  

2.6 สภำพภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรเดินทำง บำงรำยอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดำร กำรสัญจรไป
บ้ำนนักเรียนมีควำมยำกล ำบำก และอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ อีกทั้งครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรที่ให้บริกำรตำม
หน่วยบริกำร ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.7 ผู้ปกครองบำงส่วนไม่มีเวลำอยู่ดูแลนักเรียน และไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่ครูวำงไว้ให้
ได้ และผู้ปกครองของเด็กพิกำรส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำว่ำสำมำรถพัฒนำบุตร
หลำนในควำมดูแลได ้
 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 พัฒนำคุณภำพของศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด ให้เป็นไปตำมมำตราำน ทั้งด้ำน
คุณภำพนักเรียน คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร และคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำของเด็กพิกำรที่มีอำยุ
เกินวัยเรียนหรือกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรมีงำนท ำท่ีสังคมยอมรับ 

3.3 สนับสนุนให้มีกำรประสำนขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในพ้ืนที่นั้นๆ ในกำรให้บริกำรโดย
ก ำหนดตำรำงตำมวันและเวลำที่เหมำะสม 

3.4 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำรด้วยตนเองในเบื้องต้น ให้สำมำรถ
ช่วยเหลือและพัฒนำบุตรหลำนของตนเองได ้ให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิกำร 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนบ้ำนเขำตำง้อก อ.คลองหำด กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

โรงเรียนบ้ำนพรหมนิมิต อ.คลองหำด สื่อ/นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 

โรงเรียนบ้ำนเนินผำสุก อ.เมืองสระแก้ว กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียนพิกำรเรียนรวม 
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5. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผล 
5.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 34 ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตารางท่ี 32 แสดงจ ำนวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลที่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำและด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัฐ โรงเรียน 

สังกัด 
(1) 

จ านวน
โรงเรียน
คุณภาพ
ประจ า
ต าบล

ทั้งหมดปี
การศึกษา 
2562 
(2) 

จ านวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่ีมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม
ของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาครบทั้ง 3 

ด้าน 
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ภาษา ICT 

จ านวน 
(3) 

ร้อยละ 
(4) 

จ านวน 
(5) 

ร้อยละ 
(6) 

จ านวน 
(7) 

ร้อยละ 
(8) 

จ านวน 
(9) 

ร้อยละ 
(10) 

จ านวน 
(11) 

ร้อยละ 
(12) 

จ านวน 
(13) 

ร้อยละ 
(14) 

จ านวน 
(15) 

ร้อยละ 
(16) 

จ านวน 
(17) 

ร้อยละ 
(18) 

*สพป. 224 188 83.93 189 84.38 189 84.38 188 83.93 187 83.48 189 84.38 189 84.38 187 83.48 
สพม. 45 45 100.00 45 100.00 45 100.00 45 100.00 45 100.00 45 100.00 45 100.00 45 100.00 

รวม 269 233 86.62 234 86.99 234 86.99 233 86.62 232 86.25 234 86.99 234 86.99 232 86.25 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ไม่รวมข้อมูลจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
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1. ผลการด าเนินการโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนาำน ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ ได้แก่ ทักษะวิชำกำร ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต ภำษำ  ICT และ
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด รัา โรงเรียน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดนครนำยก ส่งเสริมให้
สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรเตรียมตัวครูด้ำนแผนกำรสอน สื่อ อุปกรณ์ กำรวัดประเมินผล
และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรพัฒนำครูตำมบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ กำรด ำเนินกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ หน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่ เช่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 ร่วมกับศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัด
นครนำยก กระทรวงมหำดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษากิจและสังคม กระทรวงสำธำรณสุข  กระทรวง
พลังงำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกำรคัดเลือกโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
นอกจำกนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 มีกำรเตรียมกำรใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT โดย
วำงแผนกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในกำรท ำควำมเข้ำใจในหลักสูตรภำยในปีกำรศึกษำ 2563 วำง
แผนกำรนิเทศก ำกับติดตำมควำมเข้ำใจของครู และน ำไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตรและน ำไปใช้ โดยให้ผู้เรียน
เป็นนวัตกรผู้สร้ำงนวัตกรรม ปีกำรศึกษำ 2564 และใช้หลักสูตรที่มีกำรพัฒนำแล้วในปีกำรศึกษำ 2565 เป็น
กำรใช้หลักสูตรสมรรถนะ ICT ภำยในสมรรถนะกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ  

นอกจำกนี้ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ยังให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำครูผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยำกำรค ำนวณ ในกำรสอนรำยวิชำ coding มีกำรส ำรวจข้อมูลของครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล และเมื่อพบปัญหำครูที่จบตรงด้ำนภำษำจีนไม่เพียงพอน้อย จึงสนับสนุนให้มีกำรเรียกบรรจุครูภำษำจีน 
และภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 กำรด ำเนินงำนของโครงกำรขำดควำมชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำร ทั้งด้ำนกำรสื่อสำร สั่งกำร 
ตลอดจนงบประมำณ จำกผู้รับผิดชอบระดับสูง 

2.2 ขำดงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัาที่เหมำะสม  
2.3 บำงวิชำชีพไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอนได้เนื่องจำกขำดบุคลำกรที่มีทักษะอำชีพและภำษำ 

และขำดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 สนับสนุนให้มีกำรท ำ MOU ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือระดับ สพา. 

3.2 ควรมีหนังสือสั่งกำรที่ชัดเจนจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ หรือประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบ
ระดับเขตพ้ืนที่โดยตรง ไม่ควรมีกำรสั่งผ่ำนเฉพำะประธำนของโครงกำรระดับโรงเรียน ส่งผลให้เขตพ้ืนที่ ไม่
ทรำบว่ำโรงเรียนในโครงกำรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

3.3 ควรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนให้กับเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียนในโครงกำร เพ่ือเกิด
กำรขับเคลื่อนทีเ่ป็นรูปธรรม 

3.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถของครูผู้สอน ในด้ำนต่ำงๆ ให้กับครูในโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล ทั้งกำรสอนด้ำนวิชำชีพ ตำมบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ เช่น กำรผลิตสื่อกำรสอน กำรจัดท ำ
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แผนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี ICT ระบบ
ดิจิทัล ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

3.5 ด ำเนินกำรวำงแผนกำรนิเทศก ำกับติดตำมและประเมินผลครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) โดยน ำแนวคิดเชิงค ำนวณ (Computational Thinking) และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
เชิงระบบคุณภำพให้กับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ทุกแห่ง 

 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

1. โรงเรียนบ้ำนพระเพลิง ต ำบลพระเพลิง  
อ ำเภอเขำฉกรรจ์ 

โรงเรียนต้นแบบโครงกำร  Zero Waste 
School  รำงวัลชนะเลิศระดับภำค 

2. โรงเรียนชุมชนบ้ำน ตำหลังใน ต ำบลตำหลังใน  
อ ำเภอวังน้ ำเย็น 

-โรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ
ของ สสวท. และครูวิทยำกรแกนน ำกำรจัดอบรมครูวิทย์ คณิต 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำของ สสวท. 

3. โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว ต ำบลสระแก้ว  
อ ำเภอเมืองสระแก้ว 

-โรงเรียนในโครงกำรห้องเรียนสีเขียว และห้องเรียน IEP และ
เป็นศูนย์กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (ศูนย์ PEEA) 
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5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 35ร้อยละของสถานศึกษาที่พ่อ แม่ผู้ปกครององค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ตารางท่ี 33 แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปามวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย 

จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน  
มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

กิจกรรม
เสรี 

ร้อยละ กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ กิจกรรม
เคลื่อน 
ไหวและ
จังหวะ 

ร้อยละ กิจกรรม
เสริม

ประสบ 
การณ์ 

ร้อยละ กิจกรรม
กลางแจ้ง 

รอ้ยละ กิจกรรม
เกม

การศึกษา 

ร้อยละ 

สพป. 798 659 82.58 669 83.83 658 82.46 670 83.96 662 82.96 645 80.83 

*สช. 63 22 34.92 22 34.92 21 33.33 23 36.51 21 33.33 21 33.33 

**อว. 2 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

**เทศบาลเมอืงนครนายก 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33 1 33.33 1 33.33 1 33.33 

รวม 861 681 79.09 691 80.26 679 78.86 693 80.49 683 79.33 666 77.35 
ข้อมูล : จากแบบรายงาน รต. 63 (รอบที่ 2) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง  ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 63 
*ไม่รวมข้อมูลจาก สช.สระแก้ว 

**ข้อมูลจาก ศธจ.นครนายก ไม่น ายอดมารวมในช่อง รวม 
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1. ผลการด าเนินการให้สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร  
และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) 

สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำปามวัยพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และองค์กร  และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ทั้ง 6 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
กิจกรรมกลำงแจ้ง และกิจกรรมเกมกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถำนศึกษำด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ โดยกิจกรรมที่ก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ มีกิจกรรมที่
หลำกหลำย ในแต่ละวันมีกิจกรรมประจ ำวัน กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีกิจกรรมที่
หลำกหลำยให้เด็กลงมือปฏิบัติกับสื่อ อุปกรณ์ เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดที่หลำกหลำยและ
จัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นาำน รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมแต่ละกิจกรรม 
ได้แก่ 

กิจกรรมเสรี สถำนศึกษำได้รับกำรกำรบริจำค กำรสนับสนุนอุปกรณ์ของเล่นของใช้ ส ำหรับจัด
กิจกรรมมุมเสรี เช่น ตุ๊กตำ หม้อข้ำวหม้อแกงของเล่นต่ำง ๆ  กำรแนะน ำมุมต่ำงๆ ในห้องเรียนและช่วยกัน
ตกแต่งมุมต่ำงๆ เพ่ิมเติม กำรจัดท ำสื่อมุมบ้ำน  กำรสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ธรรมชำติจำกแหล่งชุมชน เช่น 
มุมศิลปะ กำรท ำสีจำกธรรมชำติ  กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมตำมมุมห้องเรียน กำร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรมเสรี เช่น มุมวิทยำศำสตร์ มุมบ้ำน  มุมแต่งตัว เป็นต้น 

กิจกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ปครองร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยช่วยกันท ำใบงำน ที่นักเรียนน ำไป
ท ำที่บ้ำน สนับสนุน จัดหำวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนได้น ำมำท ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่สถำนศึกษำ สนับสนุน
วัสดุต่ำงๆที่หำได้ง่ำยและมีอยู่ในชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนในกิจกรรมสร้ำงสรรค์ เช่น เมล็ดพืช ผัก ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยกำรเรียนนั้นๆ รับทรำบ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ให้เด็กปามวัยและเสนอ
ควำมคิดเห็นในช่วงประชุมผู้ปกครอง ชื่นชมผลงำนและร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำกำรของเด็ก เพ่ือให้ครูได้จัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของเด็ก 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สถำนศึกษำได้รับกำรสนันสนุนบริจำคอุปกรณ์เครื่องดนตรี 
เครื่องเคำะจังหวะ ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมทักษะ ให้เด็กได้ท ำขึ้นเอง กำรเสนอแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น กำรท ำท่ำทำงประกอบเพลงต่ำงๆ กิจกรรรม กำรพูดค ำคล้องจองร่วมกับ
เด็ก เตรียมวัสดุประกอบกำรเคลื่อนไหว และส่งเสริมเด็กด้วยกำรเปิดเพลงให้เด็กร้อง เต้นตำมจังหวะสนุก 
หรือเพลงเด็กๆ กำรเตรียมอุปกรณ์ในกำรเคลื่อนไหว เช่น  ผ้ำ เชือก ประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหว สนับสนุน
เครื่องดนตรี ขลุ่ย แทมลีน  ผู้ปกครองร่วมออกแบบกิจกรรมให้ข้อมูลกิจกรรมที่เด็กสนใจ ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแนวทำงกำรสอนในห้องเรียน 

กิจกรรมสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บำงอย่ำงที่มีใน
ชุมชน ส ำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมตำมหน่วยกำรเรียน เช่น กิจกรรมกำรเล่ำนิทำน กิจกรรมกำรส ำรวจสิ่งของ 
ที่เด็กสำมำรถใช้ประสำทสัมผัสที่ 5 ได้ปฏิบัติจริง กำรเสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ 
เช่น ให้ผู้ปกครองมำเล่นนิทำนให้เด็กๆ ฟัง ผู้ปกครองมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เช่น 
หน่วยวันลอยกระทง ให้ควำมรู้เรื่องมด ในกิจกรรม Project Approch มด ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพของตน เป็นต้น 

กิจกรรมกลำงแจ้ง สถำนศึกษำได้รับบริจำคยำงรถยนต์เก่ำ เพ่ือพัฒนำท ำสนำมเด็กเล่น และร่วม
ซ่อมแซมพัฒนำพ้ืนที่สนำมเด็กเล่นของบุตรหลำนให้สะอำดและมีควำมปลอดภัย กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชน เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง เช่น ให้นักเรียนเดินทรงตัวที่บำร์เดินทรงตัวที่
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สนำมเด็กเล่น ให้นักเรียนเล่นกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม เช่น 
เตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในเเต่ละกิจกรรม ผู้ปกครองแนะน ำเกมพ้ืนบ้ำนมำใช้ในกิจกรรมกลำงแจ้ง เช่น แข่งกำร
เดินกะลำ ผู้ปกครอง ผู้น ำชุมชน ร่วมแสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมกลำงแจ้ง องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมำะสม เป็นต้น 

กิจกรรมเกมกำรศึกษำ ผู้ปกครองร่วมกับครูปามวัยจัดท ำเกมกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของบุตรหลำนจำกวัสดุเหลือใช้ วัสดุต่ำงๆ ที่มีในชุมชน มีกำรเข้ำมำร่วมกิจกรรมโดยกำรเล่นเกมกำรศึกษำกับ
นักเรียนก่อนกลับบ้ำน ช่วยคุณครูตัดกระดำษแข็ง เพ่ือท ำเป็นเกมให้บุตรหลำนเล่นในห้อง ผู้ปกครองใช้วัสดุ
ท้องถิ่นที่สำมำรถหำได้จำกในท้องถิ่น เช่น เกมจับคู่ใบไม้จำกของจริง เกมเรียงล ำดับสิ่งของจำกเล็กไปหำใหญ่
โดยใช้สื่อของจริง สนับสนุน เกมกำรศึกษำจำก อบต. เช่น เกมโดมิโน เกมจับคู่ภำพ เกมเรียงล ำดับ เป็นต้น 

ผลจำกกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ ยังส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำให้ได้รับควำมเชื่อถือจำกชุมชน ผู้ปกครอง สร้ำงควำมมั่นใจของผู้ปกครอง ในกำรส่ง
บุตรหลำนมำเข้ำเรียน ผู้บริหำรและคณะครูได้รับกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของ
นักเรียนเป็นอย่ำงดี 

 2. ปัญหาและอุปสรรค 

ในบำงกิจกรรมยังขำดแคลนทั้งวัสดุอุปกรณ์และงบประมำณ 

 3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 กำรจัดกิจกรรมนอกสถำนควรค ำนึงเรื่องควำมปลอดภัยเป็นส ำคญั 

3.2 ควรมีกำรประสำนงำนระดับหน่วยงำน สนับสนุนให้โรงเรยนได้เข้ำร่วมกิจกรรมที่องค์กรต่ำงๆ 
ด ำเนินกำรอยู่แล้ว  

3.3 สนับสนุนให้สถำนศึกษำสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรที่รัาจัดให้ เช่น สถำนที่ท ำกิจกรรม 
 4. ต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 3 ล าดับแรก (ถ้ามี) 

รายช่ือสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด 
ของต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี 

โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว ต ำบลสระแก้ว  อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 

โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อน
เปิดภำคเรียน 

โรงเรียนอนุบำลวังสมบูรณ์ ต ำบลวั งสมบูรณ์  อ ำ เภอวั ง
สมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 

โครงกำรอนุบำลสัมพันธ์ 

โรงเรียนอนุบำลคลองหำด ต ำบลคลองหำด  อ ำเภอคลอง
หำด  จังหวัดสระแก้ว 

โครงกำรคำรำวำนเสริมสร้ำงเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

สรุปวิเคราะห ์ภาพรวมส านักงานศกึษาธิการภาค 9 
 

ในภำพรวมของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 เกี่ยวกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกำรพยำยำมขับเคลื่อนให้ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ             
ตำมประเด็นนโยบำยกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง 5 
ประเด็นส ำคัญ ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่ำ 

1. จำกผลกำรวิเครำะห์จุดแข็งในพ้ืนที่ เขตตรวจรำชกำรที่  9 แสดงให้เห็นว่ำ ในภำพรวม                          
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ทั้งของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด และ
จังหวัดอ่ืนๆ อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ ซึ่งบำงส่วนยังคงต้องมีกำรพัฒนำต่อไป และพิจำรณำด้ำนของศักยภำพจุด
แข็งของพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 เป็นแหล่งปลูกผลไม้หลักของประเทศ แหล่งประมงและ
ปศุสัตว์ รวมถึงแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและประวัติศำสตร์
วัฒนธรรมอยู่ในพ้ืนที่จ ำนวนมำก ดังนั้น หำกกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ สำมำรถเชื่อมโยงกับศักยภำพ หรือ
จุดแข็งของพ้ืนที่ โดยกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนในพ้ืนที่ ให้มีศักยภำพ จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำทั้งคนใน
พ้ืนที่และพัฒนำท้องถิ่น พ้ืนที่ที่อยู่ให้มีควำมมั่งคง  ทั้งกำรประกอบสัมมำอำชีพ กำรด ำรงวิถีชีวิตของชุมชน 
กำรรักษำสภำพแวดล้อม ธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ในพ้ืนที่ ให้ยั่งยืนต่อไป  

2. แต่ละประเด็นนโยบำย แสดงให้เห็นว่ำล้วนมีเงื่อนไขและข้อจ ำกัดต่ำงๆ ที่เป็นบริบทแวดล้อม          
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ซึ่งสิ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละพ้ืนที่ ผู้มีส่วนส ำคัญยิ่งคือตัว
บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็น ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปกครอง ชุมชน หรือแม้แต่      
ตัวผู้เรียนเอง หำกแต่ละฝ่ำยแต่ละบุคคล ยึดมั่นตำมหลักปรัชญำของเศรษากิจพอเพียง ของ พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร หรือในหลวง รัชกำลที่ 9 ตำมหลัก 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข  จะบังเกิดผลของกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศอย่ำงแท้จริง มิใช่เพียงภำพเป้ำหมำยที่ถูกบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติกำร หรือแผนกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำเท่ำนั้น เช่น ผู้บริหำร หำกใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของตน ประกอบกับ มีคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมอดทน ควำมเพียรในกำรด ำเนินงำน อย่ำงเต็มที่
เต็มก ำลังควำมสำมำรถแล้ว กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือ เครือข่ำยทำงกำรศึกษำใน พ้ืนที่ ย่อมได้รับ
ควำมร่วมมือ ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงแน่นอน บุคลำกรครู หำกยึดมั่นกำรด ำเนินงำน มีควำมอดทน
ทุ่มเทเสียสละ มีควำมเพียร ในกำรใช้สติปัญญำอบรมสั่งสอนศิษย์ อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ผลของกำร
ด ำเนินงำนย่อมสะท้อนผ่ำนผลงำนซึ่งคือ ตัวของลูกศิษย์ หรือผู้เรียน อันจะส่งผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำนเป็นผลพลอยได้แก่ตนเองต่อไป ผู้เรียนหำกเข้ำใจ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวเอง สนใจศึกษำเล่ำ
เรียน ย่อมต้องกำรพัฒนำตนเอง ด ำรงชีวิตตนเอง ได้อย่ำงเหมำะสม ไม่สร้ำงปัญหำ หรือสร้ำงภำระให้แก่สังคม 
เป็นต้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ล้วนมีควำมเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน และกำรจะพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำประเทศ 
ล้วนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน จะพัฒนำเด็กและเยำวชนของประเทศชำติได้อย่ำงไร หำกผู้บริหำรหรือครูผู้ให้
ควำมรู้ และผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ ยังขำดซึ่งควำมรับผิดชอบ ขำดควำมตระหนักในหน้ำที่ ขำดคุณธรรม 
และสุจริตในจิตใจ ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  
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3. ในกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ ล้วนมีวิธีกำรหลำกหลำย เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทันสมัยมำกมำย
ที่สำมำรถใช้ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ปัญหำที่มีอยู่ในบำงส่วน บำงพ้ืนที่ เช่น ปัญหำควำมขำดแคลน
งบประมำณที่จะน ำมำจัดสรรบุคลำกร หรืองบประมำณในกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ นั้น ล้วนมีอยู่ทุกพ้ืนที่ 
อย่ำงไม่อำจปฏิเสธได้ แต่หำกมองในมุมของศักยภำพในกำรบริหำรงำน ศักยภำพในกำรแก้ไขปัญหำ ของผู้บริหำร 
ย่อมจะพิจำณำได้ว่ำ เหตุใด บำงพ้ืนที่จึงได้รับกำรสนับสนุน หรือมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่เอง ทั้งอำจเกิดจำก
แนวคิดของผู้บริหำร เช่น กำรขำดวิทยำกรทำงด้ำนสำขำอำชีพที่ขำดแคลน แก้ไขปัญหำโดยมีกำรประสำนงำนภูมิ
ปัญญำในพ้ืนที่ เป็นวิทยำกรพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว หรือบำงพ้ืนที่ ขำดสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย         
เช่นคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ เหตุใดจึงได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนในพ้ืนที่    
เช่น กำรบริจำคจำกวัด มอบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่น   
ในตัวผู้บริหำรหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำนั้นๆ ที่หน่วยงำนภำยนอก หรือเครือข่ำยที่ให้กำรสนับสนุน ให้กำรยอมรับ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ศักยภำพของควำมเป็น ผู้บริหาร อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ กำรยกมำพิจำรณำ มิใช่เป็นกำรผลักภำระ
ให้แก่ผู้บริหำรในกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ หำกแต่เป็นกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ในเบื้องต้น เพ่ือผลประโยชน์แก่ผู้เรียน 
แก่ประเทศชำติ ซึ่งสุดท้ำยแล้วในภำพรวม รัาบำลย่อมหำทำงแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ต่ำงๆ ตำมบริบทที่เหมำะสมต่อไป 

4. ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดประชุมร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยเฉพำะหน่วยงำน  
ที่จัดกำรศึกษำทั้งระดับภำคและระดับจังหวัด เพ่ือกำรวำงแผนร่วมกัน ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ซึ่งปัญหำหลักคือ  
เรื่องของงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำที่มีอยู่จ ำกัด ทั้งนี้กำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่เขตตรวจ
รำชกำรที่ 9 ได้ด ำเนินกำรภำยใต้ วิสัยทัศน์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ที่ว่ำ “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริม
บทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” และพันธกิจที่ส ำคัญของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ระบุไว้ว่ำ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำทุกภำคส่วน (ข้อ 6) จะเห็นได้ว่ำ พ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้ให้
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมเพ่ือควำมเป็นเอกภำพทำงกำรศึกษำเป็นส ำคัญ 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยส ำคัญที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน คือตัวผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำน 
รวมถึง ศักยภำพในกำรบริหำรของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่เองด้วย ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำรสร้ำง
เอกภำพทำงกำรศึกษำของศึกษำธิกำรจังหวัดให้เกิดขึ้นได้นั้น คือบทบำทของกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนคณะกรรมกำร ตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ซึ่งในทำงปฏิบัติแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ นอกเหนือจำก
ศักยภำพของควำมเป็น ผู้บริหำรแล้ว กำรมี “ควำมรู้ คู่คุณธรรม” ของศึกษำธิกำรจังหวัด หรือผู้บริหำร
หน่วยงำน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นส่วนส ำคัญของกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเช่นกัน อันจะ
ท ำให้เกิดกำรยอมรับและน ำมำซึ่งควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้เกิดควำมส ำเร็จได้ในที่สุด 

5. จำกกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำแต่ละพ้ืนที่ มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็น แบบอย่ำง
ที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง ซึ่งสถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในแต่ละ
นโยบำย น ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง และควรมีกำรต่อยอด ทั้งในด้ำนกำรเสริมแรงกระตุ้นเพ่ือกำรขยำยผลเป็น
เครือข่ำยสถำนศึกษำแม่ไก่สู่ลูกไก่ หรือกำรส่งเสริมให้เป็นสถำนศึกษำต้นแบบหรือ โมเดลน ำร่องสถำนศึกษำอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือสถำนศึกษำที่สนใจ สำมำรถใช้เป็นแบบอย่ำง น ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ตนเองได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นไปในลักษณะปรับประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่บริบท
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ของตนเอง มิใช่กำรลอกเลียนแบบ ทั้งนี้ แม้ว่ำ จะยังไม่พบกำรต่อยอดนวัตกรรมที่โดดเด่น แต่มีกำรน ำรูปแบบหรือ
แบบอย่ำงที่ดีมำใช้เป็นแบบอย่ำงในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดต่ำงพ้ืนที่ เช่น นวัตกรรม “อ่ำนออกต้องเขียน
ได้ ด้วยตำรำง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน” ของโรงเรียนบ้ำนใหม่ถำวร จังหวัดสระแก้ว 

6. จำกผลกำรด ำเนินงำนที่เป็น แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ในแต่ละเรื่อง แสดงให้เห็นว่ำในหนึ่ง
เป้ำหมำย สำมำรถสร้ำงแนวปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน หลำกหลำยวิธีกำร ตำมบริบทของพ้ืนที่และสถำนศึกษำ ทั้งนี้หำก
สำมำรถส่งเสริมให้มีกำรจัดเวทีสัมมนำเพ่ือกำรถอดบทเรียนหรือประสบกำรณ์ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกัน ในเชิงพ้ืนที่ระหว่ำงสถำนศึกษำต่ำงๆ โดยอำจแบ่งเป็นประเภทของ
สถำนศึกษำ หรือ แบ่งระดับกำรศึกษำ อย่ำงน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็นกำร
รำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพ กำรสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละนโยบำย  แสดงให้เห็น
กระบวนกำรท ำงำน จนถึงผลลัพธ์ หรือเป้ำหมำยได้ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรวำงไว้ จะท ำให้เห็นภำพรวมถึงสิ่งที่
เป็นปัญหำ/อุปสรรคที่แท้จริง นอกเหนือจำกข้อจ ำกัดเรื่องงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรเชิงประสิทธิภำพ               
ซึ่ง ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดเวทีสัมมนำดังกล่ำว จะน ำไปสู่กำรพัฒนำ กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนทำง
กำรศึกษำของภำครัา เพ่ือกำรขับเคลื่อนนโยบำยเชิงรุกด้ำนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพได้อย่ำงแท้จริงต่อไป ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เอง ได้มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำนกำรจัด Symposium หรือกำรประชุมเสวนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจ ำปี ซึ่งในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรจัด Symposium โดยมีกำรน ำ แบบอย่ำง
ที่ดี (Best Practice) เรื่องของกำรจัดกำรศึกษำปามวัย และ แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) เรื่อง กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โครงกำร TFE (Teams For Education) ของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกทุก
จังหวัดในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 9 ซึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ รวมทั้งเป็นกำรรำยงำนสรุปผลกำรจัด
กำรศึกษำเชิงคุณภำพ กำรสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ในแต่ละโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำว ซึ่งคำดว่ำในกำรจัด 
Symposium ในปีงบประมำณ 2563 โดยมีแผนด ำเนินกำรในปีนี้นั้น จะขยำยผลให้มีกำรน ำเสนอโครงกำรที่มี
แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) เรื่องอ่ืนๆ ในลักษณะของกำรบูรณำกำรโครงกำรร่วมกันต่อไป 

 
 

 


